
Заняття 2 

 

Тема. Патобіохімія білкового обміну. Показники небілкового азоту крові 

 

Питання для підготовки 

1. Біологічна роль білків. Білки сироватки крові. 

2. Характеристика методів дослідження білків. 

3. Клінічне значення визначення загального білка сироватки крові.  

3.1. Основні причини гіпер- і гіпопротеїнемій. 

3.2. Поняття про диспротеїнемії, парапротеїнемії. 

4. Електрофорез білків сироватки крові.  

4.1. Послідовність операцій та умови проведення електрофорезу. 

4.2. Графічне вираження результатів досліджень. 

4.3.  Характеристика основних білкових фракцій крові. 

4.4. Електрофореграми білків сироватки крові в нормі та при патології. 

4.5. Поняття про М-градієнт. 

5. Характеристика окремих найбільш вивчених білків плазми крові, їх використання в 

діагностиці. Білки Бенс-Джонса. 

6. Поняття про протеїнурії. Уропротеїнограми. 

7.  Білки інших рідких середовищ організму. 

8.  Компоненти небілкового азоту крові. Класифікація азотемій. 

9. Клінічне значення визначення окремих компонентів залишкового азоту крові -  

сечовини, вільних амінокислот, креатину, креатиніну, індикану, аміаку, сечової 

кислоти. 

 

Виконати та інтерпретувати результати дослідів 

1 Визначення загального білка сироватки крові біуретовим методом  
Принцип методу: метод ґрунтується на утворенні у лужному середовищі забарвленого 

у фіолетовий колір комплексу пептидних звязків білка з сульфатом міді. Інтенсивність 

забарвлення прямо пропорційна концентрації білка у сироватці крові і визначається 

фотометрично. 

Хід роботи: у першу пробірку вміщують 0,1 мл сироватки крові (дослідна проба), в 

другу – 0,1 мл стандартного розчину білка (стандартна проба), у третю – 0,1 мл 0,9% 

розчину хлориду натрію (контрольна). В усі пробірки додають по 5 мл біуретового 

реактиву, вміст пробірок обережно перемішують і через 30 хв визначають екстинкцію за 

допомогою фотоелектро-колориметра у кюветах на 10 мл при зеленому світлофільтрі (540 

нм) проти контрольного розчину.  

Розрахунок роблять за формулою 

                                                     Ед ∙ Сст 

                                         Сд =                    ,                 

                                                         Ест 

де Сд – вміст білка в досліджуваній сироватці крові, г/л; 

Ед – екстинкція досліджуваної сироватки крові; 

Сст – концентрація білка в стандартному розчині, г/л; 

Ест – екстинкція стандартного розчину білка. 

Клініко-діагностичне значення. У нормі концентрація загального білка в сироватці 

крові у дорослих становить 65-85 г/л.  

Гіперпротеїнемія може бути відносною (через втрату води під час опіків, діареї) та 

абсолютною (через збільшення утворення білків при мієломній хворобі, інфекційних 

захворюваннях,  ревматизмі).  



Гіпопротеїнемія – зменшення вмісту білка в сироватці крові - виникає в основному за 

рахунок зменшення альбумінів і має місце при нефротичному синдромі, ураженні  

печінки, підвищенні проникності стінок судин, білковому голодуванні.  

Фармакологічна інтерференція. Завищують результати досліджень: амінокислоти 

(при внутрішньовенному введенні), анаболічні стероїди, андрогени, АКТГ, 

ацетилсаліцилова кисло-та, бутамід, імізин, інсулін, кортикотропін, кортикостероїди, 

прогестерон, рентгеноконтрастні препарати, левоміцетин, стреп-томіцину сульфат, 

сульфаніламіди, тетрациклін, фенотіазини, місклерон, бромсульфалеїн. 

Занижують результати досліджень: тразинамід, іони амонію, проносні препарати.  

2. Розподіл білкових фракцій методом електрофорезу в поліакриламідному гелі  
Нормальні значення: альбуміни – 35-50 г/л (52-65%); 

             глобуліни – 23-35 г/л ( 35-48%). 

Клініко-діагностичне значення. За допомогою електрофорезу білки сироватки крові 

поділяють на фракції, які характеризують стан організму, і використовують для 

діагностики. Зменшення кількості альбумінів вказує на захворювання печінки або втрату 

їх з сечею при патології нирок. Збільшення кількості γ-глобулінів спостерігають при 

інфекційних процесах, а зменшення цієї фракції може свідчити про СНІД. Значне 

зниження альбумінів і підвищення всіх глобулінових фракцій відбувається при злоякісних 

пухлинах. 

Фармакологічна інтерференція. Збільшення α1-глобулінів виявляється при прийманні 

пероральних контрацептивів. Зменшення вмісту γ-глобулінів спостерігається при 

лікуванні кортикоїдами або АКТГ. 

3. Осадові проби: тимолова, сулемова, проба Вельтмана  

3.1Тимолова проба  
Принцип методу: патологічно підвищені β-глобуліни,             γ-глобуліни і 

ліпопротеїни випадають в осад із сироватки крові при рН=7,55 буферного розчину, 

насиченого тимолом. Вимірюють інтенсивність помутніння, яка залежить від вмісту 

білкових фракцій та їх кількісних співвідношень. 

Хід роботи: у пробірку вносять 4,8 мл тимолового реактиву, додають 0,08 мл 

сироватки крові, перемішують. Залишають на 30 хв при кімнатній температурі. 

Фотоколориметрують проти тимолового реактиву при 630-690 нм. Ступінь помутніння 

визначають за калібрувальним графіком. 

Клініко-діагностичне значення. Нормальні значення – 0-4 одиниці S – H (за Shank i 

Hoagland). Значне підвищення значення спостерігається при ураженні паренхіми печінки, 

особливо при гострих гепатитах.Рівень зростання корелює зі ступенем пошкодження 

органа. Проба позитивна в 90-100% випадків хвороби Боткіна (вже в переджовтяничній 

стадії і без-жовтяничній формі). 

Використовується для диференційної діагностики механічної жовтяниці від 

паренхіматозної. При механічній жовтяниці показник у межах норми і стає позитивним, 

якщо процес ускладнюється паренхіматозним гепатитои. При механічній жовтяниці 

тимолова проба негативна, проба Бурштейна (на β- і пре-β-ліпопротеїни) різко позитивна, 

при паренхіматозній жовтяниці обидві проби позитивні. Тимолова проба не є 

специфічною для печінки і має значення при всіх захворюваннях, які супроводжуються 

диспротеїнемією. 

Показник підвищується при хронічних гепатитах, цирозі печінки, менш значне 

підвищення при колагенозах, малярії, вірусних інфекціях. 

Фармакологічна інтерференція на отримані результати. Завищують результати 

досліджень: анаболічні стероїди, андрогени, бутадіон, гепарин, дифенін, індометацин, 

інсулін, інгібітори МАО, клофібрат, кортикотропін, кортикостероїди,  

лінкоміцину гідрохлорид, левоміцетин, меркаптопурин, метил-урацил, метилдофа, 

новокаїнамід, олеандоміцину фосфат, прогестерон, сульфаніламіди, тетрациклін, 

фенотіазини, хлорпропамід, еритроміцин,естрогени.  



3.2. Сулемова проба  
Клініко-діагностичне значення. Нормальні величини: 1,6-2,2 мл HgCl2. У хворих 

хворобою Боткіна – 1,0-1,65. При видужанні повертається до норми. Сулемова проба 

позитивна при цирозі печінки, силікозі. 

3.3 Проба Вельтмана  
Принцип методу: при додаванні до сироватки крові СаСІ2 і нагріванні відбувається 

порушення колоїдної стійкості білків сироватки крові. 

Хід роботи: у пробірку вносять 0,1 мл сироватки крові і      4,9 мл Н2О; ретельно 

струшують та додають 0,1 мл 0,5% СаСl2. Нагрівають до першого закипання суміші. 

Охолоджують, якщо немає помутніння, додають 0,1 мл 0,5% СаСІ2 та знову кип΄ятять. 

Дану процедуру додавання СаСl2 та кип΄ятіння повторюють до появи білих пластівців. 

Результат виражають у кількості мл СаСl2.  

Клініко-діагностичне значення  

Нормальні значення – 0,4-0,5 мл СаСІ2. Підвищені значення спостерігаються при 

ревматизмі, туберкульозі легень.  

Зменшення – при малярії, паренхіматозному ушкодженні печінки.  

4. Визначення залишкового азоту крові  
Клініко-діагностичне значення. Підвищення залишкового азоту крові - азотемія - 

може бути двох видів: абсолютна (нагромадження в крові компонентів залишкового 

азоту) і відносна (дегідратація організму, наприклад, при блюванні, проносі). Абсолютна 

азотемія поділяється на ретенційну і продукційну. Ретенційна азотемія виникає у 

результаті недостатнього виділення з сечею азотовмісних сполук при нормальному 

потраплянні їх у кров. Ретенційна азотемія може бути нирковою і позанирковою. 

Продукційна азотемія зумовлена надлишковим надходженням у кров продуктів 

розпаду тканинних білків. Функція нирок при цьому не порушена. Азотемію такого типу 

спостерігають при кахексії, лейкозах, злоякісних пухлинах, лікуванні глюкокортикоїдами. 

Зниження вмісту залишкового азоту спостерігають при недостатньому харчуванні та 

іноді при вагітності. 

Клінічна інтерференція: збільшення залишкового азоту викликають нефротоксичні 

лікарські препарати (важкі метали, анальгетики, антибактеріальні препарати, рентгено-

контрастні засоби, органічні розчинники тощо). 

Хімічну інтерференцію дає ЕДТА, завищуючи показники залишкового азоту.   

Норма. Вміст залишкового азоту в крові становить 14,2 - 28,5 ммоль/л, або 20-40 мг%, 

або 0,2-0,4 г/л. 

5. Визначення С-реактивного білка [IV – С. 191] 

Клініко-діагностичне значення. Підвищений рівень С-ретивного білка 

спостерігається при внутрішньоматковій інфекції (рівень у крові із пуповини до 25600 

мг/100мл); при гострих запальних захворюваннях (ревматизм, ревматоїдний артрит), 

пухлинах, гострому інфаркті міокарда (≈ 15000 мкг/100 мл), деяких вірусних інфекціях і 

імунодефіцитних станах (незначне підвищення рівня).  

 

 


