
Заняття 4 
 

Тема. Патохімія вуглеводного обміну. Клініко-діагностичне значення показників 

вуглеводного обміну  
 

Питання для підготовки 

1. Загальна характеристика вуглеводів.  

2. Основні показники вуглеводного обміну, їх діагностичне значення.  

3. Методи дослідження показників вуглеводного обміну, інтерпретація результатів. 

4. Шляхи підтримання сталої концентрації глюкози в крові, нормоглікемія. 

5. Метод цукрового навантаження: 

5.1. Метод одинарного та подвійного цукрового навантаження, трактування 

результатів. 

5.2. Типи глікемічних кривих. 

6. Порушення вуглеводного обміну: 

6.1.  Гіперглікемічні стани: причини, метаболічні порушення та клініко-лабораторна 

діагностика.  

6.2. Гіпоглікемічні стани: причини, клінічні прояви, клініко-лабораторна діагностика.  

6.3. Глюкозурія. Нирковий поріг для глюкози. 

7. Цукровий діабет:  

7.1. Етіологія, патогенез, патофізіологічні та клінічні прояви. 

7.2. Діагностика, моніторинг лікування. 

7.3. Метаболічні ускладнення цукрового діабету. 

 

Виконати та інтерпретувати результати дослідів 

1. Визначення глюкози крові ортотолуїдиновим методом  

Принцип методу: глюкоза при нагріванні з ортотолуїдином у розчині оцтової кислоти 

утворює сполуку синьо-зеленого кольору, інтенсивність забарвлення якої прямо 

пропорційна концентрації глюкози. З ортотолуїдиновим реактивом реагують всі 

альдогексози, але вміст їх настільки невеликий, що дозволяє визначити тільки одну 

глюкозу. 

Хід роботи: визначення кількості глюкози в крові проводять за послідовністю 

операцій, які зазначені в таблиці. 

Реактив Дослідна 

проба, мл 

Контрольна 

проба, мл 

Стандартна 

проба, мл 

ТХО - 3% сироватки крові 

Стандартний розчин глюкози 

Н2О 

Центрифугат (тільки в дослідну пробу) 

ортотолуїдиновий реактив 

 

0,9 

- 

- 

0,5 

4,5 

0,9 

- 

0,1 

0,5 

4,5 

0,9 

0,1 

- 

0,5 

 

Примітка. Закрити пробірки фольгою. Нагрівати у киплячій водяній бані протягом 8 хв, 

потім охолоджувати до кімнатної температури. Колориметрувати на ФЕКу у кюветі з 

товщиною шару 1 см при λ = 590-650 нм (червоний, оранжевий світлофільтр) проти  

контрольної проби 

Розрахунок проводять за формулою 

                                          Ед 

                    Сд = Сст  ·              ,     

                                          Ест 

де Сд – концентрація глюкози в дослідній пробі, мг/100 мл (мг%) (коефіцієнт перерахунку 

в ммоль/л становить 0,0555);  

Сст – концентрація глюкози в стандартному розчині, мг%;  



Ед, Ест – оптична щільність відповідно дослідної і стандартної проб. 

  Клініко-діагностичне значення. За даним методом концентрація глюкози в крові 

становить 3,33 – 5,55 ммоль/л. Фізіологічні гіперглікемії спостерігаються при емоційних 

стресах, споживанні великої кількості вуглеводів з їжею; патологічні гіперглікемії - при 

захворюваннях ендокринної системи, цукровому діабеті, пухлинах кори наднирників та 

гіпофіза, гіперфункції щитовидної залози, тяжких розладах функції печінки, органічних 

ураженнях центральної нервової системи. 

   Гіпоглікемія спостерігається при аденомах острівців підшлункової залози, 

недостатньої функції щитовидної залози, наднирникових залоз, гіпофіза, голодуванні, 

тяжкій фізичній праці, передозуванні інсуліну при лікуванні, порушенні всмоктування 

вуглеводів, захворюваннях нирок, які супровод-жуються зниженням ниркового порогу 

для глюкози.  

 Хімічна і фармакологічна інтерференція. Підвищують рівень глюкози в крові 

амфетамін, кофеїн, етіонамід, протіон-амід, речовини морфоподібної дії, аспірин, вітаміни 

С і D, клофелін, гемітон, діазоксид, бензогексоній, фуросемід, хлортіазид тощо. 

Знижують вміст глюкози ізобарин, нікотинова кислота, гліцерин. 

2. Визначення кетонових тіл у сечі   

2.1 Проба Легаля на ацетон і ацетооцтову кислоту 

Принцип методу: ацетон і ацетооцтова кислота з нітропрусидом натрію в лужному 

середовищі утворюють продукти реакції, забарвлені в червоний колір. При додаванні 

концентрованої оцтової кислоти утворюється комплексна сіль вишнево-червоного 

кольору. 

Хід роботи: у дві пробірки вносять по 0,5 мл сечі: у першу – здорової людини 

(контрольна проба), у другу – хворого на цукровий діабет. В обидві пробірки додають по 

0,5 мл розчину їдкого натрію і по 5-7 крапель нітропрусиду натрію. Спостерігають за 

появою червоного забарвлення у другій пробірці (сеча хворого). Підкислюють розчин 

декількома краплями концентрованої оцтової кислоти. Червоне забарвлення набуває 

вишневого відтінку. 

2.2 Реакція Герхарда на ацетооцтову кислоту 
Принцип методу: при додаванні до сечі розчину хлорного заліза випадає осад 

фосфатів (FePO4). За наявності ацетооцтової кислоти після додавання надлишку хлорного 

заліза з΄являється вишнево-червоне забарвлення. Через деякий час забарвлення блідне 

внаслідок декарбоксилювання оцетооцтової кислоти і перетворення її в ацетон. При 

нагріванні реакція має значно швидший перебіг. 

Хід роботи: у дві пробірки наливають по 2 мл сечі (здорової людини і хворої на 

цукровий діабет), потім додають по краплях 10% розчин хлорного заліза до припинення 

утворення осаду фосфатів. Осад відфільтровують. До фільтрату додають ще кілька 

крапель FeCI3 і спостерігають за появою вишневого забарвлення у пробірці з сечею 

хворого.  

Клініко-діагностичне значення: із сечею здорової людини виділяється 20-40 мг/добу 

кетонових тіл. Гіперкетонемію і кетонурію спостерігають при цукровому діабеті, 

голодуванні, дифіциті вуглеводів у харчуванні, розладах кишково-шлункового тракту, 

перепродукції гормонів антагоністів інсуліну (кортикостероїдів, тироксину, гормонів 

передньої частки гіпофіза та ін.). Зниження кількості кетонових тіл не має клінічного 

значення. У ранньому дитячому віці тривалі розлади ШКТ (токсикоз і дизентерія) можуть 

призвести до кетонемії в результаті хронічного голодування і виснаження. 

3. Визначення глюкозильованого гемоглобіну (НbА1с) і фруктозаміну в крові   

Процес глікозилювання білків, у тому числі гемоглобіну, залежить від концентрації 

глюкози і проходить протягом “тривалості життя” білків. Кількість НbА1с характеризує 

середній рівень глюкози за попередні 4-8 тижнів (за умови, що тривалість життя 

еритроцитів не зменшується, як, наприклад, при гемолітичній анемії). Визначення 

глікогемоглобіну дає змогу з більшим інтервалом достовірно контролювати стан хворих. 



При латентному цукровому діабеті вміст НbА1с іноді вищий, ніж при явному, що 

пояснюється можливістю ефекту терапії. Підвищення вмісту НbА1с не пов΄язане з 

гіперглікемією нервового походження і може спостерігатися при нирковій недостатності, 

вагітності та її ускладненнях, гінекологічних захворюваннях, серпоподібноклітинній 

анемії та інших патологіях, що супроводжуються порушенням обміну вуглеводів. 

   Доцільно використовувати НbА1с при скринінгових дослідженнях, оскільки він є більш 

інформативним порівняно з одноразовим визначенням глюкози в крові та більш 

безпечним порівняно з методом глікемічних кривих. Визначення вмісту ФА в сироватці 

крові дає інформацію про вміст глюкози тільки за останні 7-14 діб, може застосовуватись 

при виведенні хворих з декомпенсованого стану діабету, коли глікогемоглобін 

залишається ще на високому рівні. Метод дає змогу стежити за лікуванням хворих. 

Спостерігається збіжність результатів цих двох методів у хворих на діабет. 

4. Метод цукрового навантаження  
Принцип методу: у пацієнта натще беруть з пальця кров і визначають у ній вміст 

глюкози. Після цього дають випити розчин глюкози у воді з розрахунку 1г глюкози на 1кг 

маси тіла. Потім протягом 3год через певні інтервали повторно забирають кров і 

визначають у ній вміст глюкози за ортотолуїдиновим або глюкозооксидазним методами. 

На основі отриманих результатів будують криву цукру, позначаючи на вертикальній осі 

кількість цукру в ммоль/л, а на горизонтальній – час, хв.  

Кров рекомендується забирати через 30, 90, 120, 150, 180 хв. У здорової людини вже 

через 15 хв після вживання глюкози спостерігється збільшення цукру в крові, яке досягає 

свого максимуму в проміжку від 30-ї до 60-ї хв, після чого починається зниження його 

рівня. Через 120 хв вміст цукру може бути навіть нижчим від початкового. Через 180 хв 

рівень цукру крові, як правило, нормалізується.  

Глікемічна крива має три фази. Перша фаза зумовлена дією вегетативної нервової 

системи, коли рефлекс із слизової оболонки ротової порожнини, шлунка передається на 

симпатичні нервові волокна, після чого посилюються продукція адреналіну і розпад 

глікогену печінки. Початок підвищення рівня глюкози в крові спостерігається через 10-15 

хв від початку навантаження. 

Друга фаза характеризується максимальним підйомом, який відмічається на 60-й 

хвилині після навантаження, і в нормі рівень глюкози на цей час більший від вихідного на 

35-80%. Ця фаза зумовлена всмоктуванням глюкози в кров із кишок. 

Третя фаза характеризується зниженням вмісту глюкози, і в нормі через 2,5-3 год може 

спостерігатися повернення рівня глюкози до вихідного або близького до нього за 

значенням. 

Виділяють три основних типи глікемічних кривих:  

І тип – діабетоїдний; крива висока і затяжна, не встигає через 3 год повернутися до 

вихідних показників. Такий тип кривої, крім цукрового діабету, трапляється при 

феохромацитомі, хворобі Іценко – Кушинга, акромегалії, глюкокортикоїдній терапії, 

дифузному ураженні печінки з вираженою функціональною недостатністю. В останньому 

випадку це зумовлено порушенням асиміляції глюкози; 

ІІ тип – іритативний, крива з високим підйомом і швидким спуском. Такі криві 

трапляються при гіпертиреозі, глікогенозах (на фоні гіпоглікемії), при сильних емоційних, 

токсикоінфекційних станах, після гастроектомії, можуть траплятися і при захворюваннях 

печінки, але в цьому випадку вони не мають великого діагностичного значення, оскільки 

можуть впливати численні позапечінкові фактори; 

ІІІ тип – торпідний; крива з низьким підйомом. Трапляється у двох варіантах: а – 

незначне підвищення і через 3 год різка гіпоглікемія. Така крива спостерігається при 

інсуломі, хворобі Аддісона, мікседемі, кишкових захворюваннях, при патології печінки; б 

– підйом кривої незначний, але спад кривої затяжний, до норми через 3 год не 

повертається. Такий варіант кривої може траплятися при цирозах печінки. 

 



Рисунок 1 - Типи кривих вмісту цукру: 

А – цукровий діабет; В – гіпертиреоз; С – норма; Д – хвороба Аддісона або гіпотиреоз, або 

гіперінсулінемія 

 

Клініко-діагностичне значення. Метод цукрового навантаження дозволяє виявити 

приховані форми діабету, порушення глікогенутворювальної функції печінки та вплив 

інсуліну на вуглеводний обмін. При цукровому діабеті, акромегалії, гіпертиреозі, гепатиті, 

цирозі печінки спостерігають різке збільшення цукру в крові (до 22 ммоль/л) і сповільнене 

його зниження.  
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