
Заняття 8 

 

Тема. Біохімія та патобіохімія нирок. Методи дослідження функцій нирок. Аналіз 

сечі 
 

Питання для підготовки 

1. Особливості обміну речовин в нирках в нормі та при патології. 

2. Біохімічні тести функцій нирок: фільтрації, стану гломерулярного апарату та функцій 

канальців. 

3. Органоспецифічні ферменти в діагностиці патології нирок. 

4. Дослідження білкового спектру крові та сечі при патології нирок. Протеїнурії. 

5. Клінічна лабораторна діагностика основних нозологічних форм захворювань нирок. 

 

Виконати та інтерпретувати результати дослідів 

 1. Геморенальні проби 
Нормальні значення кліренсу креатиніну (за Н.У. Тіцем): 

 

   мл/(хв ∙ 1,73 м3) мл/(с ∙ м2) 

- чоловіки  97-137  0,93-1,32; 

- жінки  88-128  0,85-1,23. 

Зміна: 

- незначна  52-62,5 0,50-0,60; 

- легка   42-52  0,40-0,50; 

- помірна  28-42  0,27-0,40; 

- яскраво виражена <28  <0,27. 

Коефіцієнт переведення мл/(хв∙1,73 м2) у мл/(с∙м2) – 0,00963, навпаки – 104. 

Клініко-діагностичне значення. Збільшення швидкості клубочкової фільтрації 

спостерігається при підвищеному серцевому викиді, вагітності, опіках, отруєннях оксидом 

вуглецю (ІІ); білковій дієті, гіперкатаболізмі. Зменшення швидкості клубочкової 

фільтрації (зниження клубочкового кліренсу) спостерігається при зниженні ниркового 

кровотоку: шоку, кровотечі, гіпогідратації, серцевій недостатності, гіпертонії, цукровому 

діабеті; природженій патології нирок, гломерулонефриті, нефротичному синдромі, 

пієлонефриті, гострій дисфункції канальців, закупорці сечових шляхів. Зменшення 

швидкості клубочкової фільтрації розвивається і при позанирковій патології: малярії, 

мієломній хворобі, гіпокортицизмі, цистинозі, гепатоцеребральній дегенерації, вітамін-

резистентному рахіті, хронічних обструктивних захворюваннях легенів, нирковій 

недостатності, екламсії і переекламсії. 

Фармакологічна інтерференція. Підвищують кліренс креатиніну: фуросемід, 

метилпреднізолон, карбеноксолон; леводопа (при застосуванні методу Яффе). Знижують 

– діазоксид, тіазидні діуретики, триамтерен, нефротоксичні препарати; тимчасовий ефект 

дають конопля і героїн. 

2. Визначення активності трансамідинази в сироватці крові  

Клініко-діагностичне значення. Значне підвищення викликають хронічний 

пієлонефрит у фазі порушення азотовидільної функції, хронічний нефрит у термінальній 

фазі, нефротичний синдром, зумовлений амілоїдозом нирок і тромбозом ниркових вен. 

Помірне підвищення: хронічний нефрит з ізольованим сечовим синдромом без 

порушення азотовидільної функції, залишкові явища гострого нефриту, панкреатит. 

Хімічна і фармакологічна інтерференція. Підвищують активність вітамін D, золото, 

саліцилати, амфотерицин В, ампіцилін, гентаміцин, ізоніазид, канаміцин, фурадонін, 

стрептоміцин, сульфаніламіди, рентгеноконтрастні речовини та інші нефротоксичні 

препарати. 

 



3. Визначення сечовини в сироватці крові  

Принцип методу: сечовина утворює з диацетилмоно-оксимом за наявності іонів 

Fе3+ та тіосемикарбазиду комплекс червоного кольору, за інтенсивністю забарвлення 

якого визначають її концентрацію. 

Хід роботи: заповнюють 3 пробірки (у відповідності до таблиці 1). Для зменшення 

похибки аналізу рекомендується дотримуватися нижчезазначеного порядку змішування 

розчинів. 

Примітки: 

1 При вмісті сечовини більше 25 ммоль/л пробу слід розвести дистильованою водою і 

повторити аналіз. Результат помножити на розведення. 

2 Гемолітичні та ліпемічні сироватки депротеїнують. Для цього 0,1 мл сироватки 

змішують з 0,9 мл розчину трихлороцтової кислоти і центрифугують 5 хв. Таким же 

чином обробляють еталон. Для аналізу відбирають 0,1 мл центрифугату і проводять 

дослідження так само, як для сироватки без депротеїнування. Цим самим методом 

можна досліджувати і сечу 

 

Пробірки закривають алюмінієвою фольгою, вміст пробірок перемішують і кип’ятять на 

водяній бані рівно 10 хв. Одночасно обробляють дослідну, стандартну і контрольну 

проби. Потім пробірки швидко охолоджують під струменем холодної води. Колориметру-

ють дослідну пробу та стандартну проти контролю при довжині хвилі 530-560 нм (зелений 

світлофільтр) в кюветі з товщиною шару 1 см. Вимірювання оптичної щільності слід 

проводити протягом не більше ніж 15 хв після охолодження. 

Якщо після нагрівання розчин у першій пробірці каламутний, то його 

центрифугують протягом 5 хв, або депротеїнують розчином трихлороцтової кислоти. 

Розрахунок. Концентрацію сечовини розраховують за формулою  

 

                                                                    Едос 

           C =                    • 16,64 ммоль/л, 

                                                                    Еет 

        
де С - концентрація сечовини; 

Еоп – оптична щільність дослідної проби; 

Еет – оптична щільність еталонної проби. 

Клініко-діагностичне значення. Нормальний вміст сечовини: 

-  в сироватці крові (3,3-8,3) ммоль/л; 

- в сечі (333-583) ммоль/добу, (20-35) г/добу. 

Підвищення показника спостерігається при серцевій недостатності, зменшенні запасів 

солей і води при блюванні, проносі, підвищеному діурезі або потовиділенні, шокових 

станах, підвищеному катаболізмі білків, дієті з високим вмістом білків, гострих і 

хронічних захворюваннях нирок. 

Реактив Проба 

дослідна  Стандартна Контрольна 

Сироватка крові 

Еталонний розчин сечовини 

Н2О 

Розчин 

диацетилмонооксиму 

Розчин тіосемідкарбазиду 

0,02 мл 

- 

- 

2,00 мл 

2,00 мл 

- 

0,02 мл 

- 

2,00 мл 

2,00 мл 

- 

- 

0,02 мл 

2,00 мл 

2,00 мл 



Зниження показника спостерігається при дієті з низьким вмістом білків і високим – 

вуглеводів, вагітності, акромегалії, парентеральному харчуванні, важких захворюваннях 

печінки, порушенні всмоктування.  

 Фармакологічна інтерференція. Підвищують вміст азоту сечовини в крові 

амфотерицин В, гентаміцин, гераміцин, допегіт, альдомет, метилдофа, індометацин, 

індоцид, метицилін, налідоксонова кислота, невіграмон, неграм, неоміцин, сполуки 

миш’яку, октадин, санотензин, ісмелін, сполуки ртуті, сурми, тетрацикліни, триамтерен, 

фурадонін, нітрофурантоїн, фуросе-мід, лазикс, цепорин. Хімічну інтерференцію дають 

хлоралгідрат, хлорамфенікол, солі амонію, хлорбутанол, гуанетидин, ацетогексамід (при 

використанні методу Несслера). 

Знижують вміст азоту СТГ, глюкоза, похідні тіазиду. 

4 Визначення креатиніну в сироватці крові  
Принцип методу: креатинін реагує з пікриновою кислотою в лужному середовищі з 

утворенням червоного таутомеру пікрату креатиніну, який зумовлює появу стійкого 

оранжево-червоного забарвлення. Інтенсивність забарвлення пропорційна концентрації 

креатиніну.  

Хід роботи: пробірки заповнюють у відповідності до таблиці. 

Реактив Проба 

дослідна  стандартна контрольна 

Сироватка крові, мл 1,0 - - 

Робочий стандартний розчин 

креатиніну, мл 

- 1,0 - 

Пікринова кислота (насич.) 3,0 3,0 3,0 

Витримати 5 хв при 25 оС, потім помістити у водяну баню при 100 оС на 15-20 с 

 Центрифугувати  

10 хв при 3000 об/хв 

  

Центрифугат, мл 2,0 - - 

NaОН –10%, мл 0,1 0,1 0,1 

Загальний об’єм розчинів доводять до 10 мл водою. Через    10 хв (не пізніше ніж через 

20 хв) колориметрують у кюветі з товщиною шару 1 см при довжині хвилі 500-560 нм 

(зелений світлофільтр) проти контрольної проби. 

Розрахунок концентрації креатиніну (Х) проводять за формулою 

                                            0,1ммоль/л • Ед 

                               Х=                                       , 

                                                        Ест 

де Ед – екстинкція дослідної проби; 

Ест – екстинкція  стандартної проби; 

0,1 – концентрація креатиніну в стандартній пробі (ммоль/л) (якщо стандартна проба має  

іншу концентрацію креатиніну, то співвідношення екстинкції дослідної і стандартної 

проб перемножують на її значення). 

Прямолінійна залежність між величиною екстинкції і вмістом креатиніну зберігається 

тільки при його концентрації в межах 0,026-0,352 ммоль/л. Якщо можна сподіватися на 

більш високі значення концентрації, сироватку необхідно розвести в 2-4 і більше разів 

фізіологічним розчином і в наведену вище формулу ввести цю величину (перемножити 

отримані дані на величину розведення). 

Клініко-діагностичне значення. Вміст креатиніну в крові в нормі становить 53-106,1 

мкмоль/л. Визначення вмісту креатиніну в сироватці крові проводять для дослідження 

функції нирок – клубочкового апарату, об΄єму або швидкості клубочкової фільтрації. 

Зростання концентрації креатиніну спостерігають при розладі функції нирок 

(гострому і хронічному), при кишковій непрохідності, обтурації сечовидільних шляхів, 

гіперфункції надниркових залоз. 



Креатинін відносять до безпорогових речовин, тобто він виділяється тільки 

клубочками і не всмоктується зворотно канальцями. Зниження рівня креатиніну в 

сироватці крові спостерігають при м΄язовій слабкості, вагітності.  

 Клінічна і хімічна інтерференція: клінічне зростання зумовлюють нефротоксичні 

препарати. Підвищення креатинемії, зумовлене хімічним впливом, дають 

бромсульфофталеїн, фенолсульфофталеїн, ацетооцтова кислота, аскорбінова кислота, 

леводопа, метилдофа, глюкоза, фруктоза. 

5. Визначення патологічних компонентів у сечі  

5.1 Якісні реакції на білок у сечі   

5.1.1 Якісна реакція на білок із сульфосаліциловою кисло-тою 

Принцип методу: кількість білка в сечі здорової людини настільки мала, що 

звичайними реакціями, які застосовуються у клінічній лабораторії, не виявляється. Для 

визначення білка в сечі використовують реакції осадження за допомогою азотної або 

сульфосаліцилової кислот. Остання – найчутливіша. 

Хід роботи: до 1 мл сечі додають 3 краплі 20% розчину сульфосаліцилової кислоти. За 

наявності білка в сечі утворюється білий осад (або помутніння), ступінь якого залежить 

від концентрації білка в сечі. Для порівняння таку саму реакцію проводять із сечею 

здорової людини.  

5.1.2 Реакція Геллера 
Хід роботи: у пробірку вносять 10 крапель концентрованої азотної кислоти. 

Нахиливши пробірку під кутом 450, обережно по її стінці додають такий самий об’єм сечі 

(10 крапель) так, щоб обидві рідини не змішувалися. За наявності білка на межі двох 

шарів рідин утворюється осад у вигляді невеликого білого кільця. Якщо додати надлишок 

концентрованої азотної кислоти, то осад не зникає. 

Клініко-діагностичне значення. Білок виявляють у сечі при нефриті (тобто при 

запаленні судинних клубочків нирок, коли збільшується їх проникність), у випадках 

серцевої декомпенсації, при деяких формах підвищеного тиску, іноді при вагітності, а 

також при запаленні сечовивідних шляхів. 

5.2 Якісна проба на кров’яні пігменти в сечі (бензидинова проба)  
Принцип методу: бензидин окиснюється атомарним киснем, який утворюється при 

розщепленні перекису водню кров’яним пігментом – гемоглобіном, який надає 

пероксидазну дію. 

Хід роботи: наливають в пробірку 1-2 мл свіжої нефільтрованої сечі, кип’ятять та 

охолоджують. Додають такий самий об’єм бензидину і кілька крапель Н2О2. При 

позитивній реакції спостерігається поява синього чи зеленого забарвлення продуктів 

окиснення бензидину за допомогою кров’яного пігмента за рахунок кисню Н2О2.  

Клініко-діагностичне значення. Гематурія (кров в сечі) спостерігається при 

пошкодженні сечостатевих шляхів; гемоглобінурія (кров’яні пігменти в сечі) 

спостерігається при отруєнні гемолітичними отрутами і при ряді захворювань, пов’язаних 

з гемолізом еритроцитів. У випадку гематурії та гемоглобінурії в сечі міститься білок.  

5.3 Якісна реакція на глюкозу в сечі (реакція Троммера)  
Хід роботи: до 1 мл сечі додають 1 мл 10% розчину їдкого натру і 0,5 мл 1% розчину 

сульфату міді. Обережно нагрівають верхню частину вмісту пробірки до закипання і 

кип’ятять рівно  1 хв. З’являється червоне забарвлення – позитивна реакція на наявність 

глюкози. 

5.4 Якісна реакція на кетонові тіла   

5.4.1 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 

(контроль), 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 в другій пробірці (сеча хворого). Підкислюють розчин декількома 

краплями концентрованої оцтової кислоти. Червоне забарвлення набуває вишневого 

відтінку. 

5.4.2 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-шлунко-вого 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.   

5.5 Якісні реакції на жовчні пігменти 

5.5.1 Проба Гмеліна 

Принцип методу: проба Гмеліна на жовчні пігменти ґрунтується на здатності 

білірубіну і білівердину легко окиснюватися з утворенням продуктів, забарвлених у 

різний колір (білівердин – зелений, біліціан – синій). 

Хід роботи: до 20 крапель концентрованої азотної кислоти в пробірку обережно по 

стінці додають із піпетки досліджувану сечу так, щоб рідини не змішувалися. Тоді на межі 

двох рідин з΄являються кільця, забарвлені в різний колір: зелений, синій, фіолетовий, 

червоний і жовтий. Першим з΄являється жовте кільце.  

5.5.2 Реакція зі спиртовим розчином йоду (уніфікована проба Розіна)  

Принцип методу: під дією йоду білірубін сечі окиснюється в білівердин. 

Хід роботи: в пробірку наливають 4-5 мл сечі і обережно по стінках пробірки 

нашаровують розчин йоду. Поява на межі двох рідин зеленого кільця свідчить про 

наявність білірубіну. 

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.  

 


