
Заняття 6 

 

Тема. Патобіохімія ендокринної системи. Лабораторна діагностика захворювань 

гіпоталамо-гіпофізарної системи, наднирникових залоз, щитоподібної залози 
 

Питання для підготовки 

1. Загальна характеристика гормонів передньої та  задньої долей гіпофіза. 

2. Лабораторна діагностика порушень функцій гіпофіза. 

3. Загальна характеристика гормонів наднирникових залоз. 

4. Методи та діагностичне значення визначення стероїдного профілю. 

4.1. Лабораторні тести для виявлення гіпо-  та  гіперфункції наднирникових залоз. 

5. Загальна характеристика гормонів щитовидної залози: метаболізм, біохімічні та 

фізіологічні ефекти, регуляція виділення. 

6. Захворювання щитовидної залози, їх лабораторна  діагностика, скринінг. 

7. Загальна характеристика гормону паращитовидних залоз. 

8. Порушення функції паращитовидних залоз, їх лабораторна діагностика. 

9. Метаболізм та порушення обмін кальцію, фосфору, магнію та його регуляція. 

10. Порушення метаболізму в кістковій тканині: рахіт, остеомаляція, остеопороз, хвороба 

Педжета. 

11. Використання радіоімунологічного аналізу для визначення концентрації гормонів. 
 

 Виконати та інтерпретувати результати дослідів 

 1. Якісне та кількісне визначення 17-кетостероїдів у сечі  

Нормальні значення:  

- у чоловіків – 27,7-79,7 мкмоль/добу; 

- у жінок – 17,4-55,4 мкмоль/добу. 

Клініко-діагностичне значення. Підвищення рівня 17-КС спостерігається при 

гіперплазмії, аденомі, раку надниркових залоз, що виявляються вірилізацією; пухлинах 

яєчка, інтерстиціально – клітинних пухлинах, лютеоцитарній пухлині яєчка; при 

гіперсекреції глюкокортикоїдних гормонів (синдром Кушинга). Підвищення рівня 17-КС 

викликає тяжкий стрес. 

Зниження рівня 17-КС спостерігається при Аддісоновій хворобі, гіпотиреозі, 

виснаженні, гіпопітуїтаризмі, вторинному гіпогонадизмі у жінок. 

Для тонкої ендокринологічної діагностики слід визначати фракції 17-КС методом 

тонкошарової хроматографії. 

Фармакологічна інтерференція. Підвищують рівень 17-КС у сечі мепробамат, 

лібриум, еленіум, хлорпромазин, спіронолактон, пеніцилін (в/в у великих дозах), 

еритроміцин, кортикотропін, гонадотропіни, тестостерон, знижують – естрогени, 

пероральні контрацептиви, дексаметазон, морфін. 

2. Кількісне  визначення  11-кортикостероїдів   у  плазмі крові  

Нормальні значення: 140-230 нмоль/л (5-8 мкг у 100 мл). 

Клініко-діагностичне значення. Будь-яке гостре захворю-вання може бути причиною 

підвищення секреції 11-КС, а також нервово-емоційне і фізичне напруження. Стійке 

підвищення рівня 11-КС спостерігається при хворобі Іценко-Кушинга, аденомі і раку 

надниркових залоз, тяжкій гіпертензії, акромегалії, тиреотоксикозі, ожирінні, вагітності. 

Зниження секреції 11-КС спостерігається при гіпокортицизмі (хвороба Аддісона, 

адреногенітальний синдром), гіпотиреозі, гіпопітуїтаризмі, при тривалій стероїдній 

терапії. 

 Фармакологічна інтерференція. Підвищують рівень 11-КС колхіцин, глікозиди 

дигіталісу, еритроміцин, вітамін К, мепробамат, спіронолактон. Знижують – 

кортикостероїди, естрогени, морфін, пероральні контрацептиви. 

 



3. Радіоімунологічне визначення концентрації гормонів в крові  
Метод РІА базується на реакції взаємодії антиген (АГ) – антитіло (АТ). Антигеном є 

гормон, концентрацію якого визначають. Антитіла виділяють з крові лабораторних 

тварин, яким протягом певного часу роблять ін’єкції відповідного гормону. В РІА 

використовують радіоактивну мітку, яку вводять в один із компонентів реакції (АГ або 

АТ). Застосування радіоактивної мітки дає змогу визначати дуже низькі концентрації 

речовин (пікограми). 

Для визначення концентрації гормону (АГ) в крові пацієнта використовують: сироватку 

крові, яка містить АГ (гормон), до якої додають комплекс АГ*- АТ, де АГ* - радіоактивно-

мічений гормон. Після внесення в сироватку крові певної кількості комплексу АГ*-АТ 

буде спостерігатися заміна АГ* в комплексі АГ*- АТ на АГ (в залежності від концентрації 

АГ у сироватці крові) та встановиться динамічна рівновага між компонентами реакційної 

суміші. Кількість вільного АГ* після реакції буде прямо пропорційна концентрації 

гормону (АГ) у сироватці крові. Через деякий час після встановлення рівноваги для 

розділення двох міток у складі АГ*- АТ та АГ* використовують адсорбційні методи, 

методи фракційного осадження і розділення.  

На кінцевому етапі вимірюють радіоактивність розчину або осаду. Розрахунок 

проводять за калібрувальною кривою, яку будують за результатами визначення відомих 

концентрацій АГ у реакційних сумішах. 

У наш час найбільш широко РІА використовують в ендокринологічній діагностиці для 

визначення: загального тироксину, вільного тироксину, трийодтироніну, тиреотропного 

гормону, тироксинзв′язувального глобуліну, тиреоглобуліну, титру антитіл до 

тиреоглобуліну, інсуліну, рівня АКТГ, глюкокортикоїдів, паратирину і кальцитоніну. 

У клінічну практику впроваджені радіоімунологічні методи визначення гормонів 

гіпофіза: соматотропіну, фолітропіну, лютропіну, пролактину, вазопресину та ін. 

4. Визначення кальцію в сироватці  крові   
Принцип методу: іони кальцію в лужному середовищі вступають в реакцію з о-

крезолфталеїн комплексоном, утворюючи комплекс фіолетового кольору, забарвлення 

якого пропор-ційне концентрації кальцію в досліджуваній пробі. 

Хід роботи: пробірки заповнюють у відповідності до таблиці. 

Реактив Контрольна 

проба 

Стандартна 

проба 

Дослідна 

проба 

Хромоген 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

Сироватка крові 

Стандартний розчин кальцію 

Буферний розчин 

Н2О 

― 

― 

1,00 

0,02 

― 

0,02 

1,00 

― 

0,02 

― 

1,00 

― 

Витримують 10 хв при кімнатній температурі. Вимірюють оптичну щільність дослідної 

та стандартної проб проти контрольної проби при довжині хвилі 500-600 нм (зелений 

світлофільтр). 

Розрахунок проводять за формулою 

                                                Ед · Сст 

                                  Х =                              ,    

                                                    Ест 

де  Х – концентрація кальцію в сироватці крові; 

Ед – екстинкція дослідної проби; 

Ест – екстинкція стандартної проби; 

Сст – концентрація Са у стандартному розчині 2,5г/л. 

 

 



Клініко-діагностичне значення. Нормальні величини в сироватці крові – 2,15–2,5 

ммоль/л.  

Вміст кальцію в сироватці крові підвищується при деструкції кісток, гіпервітамінозі Д. 

Зменшення кальцію спостерігають при порушенні всмоктування в кишечнику, 

гіповітамінозі Д, порушенні функції нирок, а також гіпофункції паращитовидної залози. 

Референтні межі 
Сироватка або плазма, норма мг/100мл (мг%)           ммоль/л 

- кров з пуповини:    8,2 – 11,2          2,05 – 2,80 

- недоношені:    6,2 – 11,0         1,55 – 2,75 

- 0-10 днів:    7,6 – 10,4         1,90 – 2,60 

- 10 днів – 24 місяці:        9,0 – 11,0          2,25 – 2,75 

- 24 місяці – 12 років:  8,8 – 10,8          2,20 – 2,70 

- 12-18 років:    8,4 – 10,2          2,10 – 2,55 

- 18-60 років:    8,6 – 10,0          2,15 – 2,50 

- 60-90 років:    8,8 – 10,2          2,20 – 2,55 

- більше 90 років:   8,2 – 9,6          2,05 – 2,40 

Фармакологічна інтерференція. Завищують результати досліджень анаболічні 

гормони, андрогени, вітамін D, солі кальцію, діетилстільбестрол, тривале застосування 

діуретиків (хлорталідон, етакринова кислота, фуросемід, ртутні і тіазидні діуретики), 

естрогени, пероральні контрацептиви, паратгормон, прогестерон. 

Занижують результати досліджень протисудорожні препарати, аспарагіназа, 

кальцитонін, карбеноксолон, кортико-стероїди, естрогени після настання менопаузи, 

фториди, гастрин, глюкагон, глюкоза, інсулін, проносні (при надмірному вживанні), солі 

магнію, метицилін, мітраміцин, фосфати, а також оксалати, білок, сульфати.  

5. Визначення магнію в сироватці крові  

Принцип методу: у лужному розчині магній утворює з індикатором кальмагітом 

забарвлений комплекс, який визначають фотометрично при довжині хвилі 520 нм.  

Хід роботи: пробірки заповнюють у відповідності до таблиці. 

 Дослідна проба Стандартна проба Контрольна проба 

Робочий розчин, мл 

Сироватка крові, мл 

Стандарт Мg, мл 

Н2О 

3 

0,05 

- 

- 

3 

- 

0,05 

- 

3 

- 

- 

0,05 

Примітка. Витримують 5 хв при 250С, вимірюють оптимальну щільність на ФЕКу при 

довжині хвилі 520 нм проти контролю в кюветі з товщиною шару 1 см  

Вміст магнію, ммоль/л, обчислюють за формулою 

                                           Едосл ∙ 0,823 ммоль/л                       

                  Магній =                                             ,      

                                                    Е ст 

де Едосл і Ест – поглинання відповідно дослідної проби та стандартного зразка з 

концентрацією магнію 0,823 ммоль/л   (20 мг/л). 

Клініко-діагностичне значення. Нормальна величина в сироватці крові Мg=0,78-0,98 

ммоль/л. При токсемії вагітних, раку, хронічній серцевій недостатності, гострому та 

хронічному панкреатиті спостерігається виражене зниження концентрації магнію в 

сироватці крові. Збільшення вмісту магнію спостерігається при ануріях, хронічній 

нирковій недостатності та при ураженні нирок, що супроводжується гіперкаліємією. 

Фармакологічна інтерференція. Завищують показники досліджень ацетилсаліцилова 

кислота (тривале застосування), літій, солі магнію, прогестерон, триамтерен, вітамін D 

(при ХНН). Знижують – аміноглікозиди, альдостерон, хлорид амонію, амфотерицин В, 

солі кальцію, цитрати, етакринова кислота, фуросемід, ртутні і тіазидні діуретики, інсулін, 

пероральні контрацептиви. 

 



6. Визначення фосфору в сироватці крові та сечі  

[VII - C. 228-232] 

Клініко–діагностичне значення. Нормальні величини в сироватці крові: Р 

(неорганічний) = 0,646-1,292 ммоль/л. Неорганічний фосфор збільшується при нирковій 

недостатності, гіпопаратиреоїдизмі, передозуванні вітаміну Д; зменшення спостерігають 

при порушенні всмоктування, рахіті, ниркових захворюваннях. 

 Фармакологічна інтерференція. Збільшують вміст фосфору в крові андрогени, 

вітамін D – ерго- і кальциферол, фуросемід, СТ, гідрохлортіазид, метицилін 

(нефротоксичність), пероральні контрацептиви, паратгормон, фосфати, етидронат натрію, 

тетрацикліни (нефротоксичність). Хімічну інтерферен-цію викликають білірубін, 

гемоглобін, детергенти (забруднений посуд). Знижують вміст фосфору амінокислоти, 

ацетазоламід,  

знеболюючі засоби, протисудорожні препарати, кальцитонін, адреналін, естрогени, 

фруктоза, глюкоза, гідрохлортіазид (при тривалому застосуванні), інсулін, фенотіазини. 

 Занижують результати дослідження внаслідок хімічного впливу цитрати, манітол, 

оксалати, тартрати. 

 Вплив факторів на екскрецію неорганічного фосфору з сечею. Завищують 

результати досліджень аланін аспарагіназа, ацетилсаліцилова кислота, ацетазоламід, 

гідрокарбонати, солі вісмуту, кальцитонін, кортикостероїди, паратирин, ртутні діуретики, 

фосфати, триптофан. Занижує результати досліджень манітол. 


