
Заняття 7 
 

Тема. Обмін порфіринів та жовчних пігментів. Біохімія та патобіохімія печінки 

 

Питання для підготовки 
 

1. Загальна характеристика гемопротеїнів: 

1.1. Гемоглобін та гемопротеїни. 

1.2. Гемоглобінопатії. Патологічні похідні гемоглобіну. 

1.3. Метаболізм порфіринів, регуляція обміну. Синтез гему. 

1.4. Порушення обміну порфіринів: порфірії, порфіринурії. 

2. Метаболізм білірубіну. 

3. Основні функції печінки та біохімічні методи оцінки цих функцій: 

3.1. Проби, які характеризують метаболічну функцію печінки. 

3.2. Ферменти як функціональні проби печінки. 

3.3. Проби, що характеризують знешкоджувальну та екскреторну функції печінки. 

4. Синдромна класифікація функціональних проб печінки. 

5. Функціональна біохімічна характеристика основних  нозологічних форм захворювань 

гепатобіліарної системи. 

6. Алгоритм обстеження хворих з патологією гепатобіліарної системи та лабораторні 

тести, які використовують на різних етапах діагностики. 

7. Лабораторна діагностика спадкових порушень метаболізму білірубіну та інших 

захворювань печінки. 

8. Гепатотоксичні речовини. 
 

Виконати та інтерпретувати результати дослідів 

1.  Якісна проба Майзера і Граніна на виявлення в сечі попередників порфіринів, 

порфобіліногену  

Принцип методу: порфобіліноген (ПБГ) реагує з n-диметиламінобензальдегідом (ДАБ) 

з утворенням забарвленої в червоний колір сполуки. Сполуки, які дають аналогічну 

реакцію з ДАБ (уробіліноген, індол, скатол тощо), визначають екстракцією хлороформом, 

в якому ПБГ не розчиняється. 

Хід роботи: у пробірку вносять 2 мл свіжої сечі, додають 2 мл реактиву Ерліха (2% 

розчин n-диметиламінобензальдегіду в 4н розчині соляної кислоти). З′являється вишнево-

червоне забарвлення, яке свідчить про наявність порфобіліногену.  

Для виключення можливої наявності в сечі уробіліногену до суміші сечі і реактиву 

додають таку ж кількість хлороформу.  

Поява забарвлення в нижньому хлороформному шарі свідчить про наявність уробіліну. 

Якщо забарвлений верхній водяний шар, то в сечі наявні порфірини. 

2. Напівкількісний метод визначення копропорфіринів за Рєзніком і Федоровим  
 Примітка. Результати дослідів 1-2 оформити у вигляді таблиці 

Номер пробірки Копропорфірини Порфобіліноген 

1   

 Принцип методу: метод ґрунтується на екстракції копропорфіринів у кислому 

середовищі ефіром з подальшим опроміненням розчину УФ-світлом. За інтенсивністю 

флуорес-ценції верхнього шару рідини визначають копропорфірини у відповідності до 

шкали. 

Хід роботи: у пробірку з притертою пробкою вносять 1 мл сечі, 1 краплю льодяної 

оцтової кислоти (до кислої реакції за лакмусовим папірцем) і додають 1 мл ефіру. Вміст 

пробірки енергійно струшують 3-5 хв. 

Після відстоювання і розділення спостерігають флуоресценцію у верхньому шарі, 

вміщуючи пробірку в потік УФ-світла.  

 



Шкала визначення копропорфіринів: 

- 1 бал (блакитна флуоресценція) – нормальний вміст КП; 

- 2 бали (ледь помітна рожева флуоресценція) – незначне збільшення концентрації КП; 

- 3 бали (чітка рожева флуоресценція) – середнє збільшення концентрації КП; 

- 4 бали (слабка червона флуоресценція) - сильне збільшення концентрації КП; 

- 5 балів (чітка червона флуоресценція) – значне збільшення концентрації КП; 

Клініко-діагностичне значення. Захворювання, при яких виявлені порушення обміну 

порфіринів, умовно поділяють на 2 групи: порфірії і порфіринурії. Порфірії – це група 

спадкових захворювань, що виникають внаслідок дефіциту ферментів порфіринового 

синтезу. Порфіринурії – це порушення обміну порфіринів, які виникають повторно, 

внаслідок основного захворювання. 

Поява в сечі копропорфіринів, ПБГ та інших попередників порфіринів спостерігається 

при різних формах порфірій. При печінковій порфірії в сечі значно збільшений вміст ПБГ 

і   Д-АЛК; при еритропоетичній уропорфірії (порфірії Гюнтера) різко збільшений вміст 

УПГІ і КПГІ.    

3. Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом  

Принцип методу: гемоглобін при взаємодії з червоною кров΄яною сіллю окиснюється 

до метгемоглобіну (гемогло-   бін-ОН), який утворює з ацетонціангідрином забарвлений 

ціанметгемоглобін, інтенсивність забарвлення якого пропор-ційна вмісту гемоглобіну. 

Хід роботи: 0,02 мл крові вливають у пробірку з 5 мл трансформуючого розчину 

(розведення у 251 раз), добре перемішують. Колориметрують через 10 хв при довжині 

хвилі 540 нм (зелений світлофільтр) у кюветі з товщиною шару 1 см проти контрольної 

проби. Cтандартний розчин гемоглобінціа-ніду застосовують нерозведеним. Вимірюють 

за тих самих умов, що й дослідну пробу. 

Розрахунок вмісту гемоглобіну проводять за формулою 

                                                       Ед      

                              Нb в г% =                    · Сст · К · 0,01,                   

                                                       Ест  

де - Нb – вміст гемоглобіну, г %; 

Ед і Ест – екстинкція відповідно дослідної і стандартної проб; 

Сст – концентрація гемоглобінціаніду в стандартному розчи-                                            ні, 

150 г/л, або 59,75 мг%; 

К – коефіцієнт розведення крові; 

0,01 – коефіцієнт для перерахунку, мг% в г/л. 

Клініко-діагностичне значення. У нормі концентрація гемоглобіну: у чоловіків – 

135-180 г/л, у жінок – 120-140 г/л. Зниження вмісту гемоглобіну в крові (анемія) 

характерне для гострої крововтрати, гіпопластичної анемії, гемолітичної анемії на стадії 

гемолітичної кризи, спостерігається при дефіциті продукції еритроцитів, при 

недостатності вироблення самого гемоглобіну внаслідок порушення ферментних систем 

обміну порфіринів, недостатнього надходження або використання заліза (залізодефіцитна 

анемія), вітаміну В12 (перніціозна анемія), внаслідок надлишкового руйнування 

еритроцитів і втрати Hb організмом (при гемолітичних анеміях, наприклад внаслідок  

вкорочення тривалості життя еритроцитів). 

Зміна об’єму плазми як у бік зменшення (гострі кровотечі, ексикози тощо), так і в бік 

збільшення (гіпергідратація) можуть впливати на показник гемоглобіну, хибно 

підвищуючи або знижуючи його (не в абсолютних показниках).  

Збільшення вмісту гемоглобіну в крові спостерігаються при еритремії, серцевій 

декомпенсації, мієлопроліферативних захворюваннях і, як правило, супроводжується 

збільшенням числа еритроцитів.  

На вміст гемоглобіну у здорових дорослих людей впливає стать, висота над рівнем 

моря (у високогірних районах вміст його вищий), вік, показник коливається протягом 

доби. У новонароджених вміст Hb становить 160, а через декілька годин - 195 г/л, до кінця 



першого року життя - 120 г/л. Низькі значення гемоглобіну у дітей першого року життя 

свідчать про фізіологічну анемію, в ранньому дитячому віці концентрація гемоглобіну за 

статтю не відрізніється. Недоношені діти мають нижчі показники порівняно з 

доношеними дітьми. Частіше трапляється зниження вмісту гемоглобіну, рідше 

підвищення. 

Фармакологічна інтерференція. Зниження вмісту гемоглобіну спостерігається при 

прийнятті препаратів, що провокують розвиток апластичної анемії; протипухлинних 

препаратів - мієлосану, фторурацилу, сарколізину, меркаптопурину, циклофосфану; 

антибактеріальних препаратів – левоміцетину, пеніциліну, стрептоміцину, 

сульфаніламідів, тетрацик-лінів; анальгетиків – ацетилсаліцилової кислоти, фенацитину; 

психотропних препаратів (аміназину); протималярійних (акрихіну) і таких, що знижують 

рівень глюкози в крові (букарбан). 

4. Визначення карбоксигемоглобіну та метгемоглобіну 

Клініко-діагностичне значення визначення гемоглобіну та його дериватів.  

При достатньому вмісті гемоглобіну в організмі, але при переході заліза гемоглобіну з 

двовалентного в тривалентне (метгемоглобін), а також при зв’язуванні з гемоглобіном 

(крім кисню), наприклад, СО (утворюється карбоксигемоглобін), ціанідів (ціангемоглобін) 

спостерігається кисневе голодування, яке може призвести до летального кінця. 

В нормі кількість метгемоглобіну в крові складає менше 2%. 

Наявність метгемоглобіну у здорових людей пояснюють його захисною функцією для 

організму. Він знешкоджує фенол, сірководень, ряд кислот і ціанідів, що утворюються в 

організмі. Метгемоглобінціанід, який утворюється, відносно нешкідливий, оскільки сам 

розщеплюється в печінці. 

Збільшення вмісту метгемоглобіну (метгемоглобінемія) може мати спадковий і набутий 

характер. Спадкові метгемоглобінемії спостерігаються при дефіциті метгемоглобін-

редуктази, еритроцитарних ензимопатіях (симптоматика гемолітичних анемій). Набуті 

метгемоглобінемії – це переважно токсичні (вторинні), можуть бути ендогенного 

походження, наприклад при хронічних колітах, злоякісних пухлинах, опіковій хворобі, у 

легеневих хворих - при недостатності кровообігу тяжкого ступеня, апластичних анеміях. 

Набуті метгемоглобінемії екзогенного походження спостерігаються при надходженні в 

організм нітро- і аміносполук, окислювачів. Отруєння нітратами трапляється при 

вживанні колодязної води, рослинної їжі, що містить надлишок нітритів і нітратів, при 

отруєнні хімічними сполуками жирного і ароматичного рядів, аніліновими барвниками. 

Ціаніди потрапляють в організм з їжею рослинного походження, наприклад з гірким 

мигдалем. 

 Фармакологічна інтерференція. Метгемоглобінемію можуть викликати 

фурадонін, новокаїн, пілокарпін, фенацетин, сульфонаміди, сульфони, ПАСК, атебрин, 

барбітурати, препарати ряду премахіну, резорцин, фенотіазин, аспірин, кам’яновугільний 

дьоготь, нітрат церію, ледокаїн, тіокарбазон, метиленовий синій, антипірин та деякі інші. 

 Карбоксигемоглобін (HbCO)високо токсичний для орга-нізму (в середовищі, 

збагаченому киснем при оксигенотерапії, знову утворюється оксигемоглобін). 

Надлишкове утворення карбоксигемоглобіну спостерігається при отруєннях оксидом 

вуглецю (ІІ) СО, який утворюється при неповному згорянні органічних речовин. 

5. Кількісне визначення загального, прямого та непрямого білірубіну в сироватці 

крові (за методом Ієндрашека)   

Принцип методу: діазореактив дає з прямим (зв΄язаним) білірубіном рожеве 

забарвлення. Інтенсивність забарвлення розчину (азобілірубін) пропорційна концентрації 

прямого білірубіну і може бути визначена фотометрично. Непрямий (вільний) білірубін 

можна перевести в розчинний стан додаванням до сироватки крові кофеїнового реактиву, 

який підвищує розчинність цього пігменту, і визначити за допомогою діазореакції. 

Загальний вміст обох форм білірубіну становить загальний білірубін. За різницею між 

кількістю загального і прямого білірубіну визначають рівень непрямого білірубіну. 



Хід роботи: сироватку крові розводять 1:1 0,9% розчином NaCl. Пробірки заповнюють 

у відповідності до таблиці. 

Номер пробірок 

 

1 2 3 

Реактив Прямий білірубін Контроль Загальний білірубін 

Сироватка, мл 0,5 0,5 0,5 

NаСl, 0,85%, мл 1,75 0,25 — 

Діазосуміш, мл 0,25 — 0,25 

Кофеїновий реактив, мл — 1,75 1,75 

Перемішують і залишають пробірки на 10 хв. Фотометрують при зеленому 

світлофільтрі (530 нм) у кюветі 5 мм проти контролю. Знаходять вміст прямого і 

загального білірубіну. За різницею загального і прямого білірубіну обчислюють вміст 

непрямого. 

Розрахунок проводять за формулою 

                                Х = Е · 11,5 · 17,1 мкмоль/л,  

 або за калібрувальним графіком 

Клініко-діагностичне значення. У нормі вміст загального білірубіну становить 8,5-

20,5 мкмоль/л (0,1-1,2 мг/100мл), непрямого – 1,7-17,1 мкмоль/л (0,1-1,0 мг/100 мл) і 

прямого – 0,86-5,1 мкмоль/л (0,05-0,25 мг/100 мл). Кров новонароджених відрізняється 

більш високим вмістом білірубіну (23,1 мкмоль/л). 

Нагромадження в крові білірубіну вище 27,36 - 34,20 мкмоль/л призводить до 

відкладання його в тканинах, появи жовтяниці. При гемолітичній жовтяниці печінка не 

встигає зв΄язувати велику кількість непрямого (вільного) білірубіну, що утворюється 

внаслідок посиленого гемолізу еритроцитів. У результаті в плазмі крові спостерігають 

підвищений вміст непрямого білірубіну. 

Паренхіматозна жовтяниця виникає при гепатитах (вірусних, токсичних), цирозах 

печінки. Внаслідок пошкодження мембран гепатоцитів прямий білірубін частково 

потрапляє назад у кров. Крім того, знижується здатність печінки знешкоджувати 

непрямий білірубін. У результаті при паренхіматозній жовтяниці спостерігають різного 

ступеня білірубінемію як за рахунок фракції прямого, так і непрямого білірубіну. 

При обтураційній жовтяниці внаслідок закупорення (камінцями, пухлиною) жовчних 

проток жовч переповнює їх і потрапляє в русло крові. Тому білірубінемія                   

(до170-700 мкмоль/л) буде виражена в основному за рахунок фракції прямого білірубіну. 

 6. Визначення активності холінестерази в крові 
Принцип досліду: під дією холінестерази відбувається гідроліз ацетилхоліну з 

утворенням оцтової кислоти та холіну. Оцтова кислота знижує рН розчину, що 

встановлюється за допомогою індикатора (зміна забарвлення з малинового в жовтуватий 

колір). 

Хід роботи: перед роботою всі компоненти повинні бути прогріті до температури 

+370С. 

Реактив, мл Дослідна 

проба, мл 

Контроль

на проба, 

мл 

Стандартна проба, мл 

Буферно-індикаторна 

суміш 

 

2,5 ― 2,5 

Сироватка 0,05 0,05 ― 

Н2О ― 2,7 0,05 

Ацетилхолінхлорид 0,1 ― 0,1 

Суміш інкубують протягом 30 хв при температурі 370С 

Прозерин 0,1 ― 0,1 

Примітка. Вимірюють оптичну щільність проб проти дистильованої води при 540 нм (зелений 

світлофільтр; кювета –  1 см) 



Отримані результати перелічують за формулою 

Ест + Ек – Едосл,  

де  Ест, Ек та Едосл – поглинання в стандартній, контрольній та дослідній пробах. 

 

 

Розрахунок ведуть за калібрувальним графіком. Якщо оптична щільність дослідної 

проби проти дистильованої води складає менше 0,1 од., досліджувану сироватку 

розводять у два рази водою і роблять повторне визначення (кінцевий результат 

перемножують на 2). 

Клініко-діагностичне значення. У нормі активність ферменту в сироватці крові 

складає 45-95 мкмоль/(с∙л), або 160-340 мкмоль/(ч∙мл). 

При захворюваннях паренхіми печінки порушується синтез ХЕ та її активність у 

сироватці зменшується. При гострому гепатиті спостерігають гіпохолінестераземію 

приблизно в 85%  

випадків, при цьому зменшення активності починається через кілька днів після 

проявлення захворювання, пізніше - проявлення більшості інших клініко-біохімічних 

проб. Визначення ХЕ активності має в даному випадку прогностичне значення. Величина 

активності ХЕ нормалізується раніше від нормалізації більшості проб, які використовують 

для функціонального дослідження печінки. Гіпохолінестераземія спостерігається при 

станах цирозу, при обструкційній жовтусі величини залишаються нормальними. 

Хімічна і фармакологічна інтерференція. Знижують активність - карбамат, 

циклофосфамід, естрогени, нервово-м’язові релаксанти (панкуроній, сукцинілхолін), пер-

оральні контрацептиви, фосфорорганічні інсектициди, фенотіазини, рентгеноконтрастні 

речовини, тестостерон, борати, цитрат, фториди, пірофосфат, третинні і четвертинні 

аміни. 

7. Визначення активності -ГТП в сироватці крові  

Принцип методу: γ-глутамілтранспептидаза каталізує реакцію перенесення L-γ-

глутамінового залишку з хромогенного субстрату на гліцилгліцин. При цьому 

вивільняється п-нітроанілін, оптичну щільність якого вимірюють фотометрично. 

Хід роботи: визначення проводять згідно з послідовністю операцій, зазначених у 

таблиці. 
Реактив Дослідна проба, мл Контрольна проба, мл 

Субстратно-буферний розчин 0,5 0,5 

У термостат на 5 хв при 370С 

Сироватка крові 0,05 - 

Перемішують, інкубують 15 хв при 370С 

10% оцтова кислота 3,0 3,0 

Сироватка крові - 0,05 

Примітка. Вимірюють екстинкцію дослідної проби проти контролю при λ=400-420 нм у кюветі з 

товщиною шару 5 см. Визначають активність ферменту за калібрувальним графіком 

Клініко-діагностичне значення. Нормальні значення:  

- для чоловіків 250-1767 нмоль/с∙л (0,9-6,4 мкмоль/ч∙мл); 
- для жінок 167-1100 нмоль/с∙л (0,6-0,4 мкмоль/ч∙мл). 

Фермент у значній кількості міститься в печінці, нирках, підшлунковій залозі. Значне 

підвищення активності ферменту спостерігається при захворюваннях печінки та 

жовчовивідних шляхів з явищами обтурації різного генезу, гепатитах. Помірне підвищення 

при: пухлинах печінки, хронічному алкоголізмі, ураженні паренхіми нирок, отруєнні 

гепатотропними отрутами. Підвищення активності ГГТП при інфаркті міокарда після 

другого тижня свідчить про сприятливий перебіг захворювання. 

Фармакологічна інтерференція: підвищення індукують барбітурати, етанол, 

ацетамінофен, фенітоїн, стрептокіназа, гепатотоксичні препарати. 

 

 



8. Якісні реакції на жовчні пігменти в сечі 
Клініко-діагностичне значення. Жовчні пігменти (білірубін, білівердин та ін.) 

з’являються в сечі у вигляді лужних солей при гепатиті. Жовчні пігменти утворюються із 

гемоглобіну при розщепленні еритроцитів. 

 


