
Заняття 9 
 

Тема. Спадкові хвороби обміну речовин. Патохімія обміну пуринових нуклеотидів 

 

Питання для підготовки 

1. Вплив мутагенних факторів на структуру геному,  регуляцію його транскрипції і 

трансляції. 

2. Горизонтальна і вертикальна передача спадковості і трансформація її порушення в 

захворювання. 

3. Аномальні метаболічні процеси в органах і тканинах організму і відповідні їм 

біохімічні тести як основа для  діагностики спадкових патологій. 

4. Спадкові порушення обміну вуглеводів, їх клініко-лабораторна діагностика. 

5. Спадкові порушення обміну ліпідів, їх клініко-лабораторна діагностика. 

6. Спадкові порушення білкового обміну, їх клініко-лабораторна діагностика. 

7. Пренатальна діагностика спадкових хвороб обміну речовин. 

8. Можливості генетичного аналізу в діагностиці  спадкових хвороб обміну речовин. 

9. Біохімічні принципи лікування спадкових порушень обміну речовин. 

10. Метаболізм пуринових нуклеотидів: 

10.1. Джерела екскреції уратів. 

10.2. Метаболізм сечової кислоти. Гіпер- і гіпоурикемія. 

10.3. Порушення обміну пуринових нуклеотидів. Патогенез подагри. Синдром Леша-

Ніхана. Спадкова ксантинурія. 

11. Порушення обміну піримідинових нуклеотидів. Спадкова оротоацидурія. 

12. Лабораторні дослідження при порушенні обміну нуклеотидів.  

13. Клінічне значення визначення сечової кислоти, вільних аденілових нуклеотидів, 

компонентів циклазної системи. 

14. Основні методи корекції патології обміну нуклеотидів. 

 

 

Виконати та інтерпретувати результати дослідів 

1. Якісна реакція на фенілпіровиноградну кислоту (ФПК)      

Принцип методу: фенілпіровиноградна кислота утворює з іонами тривалентного 

заліза комплексну сполуку, забарвлену в синьо-зелений колір. 

Хід роботи: до 2 мл свіжовідфільтрованої сечі наливають 8-10 крапель 10% розчину 

FeCl3. За наявності в сечі фенілпіровиноградної кислоти через 30-60 с з’являється синьо-

зелене забарвлення, яке поступово блідне і вицвітає через 5-30 хв залежно від 

концентрації фенілпіровиноградної кислоти в сечі. Цю пробу можна робити на 

фільтрувальному папері: смужку фільтрувального паперу змочують сечею, висушують 

на повітрі і наносять краплю 10% FeCl3. Позитивна проба дає синьо-зелене забарвлення.  

Клініко-діагностичне значення. Реакція позитивна при вродженій недостатності 

ферменту 4-фенілаланінгідроксилази (фенілпіровиноградній олігофренії). 

2. Якісна реакція на мукополісахариди (проба Беррі і Спінанджера)  

Принцип методу: при взаємодії МПС з толуїдиновим синім у кислому середовищі 

утворюється червоне забарвлення (метахромазія). 

Хід роботи: на смужку фільтрувального паперу на відстані 1 см нанести: 0,005; 0,01; 

0,025 мл сечі. Висушити смужку при кімнатній температурі; занурити в 0,04% розчин 

толуїдинового синього на 1 хв. Смужку вийняти і відмити 10% СН3СООН. Червоне 

забарвлення з’являється при концентрації МПС більше 10 мг/100 мл.  

 Клініко-діагностичне значення. Підвищений вміст мукополісахаридів 

спостерігається при мукополісахаридозах (МПС), включаючи синдром Моркіо (МПС ІV 

типу), захворювання нирок з мукопротеїнурією, виражені ушкодження сполучної тканини 

(особливо при рахіті, синдромі мальабсорбції з остеомаляцією, злоякісних пухлинах з 



обширними метастазами, системний червоний вовчак, у деяких хворих ревматоїдним 

артритом або при синдромі Марфана). 

 Фармакологічна інтерференція. Підвищують рівень мукополісахаридів гепарин, 

барбітурати, фенітоїн, пеніцилін (у деяких хворих). 

3. Визначення сечової кислоти в сироватці крові  

Принцип методу: сечова кислота відновлює фосфорно-вольфрамовий реактив з 

утворенням комплексу блакитного кольору. Інтенсивність забарвлення пропорційна 

концентрації сечової кислоти. 

Хід роботи: аналіз проводиться відповідно до таблиці. 

Реактив Проба 

дослідна  

( мл ) 

стандартна 

(мл) 

контрольна 

(мл) 

Дистильована вода 

Сироватка крові 

Стандартний розчин сечової кислоти 

Кислота сірчана (0,35М ) 

Вольфрамат натрію 

 

4,0 

0,5 

- 

 

0,25 

0,25 

4,0 

- 

0,5 

 

0,25 

0,25 

4,5 

- 

- 

 

0,25 

0,25 

Перемішують, 10 хв витримують при 20-250С, центрифугують 10 хв при 3000 об/хв 

Центрифугат (тільки для дослідної проби) 

Розчин карбонату натрію 

Фосфатно-вольфрамовий реактив 

3,0 

1,5 

1 

3,0 

1,5 

1 

3,0 

1,5 

1 

Примітка. Перемішують, витримують 30 хв при 20-250С, вимірюють екстинкцію (Ед. та 

Ест.) проти контрольної проби у кюветі з товщиною шару 1 см при довжині хвилі 500-

700 нм (червоний світлофільтр) 

Розрахунок проводять за формулою 

Едосл 

                                                              Х =                ∙ С,       

                                                                       Ест 

 де  Х – концентрація сечової кислоти, ммоль/л; 

 Ед – екстинкція дослідної проби; 

 Ест – екстинкція стандартної проби; 

С - концентрація сечової кислоти у стандартному розчині (0,3 ммоль/л). 

Клініко-діагностичне значення. Рівень сечової кислоти в крові лабільний, 

пов’язаний з такими факторами, як вік, стать, вживання алкоголю, куріння тощо.  

Нормальні значення: чоловіки – 0,12-0,38 ммоль/л;  

 жінки – 0,12–0,46 ммоль/л.  

Гіперурикемія спостерігається при: подагрі, захворюваннях нирок (ниркова 

недостатність, полікістоз нирок тощо), синдромі Леша–Найхана; гостре зростання рівня 

сечової кислоти спостерігається після лікування лейкозів цитотоксичними препаратами.  

Гіпоурикемія спостерігається при хворобі Вільсона–Коновалова, деяких злоякісних 

захворюваннях (лімфогра-нулематоз, бронхогенний рак) тощо. 

Клінічна інтерференція: підвищують вміст сечової кислоти діазоксид, діуретики 

(ртутні, тіазидні, ацетазоламід, хлорталі-дон, етакринова кислота при прийманні 

всередину, фуросемід при прийманні всередину, триамтерен), адреналін, норадреналін, 

етанол, етамбутол, піразинамід, саліцилати (у малих дозах), нікотинова кислота (у 

великих дозах), кортикостероїди, деякі протипухлинні препарати. 

Хімічна інтерференція: несправжнє зростання вмісту сечової кислоти викликають 

речовини, що впливають на реакцію з фосфовольфраматом - глюкоза, глутатіон, цистин, 

цистеїн, тирозин, триптофан, феноли, аскорбінова кислота, леводопа, метилдофа, 

метилсечова кислота, кофеїн, теофілін; знижує – введення алопуринолу. 

 


