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SIGNIFICADO CLÍNICO
As transaminases GOT e GPT são enzimas amplamente 
difundidas no organismo com elevada concentração em 
coração, fígado, músculo esquelético, rim e glóbulos ver-
melhos. A atividade sérica em condições normais é baixa 
ou não existe.
Deterioração ou padecimento em quaisquer destes tecidos, 
leva a um aumento dos níveis séricos. Desta maneira, depois 
de um enfarte agudo do miocárdio, se produz, no soro, um 
marcado aumento da atividade GOT (abundante no músculo 
cardíaco). Nas hepatites virais e em outras demonstrações 
de enfermidades hepáticas que causem a necrose de teci-
do, existirá um aumento maior da atividade sérica de GPT 
(abundante no fígado). Uma elevada atividade das transa-
minases pode detectar-se também em traumas acidentais 
ou cirúrgicos e em distrofias musculares ou miosite.

FUNDAMENTO DO MÉTODO
A GOT catalisa a seguinte reação:
 GOT
l-aspartato + α-cetoglutarato glutamato + oxalacetato

A GPT catalisa a seguinte reação:
 GPT
l-alanina + α-cetoglutarato glutamato + piruvato

O piruvato composto (o oxalacetato é instável e transforma-
se em piruvato), reage com a 2,4-dinitrofenilhidrazina 
produzindo, em meio alcalino, um composto colorido que 
mede-se a 505 nm.

REAGENTES FORNECIDOS
- Transaminasas 200 GOT fornece:
A. Reagente A: solução contendo l-aspartato 100 mM e 
α-cetoglutarato 200 mM em tampão fosfatos 100 mM, pH 7,4.
- Transaminasas 200 GPT fornece:
A. Reagente A: solução contendo dl-alanina 200 mM 
e α-ce-toglutarato 2 mM em tampão fosfatos 100 mM, 
pH 7,4.
Também, os dois kits fornecem:
B. Reagente B: solução contendo 2,4-dinitrofenilhidrazina 
(2,4-DNFH) 1 mmol/l em ácido clorídrico 1 mol/l.
C. Reagente C: solução de hidróxido de sódio 4 mol/l.
S. Padrão: solução de piruvato de sódio 2 mmol/l. Para 
realizar a curva de calibração.

REAGENTES NÃO FORNECIDOS
Água destilada.

Para a determinação de Transaminase Glutâmico Oxalacética 
(GOT/AST) e Transaminase Glutâmico Pirúvica (GPT/ALT)

Transaminasas 200 

INSTRUÇÕES DE USO
Reagente A (GOT ou GPT): pronto para uso.
Reagente B: pronto para uso.
Reagente C diluído (0,40 mol/); preparação:
- Colocar o conteúdo do frasco em um matraz de 1 litro.
- Lavar o frasco com uma pequena quantidade de água 

destilada e passar o líquido de lavagem ao matraz. Repetir 
o procedimento 3-4 vezes.

- Diluir com água destilada até a marca. Tampar e misturar 
bem por inversão.

- Guardar num frasco plástico com bom fechamento (não 
utilizar frasco de vidro).

Padrão: pronto para uso na curva GPT. Diluir 1:2 com Re-
agente A para a curva GOT.

PRECAUÇÕES
Os reagentes são para uso diagnóstico "in vitro".
Reagente B y C: corrosivos. H315+H320: Provoca irritação 
cutânea e ocular. H314: Provoca queimaduras na pele e lesões 
oculares graves. P262: Não pode entrar em contacto com os 
olhos, a pele ou a roupa. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR 
EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente 
com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, 
retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P302 + 
P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com 
sabonete e água abundantes. P280: Usar luvas de protecção/
vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
Utilizar os reagentes observando as precauções habituais 
de trabalho no laboratório de análises clínicas.
Todos os reagentes e as amostras devem ser descartadas 
conforme à regulação local vigente.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
Reagentes Fornecidos: estáveis sob temperatura ambiente 
(< 25oC) até a data de vencimento indicada na embalagem.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO 
DOS REAGENTES
Quando o espectrofotômetro foi zerado com água destilada, 
leituras de Branco inferiores a 0,270 D.O. a 505 nm são indí-
cio de deterioração do mesmo. Também indica deterioração 
a aparição de turbidez.

AMOSTRA
Soro
a) Coleta: deve-se obter soro da forma habitual.
Não é necessário que o paciente esteja em jejum para tirar sangue.
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b) Aditivos: não requeridos.
c) Substâncias interferentes conhecidas: os soros com 
hemólise visível produzem valores falsamente aumentados, 
posto que os glóbulos vermelhos contem 3 a 5 vezes mais 
enzimas que o soro. Referência bibliográfica de Young para 
efeitos de drogas neste método.
d) Estabilidade e instruções de armazenamento: caso de 
não realizar-se a determinação no mesmo dia, pode-se conser-
var o soro sob refrigeração 4oC durante 5 dias como máximo.

MATERIAL NECESSÁRIO (não fornecido)
- Espectrofotômetro ou fotocolorímetro.
- Material volumétrico adequado.
- Banho-maria a 37oC
- Relógio ou timer.

CONDIÇÕES DE REAÇÃO
- Comprimento de onda: 505 nm em espectrofotômetro, Hg 

546 ou em fotocolorímetro com filtro verde (500-550 nm).
- Temperatura de reação: 37oC
- Tempo de reação: 40 minutos
- Volume de amostra: 100 ul
- Volume final de reação: 6,1 ml
Pode-se tomar como alternativa a diminuição à metade, dos 
volumes de Amostra e Reagentes.

PROCEDIMENTO
Em dois tubos marcados B (Branco) e D (Desconhecido) 
colocar:

 B D

Reagente A (GOT ou GPT) 0,5 ml 0,5 ml

Colocar em banho-maria a 37oC ± 0,5oC alguns minutos.

Soro - 100 ul

Água destilada 100 ul -

Misturar por agitação suave e incubar com exatidão 30 
minutos e acrescentar:

Reagente B 0,5 ml 0,5 ml

Misturar. Deixar 10 minutos a 37oC, logo após acres-
centar:

Reagente C diluído 5 ml 5 ml

Misturar por inversão e retirar do banho. Depois de 2 
minutos ler a absorbância em fotocolorímetro com filtro 
verde (500-550 nm); em espectrofotômetro a 505 nm ou 
Hg 546, zerando o aparelho D.O. com água destilada.

ESTABILIDADE DA MISTURA DE REAÇÃO FINAL
A cor da reação é estável por 30 minutos, deve ser lida a 
absorbância dentro deste intervalo.

CÁLCULO DOS RESULTADOS
a) Utilizando tabelas de conversão:
O cálculo está baseado na absortividade do cromogênio e 

os valores da atividade enzimática podem ser deduzidos 
das tabelas de conversão obtidas pela comparação com o 
método UV convencional, sempre que as leituras se realizem 
nas seguintes condições de medida: cubas de faces paralelas 
de 1 cm de espessura, banda de passagem ≤ 8 nm e compri-
mento de onda 505 nm o Hg 546.

GOT (30 min):

 Método UV
 Hg 546 convencional 505 nm
 (U/l)

 0,020 5 0,034
 0,030 7 0,047
 0,040 10 0,061
 0,050 14 0,080
 0,060 19 0,100
 0,070 23 0,115
 0,080 26 0,129
 0,090 31 0,146
 0,100 36 0,164
 0,110 41 0,180
 0,120 46 0,196
 0,130 50 0,210
 0,140 55 0,224
 0,150 61 0,239
 0,160 67 0,254
 0,170 74 0,269

GPT:

 Método UV
 Hg 546 convencional 505 nm
 (U/l)

 0,020 5 0,034
 0,040 9 0,061
 0,060 14 0,100
 0,080 18 0,129
 0,100 23 0,164
 0,120 27 0,196
 0,140 32 0,224
 0,160 37 0,254
 0,180 42 0,284
 0,200 47 0,314
 0,220 52 0,340
 0,240 57 0,364
 0,260 62 0,389
 0,280 68 0,415
 0,300 74 0,442
 0,320 80 0,468
 0,340 87 0,494
 0,360 96 0,524
 0,380 104 0,552

b) Utilizando curva de calibração:
Utilizar o Padrão como foi indicado em INSTRUÇÕES DO 
USO. Em 9 tubos de fotocolorímetro colocar:
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 Tubo Padrão Reagente A Água dest. GPT GOT
 (ml) (ml) (ml) (U/l) (U/l)

 1 0,00 1,00 0,2 - -
 2 0,05 0,95 0,2 9 7
 3 0,10 0,90 0,2 18 12
 4 0,15 0,85 0,2 25 20
 5 0,20 0,80 0,2 37 28
 6 0,25 0,75 0,2 46 37
 7 0,30 0,70 0,2 56 48
 8 0,40 0,60 0,2 79 81
 9 0,50 0,50 0,2 113 -

Misturar e acrescentar em cada tubo, com intervalos de 1/2 
minuto entre um e outro, 1 ml de Reagente B. Misturar e 
incubar 10 minutos a 37oC (contando a partir da colocação 
do Reagente B ao primeiro tubo). Logo após, acrescentar 
10 ml de Reagente C, já pronto, a cada tubo, mantendo o 
intervalo de 1/2 minuto. Misturar cada tubo imediatamente 
por inversão e retirar do banho. Depois de 10 minutos, ler 
a absorbância com filtro verde (500-550 nm) ou em espec-
trofotômetro a 505 nm, zerando o aparelho D.O. com água 
destilada. A cor é estável 30 minutos.
Subtrair em cada leitura com a obtida do tubo Nº 1, obtendo-
se as Leituras Corrigidas.
Em um folha de papel milimétrico, desenhar um gráfico 
de coordenadas colocando no eixo vertical as Leituras 
Corrigidas e no horizontal as atividades para GPT e GOT. 
Determinar no gráfico os pontos correspondente a cada tubo. 
Unindo-os se obtem as curvas correspondentes para GOT 
e GPT. Considerar que para cada técnica deve utilizar-se o 
gráfico correspondente.

CONVERSÃO DE UNIDADES
Os resultados podem-se expressar nas antigas unidades do 
método (Karmen ou Wroblesky). Para isto devem-se utilizar 
as seguintes equivalências:

U/l = UKarmen/ml x 0,482
UKarmen/ml = U/l x 2,07

No entanto deve-se considerar que nos soros patológicos a 
conversão não é exata.

VALORES DE REFERÊNCIA
Consideram-se valores normais de transaminases (GOT e 
GPT) até 12 U/l. Existindo indivíduos com valores normais 
até 18 U/l, os níveis de transaminases encontram-se entre 
12 e 18 U/l, consideram-se suspeitos.
Recomenda-se que cada laboratório estabeleça seus pró-
prios valores de referência.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Vide Substâncias interferentes conhecidas em AMOSTRA.
- A temperatura ambiente e o tempo de incubação são 

críticos. Por cada grado de temperatura, a variação é 
aproximadamente 7%.

- O autor do método recomenda processar um branco de soro 
(sem incubar ou acrescentar o soro depois do Reagente B) 

quando se trabalha com amostras hemolisadas, muito 
ictéricas ou quando se suspeita da presença de cetose.

DESEMPENHO
a) Reprodutibilidade: processando duplicatas das mesmas 
amostra num mesmo dia, obtiveram-se os seguintes dados:

GOT:
Nível D.P. C.V.

19,3 U/l ± 1,50 U/l 7,77 %
49,0 U/l ± 2,19 U/l 4,47 %
66,5 U/l ± 3,44 U/l 5,17 %

GPT:
Nível D.P. C.V.

16,5 U/l ± 0,79 U/l 4,79 %
23,3 U/l ± 1,16 U/l 4,98 %
44,8 U/l ± 2,35 U/l 5,25 %

b) Limite de detecção: depende do fotômetro utilizado. Em 
espectrofotômetro a 505 nm (com cubas de faces paralelas 
de 1 cm de espessura, reprodutibilidade ± 2 nm, luz espúria 
≤ 0,5%, banda de passagem ≤ 8 nm) para uma mudança 
mínima de 0,001 D.O. a mínima mudança de atividade 
detectável é de 0,5 U/l para um nível de GOT de 88 U/l e 
0,2 U/l para um nível de GPT de 64 U/l.
c) Faixa dinâmica: se a atividade da amostra é maior que 
80 U/l (166 UKarmen/ml) de GOT ou GPT, deve ser repetida 
a determinação diluindo antes a amostra com solução fisio-
lógica ou utilizando menor quantidade de soro.

APRESENTAÇÃO
GOT: kit para 200-400 determinações (Cód. 1751002).
GPT: kit para 200-400 determinações (Cód. 1761002).
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Wiener lab.

Símbolos
Os seguintes símbolos são utilizados nos kits de reagentes para diagnóstico da Wiener lab.

C
Este produto preenche os requisitos da Diretiva 
Europeia 98/79 CE para dispositivos médicos de 
diagnóstico "in vitro"

V Uso médico-diagnóstico "in vitro"

X Conteúdo suficiente para <n> testes

H Data de validade

l Limite de temperatura (conservar a)

Não congelar

F Risco biológico

Volume após a reconstituição

 Cont. Conteúdo

g Número de lote h Número de catálogo

Calibr. Calibrador

b Controle

b Controle Positivo

c Controle Negativo

i Consultar as instruções de uso

Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Caústico

Irritante

P Representante autorizado na Comunidade 
Europeia
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