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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Біохімія» вивчає метаболічні процеси у 

цілому організмі на основі системних знань про хімічну будову живих 

організмів і фізико-хімічні процеси, що забезпечують їх 

життєдіяльність; загальні закономірності ферментативного каталізу, 

біохімічної динаміки перетворення основних класів біомолекул, 

молекулярних механізмів спадковості та реалізації генетичної 

інформації, гормональної регуляції метаболізму та біологічних 

функцій клітин, біохімії спеціальних фізіологічних функцій. 

Мета: оволодіння знаннями про біохімічні властивості та обмін 

основних біомолекул в організмі людини в нормі та за умови патології. 

Проведення біохімічних досліджень в біологічних рідинах та 

оцінювання результатів з інтерпретацією клініко-діагностичного 

значення. 

Завдання: 

 вивчення теоретичних основ біохімії; 

 вивчення основних хімічних перетворень, які 

полягають у основі життєдіяльності; 

 розуміння логіки процесів, які відбуваються в 

організмі та їх регуляції; 

 оволодіння знаннями та навичками проводити 

біохімічні дослідження на виявлення нормальних та 

патологічних компонентів в біологічних рідинах; 

 аналізувати результати біохімічних досліджень для 

діагностики найпоширеніших захворювань людини; 

 аналізувати біохімічні процеси обміну речовин та його 

регуляції в забезпеченні функціонування органів та систем 

організму людини. 
 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати теоретичний матеріал: аналізувати реакційну здатність 

вуглеводів, ліпідів, амінокислот, що забезпечує їх функціональні 

властивості та метаболічні перетворення в організмі; пояснювати 
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основні механізми біохімічної дії та принципи спрямованого 

застосування різних класів фармакологічних засобів; біохімічні та 

молекулярні основи фізіологічних функцій клітин, органів і систем 

організму людини; знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії 

і закони біохімії на межі предметних галузей, будову, процеси 

життєдіяльності та функції живих організмів. А також застосовувати у 

навчальній та практичній діяльності методи визначення структурних 

та функціональних характеристик біологічних систем; застосовувати 

біохімічні методи дослідження. 

Згідно з цими вимогами і було розроблено методичні вказівки для 

проведення лабораторних робіт з курсу «Біологічна хімія» (І частина) 

для студентів спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація.». 
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС 

ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 

Хімічні речовини при невмілому і неправильному використанні 

можуть стати причиною отруєння осіб, які працюють, викликати 

пожежу,  вибух чи хімічний опік. 

З метою виключення випадків травматизму при роботах у 

хімічних лабораторіях необхідно виконувати наступні вимоги: 

1. Кожен студент до початку досліду повинен добре 

ознайомитися з властивостями речовин, з якими прийдеться стикатися 

і необхідними умовами безпечного проведення роботи з урахуванням 

можливих побічних реакцій. 

2. При роботі у витяжній шафі, з метою більш ефективної дії 

вентиляції, слід підняти дверцята витяжної шафи на 1/3-1/4 її підйому. 

Після закінчення роботи необхідно щільно прикрити дверцята шафи. 

3. У випадку перерви дії вентиляції всі роботи у витяжних шафах, 

які пов'язані з виділенням шкідливих газів, парів, треба негайно 

припинити. 

4. Не залишати ніяких речовин у посуді без етикеток. Не робити 

ніяких дослідів у нечистому посуді. Посуд мити одразу ж після 

досліду. 

5. Не залишати включених нагрівальних приладів, пальників, що 

горять, відкритих газових і водопровідних кранів. 

 

Запобіжні заходи при роботі з їдкими речовинами 

1. При змішуванні концентрованих сірчаної й азотної кислот 

користатися тільки тонкостінним хімічним чи порцеляновим посудом. 

2. Щоб уникнути розбризкування при розведенні концентрованої 

сірчаної кислоти – приливати кислоту у воду, а не навпаки. 

3. При попаданні кислот чи лугів на поверхню шкіри їх необхідно 

негайно змити сильним струменем води. 

4. Їдкі луги дають опіки всіх ступенів. Тому при роботі з 

зазначеними розчинами необхідно застосовувати міри проти 
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розбризкування і використовувати захисний спецодяг і запобіжні 

окуляри. 

5. Наповнення піпеток концентрованими кислотами, лугами 

шляхом всмоктування ротом категорично забороняється, для цього 

потрібно користатися сифонами чи спеціальними піпетками з гумовою 

грушею. 

 

Заходи безпеки при роботі з горючими і легкозаймистими 

речовинами 

1. При роботі з горючими і легкозаймистими рідинами 

(сірковуглець, етер, бензол тощо) необхідно виконувати такі правила: 

а) не користуватися відкритим полум’ям для нагрівання; 

б) не тримати ці сполуки на столах у великих кількостях; 

в) переливати у далині від вогню, а при переливанні великих 

кількостей усі нагрівачі (газові й інші пальники) у приміщенні згасити; 

г) не виливати ці речовини в раковину; 

д) не гріти на відкритому вогні, а тільки на водяній бані. 

2. При роботі з масляними банями користатися термометром і не 

перевищувати температуру займання горючих сполук. 

3. Не нахилятися над судиною, у якій що-небудь кипить чи у яку 

наливається яка-небудь рідина (особливо їдка), тому що бризки 

можуть потрапити в очі. 

4. Пробірку, у якій нагрівається рідина, тримати отвором убік, а 

не до себе чи до поруч працюючого, тому що рідина внаслідок 

нагрівання нерідко викидається з пробірки. 

5. У випадку займання горючих рідин: 

а) негайно погасити всі пальники, виключити електронагрівальні 

прилади; 

б) відставити судини з вогненебезпечними речовинами; 

в) прикрити полум'я мокрою ковдрою, а при потребі засипати 

піском; 

г) виключити вентиляційні установки; 

д) при необхідності використовувати вуглекислотний 

вогнегасник; 
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е) терміново повідомити пожежну охорону і керівництво 

факультету. 

 

Правила роботи з електричними приладами 

1. Перед початком роботи слід перевірити справність 

електроприладу. 

2. Перед включенням прилади повинні бути заземлені, якщо 

цього вимагають їхні інструкції. 

3. Працювати з електронагрівальними приладами, що мають 

відкриту спіраль, у хімічній лабораторії категорично заборонено. 

4. Перед включенням приладу необхідно перевірити справність 

розетки і цілісність шнурів, особливо від електроплиток. 

5. При роботі з приладами, що генерують високу напругу, 

необхідно ретельно перевірити їх заземлення, а також не торкатися 

електронесучих вузлів. 

6. При роботі з центрифугами центрифужні пробірки попарно 

врівноважувати на центрифужних вагах і поміщати в гнізда ротора 

друг напроти друга. При розливі проб гнізда ретельно очистити і 

висушити. 

7. Після закінчення роботи необхідно виключити всі використані 

в роботі електроприлади. 

 

Увага! Після вивчення даної інструкції у спеціальному журналі 

робиться відповідна відмітка, де кожен студент ставить свій підпис. 
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ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 1 

Тема: АМІНОКИСЛОТИ ТА БІЛКИ 

 

Мета: вивчення властивостей і структури амінокислот та білків. 

Основні поняття: амінокислоти, білки, пептидний зв'язок, 

Матеріали та реактиви: розведений 1 % розчин яєчного білка, 

водний 1 % розчин гліцину, 0,1 % розчин нінгідрину (у хлороформі), 

10 % й 0,1 % розчини гідроксиду натрію, 1 % розчин сульфату міді, 

1 % розчин α-аланіну (водний), 0,1 % розчин сульфатної кислоти, 

метиловий оранжевий, фенолфталеїн. 

Обладнання: скляні палички, крапельниці, пробірки, штатив для 

пробірок, піпетки, пробірки градуювальні, водяна баня, термометр 

лабораторний, годинник. 

Навчальний час: 4 години 
 

Теоретична частина 
 

Амінокислоти – органічні сполуки, які одночасно містять у 

своєму складі аміно- (-𝑁𝐻2) та карбоксильну (-СООН) групи. У 

залежності від того, до якого атому вуглецю приєднана аміногрупа, 

амінокислоти поділяються на α-, β-, γ-амінокислоти, тощо. α-атомом 

вважається той атом карбону, до якого приєднана карбоксильна група, 

якщо біля нього ж розташована й аміногрупа,така амінокислота 

називається α-амінокислотою. Якщо аміногрупа приєднана до 

наступного (β) атома карбону, це буде β-амінокислота і так далі. 
 

Білки – це високомолекулярні азотовмісні органічні сполуки, що 

є поліконденсатами α-амінокислот. Амінокислоти в молекулі білка 

з'єднані між собою пептидними зв'язками. Пептидний зв'язок 

утворюється при взаємодії карбоксильної групи однієї амінокислоти з 

аміногрупою іншої амінокислоти, що супроводжується відщепленням 

молекули води (рис. 1). 

 

  



10 
 

Протеїногенні амінокислоти 

 
 

Формула Назва 
Молекулярна 

маса 
pl* 

Вміст у 

білках 

(%) 

Примітка 

 

 

Гліцин 

(Глі, Gly, G) 
75,07 6,06 7,2 — 

 

 

Аланін 

(Ала, Ala, A) 
89,09 6,11 7,8 — 

 

 

Валін 

(Вал, Val, V) 
117,15 6,00 6,6 незамінна 

 

 

Лейцин 

(Лей, Leu, L) 
131,17 6,01 9,1 незамінна 

 

 

Ізолейцин 

(Іле, Ile, I) 
131,17 6,05 5,3 незамінна 

 

 

Метіонін 

(Мет, Met, M) 
149,21 5,74 2,3 незамінна 

 

 

Пролін 

(Про, Pro, P) 
115,13 6,30 5,2 — 
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Фенілаланін 

(Фен, Phe, F) 
165,19 5,49 3,9 незамінна 

 

 

Триптофан 

(Трп, Trp, W) 
204,23 5,89 1,4 незамінна 

 

 

Серин 

(Сер, Ser, S) 
105,09 5,68 6,8 — 

 

 

Треонін 

(Тре, Thr, T) 
119,12 5,60 5,9 незамінна 

 

 

Аспарагін 

(Асн, Asn, N) 
132,12 5,41 4,3 — 

 

 

Глутамін 

(Глн, Gln, Q) 
146,15 5,65 4,2 — 

 

 

Тирозин 

(Тир, Tyr, Y) 
181,19 5,64 3,2 — 
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Цистеїн 

(Цис, Cys, C) 
121,16 5,05 1,9 — 

 

 

Лізин 

(Ліз, Lys, K) 
146,19 9,60 5,9 незамінна 

 

 

Аргінін 

(Арг, Arg, R) 
174,20 10,76 5,1 незамінна 

 

 

Гістидин 

(Гіс, His, 

H) 

155,16 7,60 2,3 незамінна 

 

 

Аспарагінова 

кислота (Асп, 

Asp, D) 

133,10 2,85 5,3 — 

 

 

Глутамінова 

кислота (Глу, 

Glu, E) 

147,13 3,15 6,3 — 

 

Примітка: pl* – ізоелектрична точка 
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Рис. 1. Схема реакції конденсації з утворенням аміду 

 

В результаті об’єднання двох амінокислот утворюється 

дипептид, трьох – трипептид, чотирьох – тетрапептид, багатьох – 

поліпептид. Окрім пептидного ковалентного зв'язку в молекулах білку 

є менш міцні ковалентні (дисульфідні та етерні), а також нековалентні 

зв'язки (водневі, гідрофобні та іонні). 

Молекула білка має первинну, вторинну, третинну і четвертинну 

структуру. 

Первинна структура визначається послідовністю розташування 

амінокислотних залишків, пов'язаних пептидними зв'язками, якісним 

та кількісним амінокислотним складом. 

Вторинна структура представляє собою просторову 

конфігурацію поліпептидного ланцюга (найчастіше у вигляді спіралі), 

яка утворюється головним чином за рахунок водневих зв'язків між 

групами (СО − 𝑁𝐻−). Характер спіралі (альфа і бета) і просторова 

конфігурація стабілізуються цими зв'язками. 

Третинна структура – це розташування поліпептидних 

ланцюгів в просторі у вигляді глобул або ниток (субодиниць). 

Третинна структура виникає в результаті взаємодії поліпептидних 

ланцюгів за рахунок водневих, дисульфідних, етерних та інших 

зв'язків. Третинна структура визначає форму білкової молекули: 

глобулярну і фібрилярну. При агрегації субодиниць утворюється 

четвертинна структура білка. 

Білки за своїм складом поділяються на прості (протеїни) і 

складні (протеїди). Прості складаються тільки з α-амінокислот. 

Присутність білка в біологічних об'єктах можна виявити кольоровою 

біуретовою реакцією, зумовленої наявністю пептидного зв'язку. 

Амінокислотний склад білка можна встановити за допомогою 

кольорових реакцій, які обумовлені наявністю в білку специфічних 
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груп амінокислот. 

Ізоелектрична точка – характерне для певного розчину 

амфотерного електроліту значення 𝑝𝐻, при якому сумарний 

електричний заряд його дорівнює нулю. При такому 𝑝𝐻 речовина 

найменш рухлива в електричному полі, і цю властивість можна 

використовувати для очищення та розділення розчинних речовин 

шляхом електрофорезу. 

Для встановлення якісного і кількісного амінокислотного складу 

білка його необхідно піддати гідролізу. Гідроліз буває кислотний, 

лужний і ферментативний. В організмі гідроліз протікає під дією 

протеолітичних ферментів. 

 

Практична частина 
 

1. Нінгідринова реакція 

Принцип реакції. В результаті взаємодії α-амінокислоти з 

нінгідрином утворюється забарвлена комплексна сполука. 

При нагріванні (до 70 оС) α-амінокислоти окислюються 

нінгідрином і зазнають окислювального дезамінування з утворенням 

аміаку і декарбоксилування з утворенням альдегіду і СО2, а нінгідрин 

відновлюється. 

 

Відновлений нінгідрин, конденсуючись з аміаком і окисленим 

нінгідрином, утворює сполуку, яка, енолізуючись, переходить в 

забарвлену форму, що має синьо-фіолетовий колір. 
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Реакція з нінгідрином є специфічною для амінокислот, що містять 

α-аміногрупу, і характерна як для деяких карбонових, так і циклічних 

амінокислот. 

Хід роботи. У пробірку вносять 1 мл розчин гліцину, 0,1 % розчин 

нінгідрину. Вміст пробірки ретельно перемішують на водяній бані при 

70 оС протягом 5 хв. 

Розглянути ефект реакції. 
 

2. Біуретова реакція на виявлення пептидних зв'язків в 

білках 

Принцип реакції. Білки (поліпептиди) в лужному розчині в 

присутності сульфату міді (ІІ) утворюють комплексні сполуки міді, 

забарвлені в синьо-фіолетовий колір, інтенсивність якого залежить від 

кількості пептидних зв'язків в молекулі білка. 

Спочатку пептидні групи поліпептиду зазнають в лужному 

середовищі енолізацію. 
 

 
 

Енольна форма поліпептиду взаємодіє з гідроксидом міді (ІІ) і 

утворюють забарвлений в синьо-фіолетовий колір комплекс, в якому 

координаційні зв'язки утворені за рахунок електронних пар атомів 

азоту іменних груп. Утворення комплексу біурету з міддю 

відбувається за такою схемою: 
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Продукти неповного гідролізу білка (пептиди) дають червоне або 

рожеве забарвлення в біуретовій реакції. 

Хід роботи. До 3 мл розчину яєчного білка додають 1 мл розчину 

𝑁𝑎𝑂𝐻, 0,5 мл розчину сульфату міді, перемішують. 

Розглянути ефект реакції. 
 

3. Кольорова реакція з білками на виявлення карбонових 

амінокислот 

Принцип реакції. Для виявлення за допомогою кольорових 

реакцій залишків α-амінокислот, що входять до складу білків, 

використовують нінгідринову реакцію. 

Хід роботи. До 1 мл розчину яєчного білка додають 0,5 мл 

розчину нінгідрину. Вміст пробірки ретельно перемішують на водяній 

бані 70 оС протягом 5 хв. 

Розглянути ефект реакції. 
 

4. Амфотерні властивості аланіну 

Принцип реакції. Аланін у водному розчині існує у формі 

біполярного іона та володіє кислотними та основними властивостями. 

Хід роботи. В 1 пробірку вносять по 1 мл розчину кислоти і 

1 краплю метилоранжу, а в іншу 1 мл розчину лугу й краплю 

фенолфталеїну. Потім в них додають, перемішуючи, по краплях 

розчин α-аланіну до появи помаранчевого забарвлення (лужне 

середовище) і знебарвлення розчину (кисле середовище). 

Розглянути ефект реакції. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Назвіть α-амінокислоти, що входять до складу природних 
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білків. 

2. Назвіть кольорову реакцію, характерну для всіх α-амінокислот. 

3. В чому проявляються амфотерні властивості аланіну? 

4. Якою кольоровою реакцією можливо довести наявність 

пептидних зв'язків в молекулі білка? 

5. Що таке гідроліз білків і які види гідролізу ви знаєте? 

6. Назвіть типи зв'язків амінокислот в молекулі білка. 

7. Що розуміють під первинною, вторинною, третинною 

структурами білка? Які зв'язки їх формують? 

8. Що таке ізоелектрична точка білка? 
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ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 2 

Тема: ФЕРМЕНТИ 

 

Мета: вивчення структури та властивостей ферментів. 

Основні поняття: фермент, каталізатор, інгібітор, обмін 

речовин. 

Матеріали та реактиви: 1 % р-н крохмалю, 0,1 %-й розчин йоду 

в 0,2 %-му розчині йодиду калію, 5 % р-н 𝐶𝑢𝑆𝑂4, 1 %-й розчин 𝑁𝑎𝐶𝑙, 

розчин Люголю, розведена досліджувана слина. 

Обладнання: газовий пальник, водяна баня, водяний термостат, 

термометр лабораторний, штатив з пробірками, піпетки на 1 мл і 2 мл, 

скляні палички. 

Навчальний час: 4 години 
 

Теоретичначастина 
 

Ферменти – це каталізатори білкової природи, що прискорюють 

хімічні реакції в живому організмі і поза ним при певних умовах. 

За хімічним складом ферменти можуть належати до простих 

(пепсин, трипсин, ліпаза, амілаза) чи складних білків. В останньому 

випадку молекула складається з білкової частини (апоферменту) та 

сполуки небілкової природи (коферменту). Багато коферментів є 

похідними вітамінів. 

Ферменти взаємодіють з субстратом не всією молекулою, а 

певною її ділянкою – активним центром – частиною молекули 

ферментного білка, яка забезпечує можливість з'єднання його з 

субстратом і подальше перетворення субстрату. Активний центр являє 

собою поєднання певних амінокислот, які можуть знаходитись у 

поліпептидному ланцюгу як поруч, так і в різних його частинах. Якщо 

амінокислоти просторово віддалені одна від одної, формування 

активного центру відбувається шляхом згортання молекули ферменту 

в глобулярну структуру. До складу активного центру ферменту 

входять різні функціональні групи: −ОН серину, −𝑆𝐻– цистеїну, 

імідазольне кільце гістидину та ін. Також до складу активного центру 
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можуть входити коферменти і метали. 

Багато які ферменти крім активного центру мають алостеричні 

центри, які регулюють роботу активного центру. Речовини, які 

з'єднуються з алостеричним центром ферменту, називаються 

алостеричними ефекторами. Ці ефектори беруть участь у регуляції 

обміну речовин. 

 

Номенклатура ферментів 

1. Систематична номенклатура. Згідно із систематичною 

номенклатурою, назва (найменування) ферменту включає в себе: 

хімічну назву субстрату або субстратів; тип реакції, що каталізується; 

суфікс -аза. 

2. Тривіальна номенклатура 

Тривіальні назви ферментів утворюються на основі хімічної 

назви субстрату з додаванням суфікса -аза. У біохімії існують також 

загальноприйняті, історично усталені назви ферментів, що не 

відображають хімічної природи реакції, зокрема, пепсин, трипсин, 

тромбін, плазмін тощо. Тривіальна назва (або назви) ферменту 

звичайно вказується в дужках. 

Сечовина або карбамід – CO(NH2)2. 

Систематична назва ферменту (Е): карбамідамідогідролаза. 

Тривіальна назва ферменту: уреаза (від. лат. urea – сечовина). 

 

Класифікація ферментів 

Ферменти поділяють на класи згідно з типом реакції, яку вони 

каталізують; класи ферментів поділяють на підкласи, а останні – на 

підпідкласи, в складі яких кожному ферменту відповідає певний 

номер. 

1-й клас. Оксидоредуктази – ферменти, що каналізують 

окислювально-відновлювальні реакції різних типів. 

До оксидоредуктаз належать дегідрогенази – ферменти, що 

каналізують реакції дегідрування, оксидази, що окислюють субстрати 

шляхом приєднання кисню, цитохроми – переносники електронів 

тощо. 
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2-й клас. Трансферази – ферменти, що каналізують реакції 

міжмолекулярного переносу хімічних груп. 

Трансферази поділяють на амінотрансферази, метилтрансферази, 

ацилтрансферази, фосфотрансферази, глікозилтрансферази – 

ферменти, що переносять амінні, метильні, ацильні, фосфатні, 

глікозильні групи, відповідно. 

До трансфераз належать також кінази, зокрема протеїнкінази – 

ферменти, що каталізують фосфорилювання субстратів та інших білків 

за рахунок фосфатного залишку АТФ. 

3-й клас. Гідролази – ферменти, що каталізують реакції 

гідролізу, тобто розщеплення субстратів за участю молекули води. 

Гідролази здатні розщеплювати складноетерні, пептидні, 

глікозидні та інші зв’язки – естерази, пептидази та протеази, 

глікозидази. 

4-й клас. Ліази – ферменти, що каналізують реакції розщеплення 

ковалентних зв’язків між атомами С, О, 𝑁, 𝑆 не гідролітичним шляхом. 

До ліаз належать декарбоксилази – ферменти, що відщеплюють 

від органічних кислот карбоксильну групу у вигляді 𝐶𝑂2; альдолази, 

що розщеплюють вуглець-вуглецеві зв’язки з утворенням альдегідів; 

дегідратази, які відщеплюють від субстратів молекулу води з 

утворенням подвійного зв’язку. 

5-й клас. Ізомерази – ферменти, що каталізують реакції 

ізомеризації субстратів (рацемізації, епімеризації, внутрішньо 

молекулярної оксидоредукції тощо) – рацемази, епімерази тощо. 

6-й клас. Лігази (синтетази) – ферменти, що каталізують реакції 

синтезу біомолекул, тобто утворення нових хімічних зв’язків за 

рахунок енергії АТФ. 

Властивості ферментів: 

– ферменти значно підвищують швидкість перебігу 

біохімічних реакцій, але не входять до складу кінцевих продуктів 

реакції; 

– ферменти забезпечують перебіг лише тих біохімічних 

реакцій, які можливі, виходячи із законів термодинаміки; 

– ферменти прискорюють швидкість як прямої, так і зворотної 
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реакції перетворення субстрату, не змінюючи константи рівноваги 

(Кр) реакції та зменшуючи термін часу до досягнення стану рівноваги 

(або стаціонарного стану у відкритій метаболічній системі); 

– протягом реакції фермент певним чином взаємодіє із 

субстратом, що перетворюється, але до складу кінцевих продуктів 

реакції не входить. Під час перебігу біохімічної реакції, що 

каталізується, відбувається циклічний процес, в ході якого фермент та 

субстрат підлягають ступеневому перетворенню з утворенням 

продукту реакції та регенерацією ферменту; 

– ферменти є високо специфічними каталізаторами, тобто 

діють, як правило, на структурно близькі субстрати, що мають певний 

хімічний зв’язок, структурно подібні радикали або функціональні 

групи. Проявом високої специфічності ферментів є їх 

стереоспецифічність, тобто здатність перетворювати тільки певні 

стереоізомери, наприклад L- або D-амінокислоти, D- або L-

моносахариди; 

– відповідно до білкової природи, каталітична активність 

ферментів дуже чутлива до змін фізико-хімічних властивостей 

середовища (𝑝𝐻, температури), які можуть впливати на структурну 

організацію молекул ферментів, спричиняючи в певних умовах їх 

денатурацію; 

– активність ферментів може суттєво змінюватися під впливом 

певних хімічних сполук, що збільшують (активатори) або зменшують 

(інгібітори) швидкість реакції, яка каталізується. 

Біохімічні реакції відбуваються за участю ферментів за 

нормального тиску, температури, у слабкокислому, нейтральному чи 

слабколужному середовищі. Ферментативна реакція також може 

регулюватися іншими молекулами як білкової природи, так й іншими 

– активаторами та інгібіторами. 

Ряд ферментів може існувати в декількох молекулярних 

формулах, утворюючи ізоферменти – вони мають однакову субстратну 

специфічність, але відрізняються фізико-хімічними та імунологічними 

властивостями внаслідок незначних відмінностей в амінокислотному 

складі білкової частини ферменту. 
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Стійкість ферментів до нагрівання залежить від умов реакції (рН 

середовища, присутності різних солей) і від хімічної природи самого 

ферменту. Ряд ферментів (рибонуклеаза, трипсин тощо) відзначаються 

високою термостійкістю – вони мало інактивуються навіть при 

температурі 60-80 оС. Інші ферменти, навпаки, руйнуються при 

короткочасному нагріванні їх до 40-50 оС. Температура, яка відповідає 

максимальній швидкості ферментативної реакції, називається 

оптимальною (Топт). Для більшості ферментів вона коливається від 37 

до 45 оС. При зниженні температури, порівняно з оптимальною, 

активність ферментів зменшується, а при температурі нижче нуля вона 

повністю втрачається, проте (на відміну від високої температури) за 

цих умов їх структура не руйнується. Тому при підвищенні 

температури ферменти повністю відновлюють свою активність. 
 

Практична частина 
 

1. Вплив активаторів та інгібіторів на активність амілази 

слини 

Принцип. Сполуками, що підвищують активність ферментів – 

активаторами – є іони багатьох металів, зокрема: 𝑁𝑎+, 𝑀𝑔2+, 𝑀𝑛2+, 

𝐶𝑜2+, а також органічні сполуки – проміжні продукти обміну речовин 

в організмі. 

Активатором амілази є натрію хлорид (𝑁𝑎𝐶𝑙), інгібітором – міді 

сульфат (𝐶𝑢𝑆𝑂4). Показником впливу цих сполук на активність амілази 

є ступінь гідролізу крохмалю під дією ферменту в присутності 𝑁𝑎𝐶𝑙 та 

𝐶𝑢𝑆𝑂4. 

Клініко-діагностичне значення. Інгібітори ферментів широко 

використовуються в медицині в якості лікарських засобів, зокрема, 

ацетилсаліцилова кислота (аспірин) – інгібітор циклооксигенази 

(простагландинсинтази) використовується як протизапальний 

препарат, трасилол – інгібітор трипсину та контрикал – інгібітор 

протеїназ (зокрема калікреїнів) – використовуються при панкреатиті, 

алопуринол – інгібітор ксантиноксидази – застосовується при подагрі 

тощо. 

Хід роботи. Рот обполіскують 2-3 рази водою для видалення 
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залишків їжі. Відміряють циліндром 50 мл дистильованої води і 

обполіскують нею рот протягом 3-5 хвилин в декілька прийомів. 

Зібрану рідину (приблизно 50- 60 мл) фільтрують через вату і фільтрат 

використовують для роботи. Слину розводять в 2 рази. Беруть 3 

пробірки. В пробірку № 1 наливають 1 мл води, в пробірку № 2 – 0,8 

мл води та 0,2 мл 1 %-го розчину 𝑁𝑎𝐶𝑙, в пробірку № 3 – 0,8 мл води 

та 0,2 мл 1 %-го розчину 𝐶𝑢𝑆𝑂4. У всі три пробірки додають по 1 мл 

слини. Вміст перемішують і додають по 2 мл 1 %-го розчину 

крохмалю, знову перемішують і ставлять в термостат чи на водяну 

баню при t = 37 °C на 15 хв. 

Далі у всіх пробірках проводять реакцію з йодом (0,1 %-й розчин 

йоду в 0,2 %-му розчині йодиду калію). Спостерігають зміну 

забарвлення. Результати роботи заносять у таблицю: 

 

Вміст пробірок 1 пробірка 2 пробірка 3 пробірка 

Вода, мл 1,0 0,8 0,8 

NaCl, 1 %-й 

розчин, мл 
— 0,2 — 

CuSO4, 5 %-й 

розчин, мл 
— — 0,2 

Слина (розведення 

1:2), мл 
   

Крохмаль, 1 %-й 

розчин, мл 
   

Забарвлення після 

додавання йоду 
   

 

 

2. Кількісне визначення амілази слини за Вольгемутом 

Принцип. Метод заснований на здатності амілази розщеплювати 

(гідролізувати) крохмаль. Знаходять таке розведення слини, яке 

розщеплює 2 мг крохмалю (в 2 мл 0,1 % розчину крохмалю) за 30 хвилин 

при t = 38 оС. Потім розраховують кількість крохмалю, що розщеплюється 
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1 мл нерозведеної слини. 

В нормі активність амілази слини – 160-320 ум. од. 

Хід роботи. В 10 пробірок наливають по 1 мл води. В 1-у пробірку 

додають 1 мл слини, розведеної в 10 раз, перемішують. Набирають в 

піпетку 1 мл суміші і переносять її в 2-у пробірку, із неї – таким же чином 

у 3-ю тощо до 10-ї пробірки. Із 10-ї пробірки 1 мл суміші виливають. У всі 

пробірки доливають по 1 мл води та по 2 мл крохмалю, перемішують і 

залишають у термостаті на 30 хвилин при t = 38 оС. Через 30 хвилин 

пробірки виймають і додають по 1 краплі розчину Люголю, перемішують. 

Рідина в пробірках забарвлюється в жовтуватий, рожевий та фіолетовий 

кольори. Відмічають останню пробірку з жовтим кольором, де гідроліз 

крохмалю пройшов повністю і проводять розрахунок. 

Розрахунок. Відмічають пробірку, де гідроліз крохмалю пройшов 

повністю. Наприклад, жовтий колір з’явився у 4-й пробірці, де слина 

розведена в 160 разів. Відповідно, 1/160 мл слини розщеплює 2 мл 0,1 % 

розчину крохмалю, а 1 мл нерозведеної слини буде розщеплювати Х мл 

0,1 % розчину крохмалю: 

 

1/160 мл −  2 мл 

1 мл −  Х мл 

Х =
2 × 1 × 160

1
 =  320 мл 0,1 % розчину крохмалю. 

 

Таким чином, амілазна активність слини дорівнює 320 ум. од. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке ферменти? 

2. Яка хімічна природа ферментів? 

3. Які ферменти називаються однокомпонентними, 

двокомпонентними? 

4. Класифікація ферментів. 

5. Як виявити амілазу в слині? 

6. Від чого залежить активність ферментів? 

7. Як залежить активність ферментів від температури? 
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ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 3 

Тема: ЕНЗИМОЛОГІЯ 

 

Мета: закріпити знання про ферменти та їх роль у дослідженні та 

лікуванні різних патологій організму. 

Основні поняття: ензимологія, ензимопатологія, ензимотерапія. 

Матеріали та реактиви: свіжий рослинний матеріал (морква або 

картопля), перманганат калію (0,1 н), пероксид водню (0,1 н та 3 %), 

сірчана кислота (10 %), карбонат кальцію, шматочки сирих і варених 

картоплі і м'яса (печінки, легенів). 

Обладнання: пробірки, бюретки для титрування на 50 мл, 

піпетки на 5, 20, 25 мл, мірні циліндри на 10 і 25 мл, колби мірні на 100 

мл, колби конічні на 200 мл, порцелянові ступки, кварцовий пісок. 

Навчальний час: 4 години 

 

Теоретична частина 

 

Клінічна ензимологія – один із найважливіших розділів 

клінічної біохімії, який має свої завдання, специфічні методи 

дослідження та напрями, основними з яких є: 

 вивчення ферментативних порушень у патогенезі 

різних захворювань (ензимопатологія); 

 використання ферментів з діагностичною метою 

(ензимодіагностика); 

 використання ферментів з лікувальною метою 

(ензимототерапія); 

 використання ферментів у лабораторній практиці як 

високоспецифічних аналітичних реактивів. 

Ензимопатологія – важлива галузь медичної ензимології, метою 

якої є дослідження активності ферментів за умов норми та патології, 

оскільки чисельні вади метаболізму є результатом дефекту того чи 

іншого ферменту. У цьому контексті всі ензимопатії поділяють на 

первинні та вторинні. 
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До першої групи належать спадкові захворювання обміну 

речовин, у патогенезі яких основну роль відіграє відсутність, нестача 

або аномальна структура ферменту. Первинні або спадкові, 

ензимопатії виникають внаслідок змін у генетичному коді синтезу 

ферментів. Причинами ферментативних дефектів можуть бути: 

аномальна структура ДНК, порушення перенесення генетичного коду 

від ДНК до РНК, змінена структура РНК і порушення в передачі 

інформації від РНК до рибосом. Крім цього, причиною метаболічних 

розладів можуть бути генетично зумовлені порушення співвідношення 

природних активаторів та інгібіторів ферментів. Ферментативні 

дефекти при спадкових ензимопатіях спричинюють порушення обміну 

речовин (метаболічний блок), що є причиною нагромадження 

невикористаного субстрату та його попередників, які, у випадку їх 

токсичності, призводять до патологічних змін і можуть викликати 

вторинний метаболічний блок. Так, при галактоземії (дефіцит 

галактозо-1-фосфатуридилтрансферази або галактокінази) 

відбувається накопичення в крові й тканинах галактозо-1-фосфату, 

вільної галактози та спирту дульцину – продукту відновлення 

галактози. Високий їх вміст діє токсично, у немовлят після споживання 

молока спостерігають блювання та пронос, збільшується печінка, 

розвивається катаракта, затримується розумовий розвиток. 

Друга група – це захворювання, при яких ферментативні 

порушення виникають вторинно. Вони розвиваються внаслідок 

ушкодження тканин різними агентами (вірусами, бактеріями, 

найпростішими, отрутами тощо). При цьому етіологічний чинник 

порушує (пригнічує або стимулює) діяльність однієї або декількох 

ферментативних систем, що спричинює порушення відповідних 

обмінних процесів, у результаті чого виникає захворювання з 

характерними для нього симптомами. Так, інфекційні хвороби 

(вірусні, бактеріальні, паразитарні) супроводжуються тяжкими 

розладами функцій ферментативних систем, насамперед, у результаті 

дії на них екзо- й ендотоксинів мікроорганізмів, які блокують синтез 

низки важливих ферментів або гальмують їх активність. Прикладом 

вторинних ензимопатій є ендокринні захворювання. Гіпо- або 
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гіперфункція певної ендокринної залози пов’язана зі зниженням або 

підвищенням синтезу відповідних гормонів, отже, з порушенням 

роботи ферментативних систем, які ними регулюються. Так, при 

цукровому діабеті дефіцит інсуліну викликає пригнічення або 

стимулювання активності низки ферментів: блокується активність 

ферментів, які забезпечують окиснення глюкози й активуються 

ферменти глюконеогенезу, ліполізу, метаболізму білків тощо. Гіпо- й 

авітамінози, нестача незамінних амінокислот, ессенціальних жирних 

кислот, макро- та мікроелементів у харчовому раціоні викликають 

порушення синтезу великої кількості ферментів, сприяючи тим самим 

розвитку ензимопатій. 

Таким чином, ензимопатії лежать в основі всіх патологій людини. 

Тому важко уявити захворювання, яке б не супроводжувалося 

ферментними порушеннями. 

Ензимодіагностика патологічних процесів. Для ранньої 

діагностики низки захворювань дослідження активності тих чи інших 

ферментів є значно інформативнішим порівняно з іншими 

біохімічними тестами. Так, для диференційного діагнозу різних за 

генезом жовтяниць визначають кілька органоспецифічних ферментів 

(або ізоферментів) печінки, наприклад, фруктозомонофосфат-

альдолазу, сорбітолдегідрогеназу; для оцінки переходу гострого 

гепатиту в хронічний використовують АлАТ, АсАТ, 

аденозиндезаміназу, 5-нуклеотидазу тощо. Прикладом може бути 

використання креатинфосфокінази, аспартатамінотрансферази та 

лактатдегідрогенази для диференціації інфаркту міокарда й 

стенокардії. При захворюваннях нирок і сечовидільної системи 

важливе діагностичне значення має визначення активності 

сироваткової гліцинамідинотрансферази, ферментів сечі – 

лейцинамінопептидази, β-глюкуронідази, арилсульфатази. Ферменти 

досить чітко відображають перебіг захворювання і зарекомендували 

себе надійними критеріями, які характеризують період хвороби 

(гострий, хронічний) та її можливе загострення. Нерідко активність 

ферментів змінюється ще до появи характерних клінічних ознак 

загострення. Наприклад, підвищення активності 
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аланінамінотрансферази передує збільшенню вмісту білірубіну, 

погіршенню самопочуття хворого. Це допомагає своєчасно розпізнати 

ускладнення і змінити терапевтичну тактику. Ферменти успішно 

використовують у клінічній практиці для оцінки прогнозування 

перебігу захворювання та ефективності лікування. Відсутність зміни 

активності ферментів на тлі використання лікарських та інших методів 

лікування свідчить про малу їх ефективність. Так, визначення 

активності амінотрансфераз в сироватці крові значно достовірніше 

відображає ступінь репаративних процесів у печінці при гепатиті 

порівняно з вмістом білірубіну. 

Перспективним для ензимодіагностики є дослідження 

ізоферментів. Відомо, що при пошкодженні тканин ізоферменти 

надходять у кров та інші біологічні рідини й їх ізоферментний спектр 

стає близьким до тканинного, що лежить в основі  використання 

ізоферментів у діагностиці. Ізоферментні спектри широко 

використовують для діагностики різних видів патології, наприклад, 

ізоформи креатинфосфокінази (ВМ) та лактатдегідрогенази (ЛДГ1, 

ЛДГ2) є важливими діагностичними критеріями для встановлення 

діагнозу інфаркту міокарда. 

Ензимотерапія – використання ферментів як лікарських засобів 

– проводиться переважно в разі нестачі в організмі якогось ферменту 

чи коферменту (замісна ензимотерапія) або як допоміжний засіб при 

деяких захворюваннях. Засоби замісної терапії (панкреатин, фестал, 

панзинорм, дігестал, креон тощо) застосовують для покращення 

функціонального стану травного тракту та нормалізації процесів 

травлення. Вони також показані особам із нормальною функцією 

травного тракту у випадку порушення правильного харчування 

(споживання жирної їжі, великої кількості їжі, нерегулярного 

харчування), при порушенні жувальної функції, малорухомому 

способі життя, тривалій іммобілізації, підготовці до рентгенологічного 

чи ультразвукового дослідження органів черевної порожнини. 

Фермент підшлункової залози трипсин застосовують у хірургічній 

практиці зовнішньо для очищення гнійних ран і внутрішньом’язово як 

протизапальний засіб при остеомієлітах і гаймориті. Фібринолізин 
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рекомендується для розсмоктування тромбів судин, цитохром С 

застосовують при отруєнні чадним газом і деякими іншими отруйними 

речовинами, які сповільнюють процес тканинного дихання. Препарати 

типу тромбіну використовують для запобігання кровотечі або для її 

зупинки. Калікреїни (ферменти хінінової системи) використовують 

для зниження кров’яного тиску. При лікуванні вірусного 

кон’юнктивіту успішно застосовуються очні краплі, що містять 

ДНКазу (фермент руйнує ДНК віруса). Для лікування деяких форм 

лейкозу використовують аспарагіназу, лікувальний ефект якої 

базується на тому, що зазначений фермент розщеплює аспарагін на 

аміак і аспарагінову кислоту, внаслідок чого синтез білків у лейкозних 

клітинах припиняється і клітини пухлини гинуть. 

Ферменти як аналітичні реагенти. Ферменти, які застосовують 

для діагностики, отримують із різних джерел: рослин, тварин, 

мікроорганізмів (здебільшого бактерій). Їх широко використовують у 

клінічних лабораторіях як аналітичні реагенти для визначення 

кількості субстрату, ідентифікації медпрепаратів, визначення 

активності інших ферментів. Ці можливості пов’язані з каталітичними 

властивостями ферментів і високою специфічністю до субстратів 

каталізованих ними реакцій. Методи, що базуються на використанні 

ензимів, застосовують для визначення глюкози, сечовини, сечової 

кислоти, холестеролу тощо. Превагою цих методів є те, що 

відповідний субстрат для його визначення не потребує попереднього 

виділення та очищення і може бути ідентифікований у сироватці крові 

або іншій біологічній рідині. 
 

Практична частина 
 

1. Визначення активності каталази 

Принцип. Каталаза – це фермент, що каталізує розкладання 

пероксиду водню з утворенням молекулярного кисню, що виділяється 

у вигляді бульбашок газу: 

каталаза + 2Н2О2 → 2Н2О + О2 

Пероксид водню утворюється в деяких рослинних і тваринних 

клітинах вякості побічного продукту окисно-відновних реакцій. 
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Сполука токсична для клітин, і каталаза забезпечує ефективне його 

видалення. Каталаза – один знайбільш швидко працюючих ферментів: 

одна молекула каталази розкладає водну секунду до 200 000 молекул 

пероксиду водню. Локалізується каталаза в мембранних бульбашках 

клітин – мікротільцях і пероксисомах. 

Хід роботи. Беруть 4 чисті пробірки і поміщають у першу з них 

невелику кількість дрібнонатертої свіжої картоплі, в другу – трохи 

відвареної картоплі, в третю – подрібнені шматочки м'яса (печінки, 

легенів), в четверту – трохи подрібненого відвареного м'яса. В кожну 

пробірку додають по 3-4 мл 3 %-вого розчину перекису водню. 

Розглянути ефект реакції. Результати спостереження занести в 

таблицю. 

Ферментативна активність натуральних і пошкоджених клітин 

Об’єкт Явища у пробірці Пояснення 

Сира картопля   

Відварна картопля   

Сире м’ясо 

 

 

 

 

 

Відварне м’ясо   

2. Кількісне визначення активності каталази 

Принцип методу. Перекис водню розкладається каталазою. 

Надлишок перекису водню титрують перманганатом калію в кислому 
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середовищі. Реакція йде за рівнянням: 
 

2𝐾𝑀𝑛𝑂4 + 5𝐻2𝑂2 + 3𝐻2𝑆𝑂4 → 2𝑀𝑛𝑆𝑂4 + 𝐾2𝑆𝑂4 + 8𝐻2𝑂 + 5𝑂2 
 

Під час експерименту визначають кількість незруйнованого 

перекису водню, в контролі – загальну кількість взятого перекису 

водню (каталаза в контрольній пробі інактивована кип'ятінням). 

Віднімаючи результати досліду з результатів контролю, 

дізнаються щодо кількості зруйнованого в певний проміжок часу 

перекису водню, що дозволяє судити про активність каталази. 

Хід роботи: 

1. Приготування препарату каталази. 2 г сирої картоплі (або 

моркви) розтирають з кварцовим піском в ступці, поступово додаючи 

2-3 мл води. Для зменшення кислої реакції на кінчику шпателя 

додають карбонат кальцію до припинення виділення бульбашок 

вуглекислого газу. Розтерту масу кількісно переносять в мірну колбу і 

доводять водою до 100 мл. Суміш залишають на 30 хвилин, після чого 

фільтрують. 

2. Приготування інактивованого ферментативного розчину. 

Витяжку, що містить каталазу, кип'ятять протягом 5 хвилин на водяній 

бані. 

3. Ферментативний каталіз. У дві конічні колби поміщають по 25 

мл 0,1 н розчину пероксиду водню, потім в першу додають 20 мл 

витяжки ферменту (дослід), в другу – 20 мл інактивованого 

ферментативного розчину (контроль). Обидві колби залишають на 

30 хвилин при кімнатній температурі. 

4. Титрування. Після закінчення часу інкубації доливають в 

обидві колби по 5 мл 10 % розчину сірчаної кислоти і титрують вміст 

колб 0,1 н розчином перманганату калію до утворення стійкого 

протягом 1 хвилини рожевого забарвлення. Визначають кількість 

перманганату калію, який пішов на титрування пероксиду водню в 

дослідній і контрольній пробах. 

Розрахунок. За різницею між контрольним (Vк, мл) і дослідним 

(Vд, мл) титруванням знаходять кількість перманганату калію, 

еквівалентну кількості розкладеного ферментом пероксиду водню. 
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Відповідно до рівняння реакції між 𝐾𝑀𝑛𝑂4 і 𝐻2𝑂2, 1 мл 0,1 н розчину 

перманганату калію відповідає 1,7 мг перекису водню. 
 

С𝐻2𝑂2
= (𝑉к − 𝑉д) × 1,7 

 

У 1 г рослинного матеріалу міститься кількість каталази, що 

здатна за 30 хвилин розкласти таку кількість перекису водню: 
 

𝑄𝐻2𝑂2
=

С𝐻2𝑂2
× 100

20 × 𝑚
 

 

де 100 – об'єм приготовленої витяжки ферменту, мл; 

20 – об'єм витяжки ферменту, взятої для реакції, мл; 

𝑚 – маса узятого рослинного матеріалу, г. 

Потім отриману цифру ділять на 30 і знаходять кількість 

пероксиду водню, що розкладається за 1 хвилину (мг/хв). Оскільки 

активність ферменту визначають, як правило в мкмоль, то отриману 

величину ділять на 0,034 мг і отримують активність каталази в 

мкмоль/хв. 

Приклад розрахунку. З 1,25 г моркви приготовлена витяжка 

каталази об'ємом 100 мл. На титрування дослідної проби витрачено 

15,5 мл, контрольної – 30,2 мл 0.1 н розчину перманганату калію. 

Кількість розкладеного перекису водню в пробі еквівалентно:      

30,2 – 15,5 = 14,7 мл 0,1 н розчину перманганату калію і, отже, так 

само 14,7 * 1,7 = 24,99 мг. 

В 1 г сирої моркви міститься кількість каталази, яка здатна за 

30 хв розкласти (24,99 * 100) / (20 * 1,25) = 99,96 мг перекису водню, а 

за 1 хв – 99,96 / 30 = 3,33 мг. Так як 1 мкмоль перекису водню 

становить 0,034 мг, то в 1 г моркви присутнє 33,3 / 0,034 = 100 Е 

каталази. 

3. Оцінка ензимограм крові здорових та при захворюваннях 

серцево-судинної системи, печінки 

Принцип методу. Внаслідок розбіжностей у первинній структурі 

апоферменту, ізоферменти мають різну спорідненість до субстрату і 

різні фізико-хімічні властивості, зокрема, рухливість в електричному 

полі. Тому методом електрофорезу в агаровому або 
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поліакриламідному гелі їх розділяють, інкубують у субстратно-

коферментній суміші, а потім фарбують, використовуючи спеціальні 

барвники. 

Хід роботи. На стрічку поліакриламідного гелю наносять 0,01 мл 

біологічної рідини (сироватки крові, гомогенату). Поміщають гель у 

електричне поле на 2 години, а потім інкубують у суміші, що містить 

буфер, субстрат, кофермент, феназин метасульфат та нітросиній 

тетразолій. Після інкубації електрофореграму піддають денситометрії. 

Ізоферментний спектр ЛДГ                       Ізоферментний спектр ЛДГ 

скелетних м’язів      міокарда 

 

 

5     4   3  2   1                                                     5  4   3   2     1 

 

Ізоферментний спектр ЛДГ сироватки крові при ураженнях печінки 

 

 

5     4   3  2  1 

 

Ізоферментний спектр ЛДГ сироватки крові при інфаркті міокарда 

 

 

5   4  3   2    1 

 

Медико-біологічна оцінка отриманих результатів 

Ізоферментний спектр ЛДГ скелетних м’язів і міокарду суттєво 

відрізняється: у міокарді превалюють ЛДГ1 і ЛДГ2, що функціонують 

в аеробних умовах; у скелетних м’язах ЛДГ5 і ЛДГ4, що функціонують 

в анаеробних умовах. При ураженнях різних органів у кров виходять 

ізоферменти ЛДГ, які превалюють в ураженій тканині, внаслідок 

порушення проникності плазматичних мембран. 
 

Питання для самоконтролю: 

1. Класифікація ферментів. 
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2. Ензиматичний гідроліз полісахаридів у шлунково-кишковому 

тракті. 

3. Як виділяють і очищають ферменти? 

4. Які методи класичного визначення ферментів ви знаєте? 

5. Які основні положення теорії Баха і теорії Палладіна? 

6. Який зв'язок між ферментами і вітамінами? 

7. Яка хімічна природа нікотинамідних, флавінових і гемінових 

ферментів і яку роль вони відіграють у процесі біологічного 

окислювання? 

8. Які ферменти відносяться до групи окислювально-

відновлювальних ферментів? 

9. Шлях переносу електронів: дихальний ланцюг. 

10. Енергетика переносу електронів. 

11. Використання ізоферментів в ензимодіагностиці. 

12. Використання ферментів та їх інгібіторів в якості 

фармацевтичних препаратів. 

13. В підшлунковій залозі знаходяться ферменти: амілаза, 

пептидази та ліпази. Які з цих ферментів за певних умов можуть 

викликати автоліз органу і чому? 

14. У хворого гнійна рана. Чи можна для її лікування 

використовувати ферменти? Які саме? На чому заснована їх 

лікувальна дія? 

15. Ензиматичні показники, за допомогою яких можна виявити 

ураження міокарду. 

16. Ензиматичні показники, за допомогою яких можна виявити 

ураження печінки. 
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ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 4 

Тема: ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ОБМІНУ РЕЧОВИН. ЦТК 

Узагальнення по темам 

«Амінокислоти та білки», «Ферменти» 

 

Мета: вивчення основних закономірностей метаболізму, 

закріплення знань з пройдених тем. 

Основні поняття: фермент, каталізатор, інгібітор, обмін 

речовин. 

Навчальний час: 4 години 
 

Теоретична частина 
 

Обмін речовин в організмі нерозривно пов'язаний з обміном і 

перетворенням енергії. Більшість реакцій біосинтезу, скорочення 

м’язів, передача нервового імпульсу, функціонування іонного 

транспорту крізь клітинні мембрани і робота спеціалізованих 

внутрішньоклітинних структур спряжені зі споживанням енергії. В 

основі всіх процесів життєдіяльності лежить постійний обмін речовин 

і енергії між організмом і оточуючим середовищем, тому всі живі 

організми належать до відкритих систем. Співвідношення між 

кількістю енергії, яка надходить із їжею, і кількістю енергії, що 

виділяється в зовнішнє середовище, являє собою енергетичний баланс 

організму. 

Обмін енергії включає процеси вивільнення, трансформації, 

накопичення й використання енергії, що утворюється під час розпаду 

певних речовин в організмі. Кожна органічна речовина, яка входить до 

складу живої матерії, має запас потенційної енергії, за рахунок якої 

може бути здійснена робота. 

Розділ біохімії, який вивчає перетворення й використання енергії 

в живих клітинах, має назву біоенергетика (або біохімічна 

термодинаміка). 

Біоенергетика розглядає три питання: 

1. Джерела енергії. 
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2. Способи перетворення і накопичення енергії. 

3. Шляхи використання енергії. 

Обмін речовин (метаболізм) – загальні закономірності 

протікання катаболічних та анаболічних процесів. Це сукупність 

біохімічних реакцій хімічних сполук (метаболітів), що відбувається в 

живих організмах. 

Стадії обміну речовин: 

 надходження біологічних речовин; 

 перетворення поживних сполуку ЖКТ до простих сполук; 

 біотранспорт молекул до органів і тканин; 

 внутрішньоклітинний метаболізм біомолекул в органах і 

тканинах; 

 екскреція з організму кінцевих продуктів. 

Метаболізм поділяється на анаболізм (асиміляцію, синтез) та 

катаболізм (дисиміляцію, розщеплення). 

Анаболізм – синтез складних органічних молекул із більш 

простих. Процеси анаболізму є ендергонічними, тобто такими, що 

потребують витрат хімічної енергії, яка постачається за рахунок 

реакцій катаболізму, переважно у формі молекул АТФ. Однакові 

вихідні речовини утворюють різні кінцеві продукти. Кінцеві продукти 

анаболізму служать вихідними речовинами катаболізму. 

Катаболізм – сукупність процесів розщеплення біомолекул з 

вивільненням енергії. Катаболізм є екзергонічним процесом, тобто 

таким, що призводить до вивільнення хімічної енергії, яка частково 

використовується організмом в ході анаболізму. Ця хімічна енергія 

звільняється в результаті реакцій окислення біомолекул – проміжних 

продуктів внутрішньоклітинного розщеплення моносахаридів: 

переважно глюкози, жирних кислот, гліцерину та деяких амінокислот. 

Відбуваються в мітохондріях, на мембранах. 

Спільні стадії внутрішньоклітинного катаболізму біомолекул: 

білків, вуглеводів, ліпідів. 

В катаболізмі розрізняють три стадії: 

1. Перетворення полімерів на мономери. При цьому хімічна 

енергія розсіюється у вигляді тепла. 
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2. Мономери перетворюються в загальні продукти, в більшості – 

в ацетил-КоА. Хімічна енергія частково розсіюється, частково 

накопичується у вигляді відновлених коферментних форм (НАДН, 

ФАДН2), частково запасається в макроергічних зв’язках АТФ 

(субстратне фосфорилювання). 

3. Заключний етап зводиться до окислення ацетил-КоА до 𝐶𝑂2  і 

𝐻2𝑂 в реакціях циклу Кребса – загальний шлях катаболізму. Виділені 

атоми Н з’єднуються з НАД і ФАД і відновлюють їх. Після цього 

НАДН і ФАДН2 переносять водень в ланцюг дихальних ферментів, 

розташований на внутрішній мембрані мітохондрій. Окислювальні 

реакції загального шляху катаболізму з’єднані з ланцюгом тканинного 

дихання. При цьому енергія (40-45 %) запасається у вигляді АТФ 

(окислювальне фосфорилювання). В результаті біополімери 

розпадаються до 𝐶𝑂2, 𝐻2𝑂 і 𝑁𝐻3, які являються основними кінцевими 

продуктами метаболізму. 

Цикл трикарбонових кислот (цикл лимонної кислоти, цикл 

Кребса, ЦТК) – циклічна послідовність ферментативних реакцій, у 

результаті яких ацетил-КоА (CH3–CO~S–KoA) – продукт катаболізму 

основних видів метаболічного палива (вуглеводів, жирів, 

амінокислот), окислюється до двоокису вуглецю з утворенням атомів 

водню, які використовуються для відновлення первинних акцепторів 

дихального ланцюга мітохондрій – нікотинамідних або флавінових 

коферментів. Це загальний кінцевий шлях окислювального 

катаболізму клітини в аеробних умовах. Реакції та ферменти ЦТК 

локалізовані в матриксі та внутрішній мембрані мітохондрій. Вони 

функціонально та біохімічно спряжені з мітохондріальними 

електронотранспортними ланцюгами, що використовують для 

відновлення атомів кисню. Відновлювальні еквіваленти від НАДН 

(НАДН+Н+) та ФАДН2 або ФМНН2 і утворюють АТФ у ході окисного 

фосфорилювання. 
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Практична частина 
 

Завдання 1. Назвіть незамінні амінокислоти. Чому їх називають 

незамінними? Назвіть джерела незамінних амінокислот. 
 

Завдання 2. Як за допомогою ензимодіагностики визначити у 

людини інфаркт міокарда? 
 

Завдання 3. Ізоелектрична точка гемоглобіну дорівнює 6,8. 

Назвіть переважні амінокислоти в складі білка, згідно з даними 

ізоелектричної точки. 
 

Завдання 4. Напишіть симптоми прояву недоліку біотину 

(вітаміну Н) в організмі. 

Завдання 5. Опишіть головні характеристики протеїногенних 

амінокислот. 
 

Завдання 6. Схеми первинної, вторинної, третинної і 

четвертинної структури білка. 
 

Завдання 7. Поясніть, в чому полягає механізм дії 

антиоксидантів на організм. Поміркуйте, які патологічні стани можна 

скоректувати прийомом ліків з антиоксидантною активністю. 
 

Завдання 8. За даними кількісного амінокислотного аналізу в 

сироватковому альбуміні міститься 0,58 % триптофану, молекулярна 

маса якого дорівнює 204. Розрахуйте мінімальну молекулярну масу 

альбуміну. 
 

Завдання 9. Трипептид, виділений з токсину змій, складається з 

трьох незамінних амінокислот: сірковмісної, гетероциклічної та 

гідроксилвмісної. Назвіть цей трипептид. 
 

Завдання 10. Розчин, що містить високомолекулярні речовини 

різної природи (полісахариди, білки, нуклеїнові кислоти), проявляє 

каталітичну активність. Природа каталізатора невідома. Встановлено, 

що він має такі властивості: 

а) знижує енергію активації; 

б) прискорює пряму і зворотну реакції; 

в) має високу специфічність; 

г) прискорює момент досягнення рівноваги, не зрушуючи його; 

д) припиняє каталітичну дію після додавання в розчин речовини, 

що руйнує пептидні зв'язки. 
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Яке з перерахованих властивостей служить прямим доказом 

білкової природи каталізатора? 
 

Завдання 11. Визначте клас ферментів, що каналізують наступні 

реакції: 
 

 
 

Завдання 12. Виберіть і складіть послідовність подій, що 

відбуваються при алостеричному пригнічуванні ферменту: 

а) зменшується швидкість перетворення субстрату в активному 

центрі; 

б) змінюється конформація ферменту; 

в) ефектор приєднується в активному центрі; 

г) змінюється конформація алостеричного центру; 

д) порушується компліментарність активного центру субстрату; 

е) ефектор приєднується в алостеричному центрі; 

ж) змінюється конформація активного центру. 
 

Завдання 13. Для лікування ран, що довго не загоюються 

використовують мазі, до складу яких входять трипсин (розщеплює 

білки), гіалуронідаза (руйнує гіалуронову кислоту). На чому 
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заснований лікувальний ефект? 
 

Завдання 14. Виберіть ферменти циклу Кребса, активність яких 

збільшиться при підвищенні концентрації НАД+ в мітохондріях. 

Назвіть реакції, які каталізуються цими ферментами. 
 

Завдання 15. Як позначиться на роботі циклу Кребса 

недостатність вітамінів В1, В2, РР? Для відповіді вкажіть, який зв'язок 

існує між даними вітамінами і ферментами циклу Кребса. 
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ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 5 

Тема: ОБМІН ВУГЛЕВОДІВ 

 

Мета: вивчення будови, класифікації та фізико-хімічних 

властивостей вуглеводів, засвоєння механізму травлення та 

всмоктування вуглеводів у шлунково-кишковому тракті, основних 

принципів внутрішньоклітинного анаеробного та аеробного окиснення 

глюкози та біохімічних шляхів їх регуляції. 

Основні поняття: вуглеводи, моносахариди, дисахариди, 

полісахариди, біосинтез глікогену, пентозофосфатний шлях, 

глюконеогенез, ензимопатії вуглеводного обміну (глікогенози), 

цукровий діабет. 

Матеріали та реактиви: 5 % розчин глюкози, 5 % розчин 

гідроксиду натрію, 5 % розчин сульфату міді, реактив Барфеда (13,3 г 

ацетату міді розчиняють в 200 мл гарячої води, t = 70 оС. Суміш 

фільтрують і до фільтрату додають 1,9 мл крижаної оцтової кислоти), 

кристалічний резорцин, 5 % розчин фруктози, 25 % розчин хлоридної 

кислоти. 

Обладнання: скляні палички, пробірки, штатив для пробірок, 

піпетки градуйовані, водяна баня, термометр лабораторний, годинник. 

Навчальний час: 4 години 
 

Теоретична частина 
 

Загальні відомості про вуглеводи 

Вуглеводи – широко поширені в рослинному і тваринному світі 

органічні речовини с емпіричною формулою Cn(H2O)n. Це 

полігідроксильні сполуки ,що містять альдегідну або кетонну групу, а 

також їх похідні. 

Залежно від здатності в певних умовах до гідролізу вуглеводи 

поділяють на 2 основні класи: 

1) прості вуглеводи, або моносахариди, які під дією води не 

гідролізуються; 

2) складні вуглеводи або полісахариди, які при гідролізі 
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розпадаються на більш прості вуглеводи. 

Полісахариди, що зустрічаються в природі, ділять на 

гомополісахариди та гетерополісахариди. Гомополісахариди 

характеризуються наявністю в складі їх молекул залишків моноз 

І типу. Наприклад, структурною одиницею крохмалю, глікогену, 

клітковини є глюкоза, інуліну – фруктоза. У складі 

гетерополісахаридів зустрічаються різні типи моносахаридів та їх 

похідні – глюкуронова, ідуронова, сіалова кислоти тощо. 

Крохмаль – найважливіший резервний вуглевод рослин, 

основний компонент харчування людини і тварин. Резервним 

вуглеводом у тваринних організмів є глікоген. Як запасний 

енергетичний матеріал він відкладається в печінці і частково в м'язах, 

в незначній кількості міститься у всіх тканинах і органах. 

У складі різноманітних харчових продуктів вуглеводи 

потрапляють в організм людини і тварин, де піддається різним 

перетворенням. 

Під дією глікозидаз складні вуглеводи в харчовому каналі 

повністю гідролізуються до моносахаридів. Розщеплення 

полісахаридів починається в ротовій порожнині за участю α-амілази 

слини. У порожнині шлунку дія амілази на вуглеводи припиняється, 

оскільки фермент активний при 𝑝𝐻 = 6,8-7,2, а шлунковий сік в нормі 

має сильнокислу реакцію середовища (𝑝𝐻 =1,6-2,2). 

Ферментативний гідроліз складних вуглеводів відновлюється і 

інтенсивно йде в дванадцятипалій та тонкій кишках, де під дією 

кишкових гідролаз утворюються моносахариди. Вони всмоктуються в 

тонкій кишці, потрапляють в кров, звідки доставляються в печінку. У 

печінці фруктоза і галактоза переходить в глюкозу, частина якої 

перетворюється в глікоген, а частина розноситься до всіх тканин і 

органів. Вуглеводи забезпечують енергією близько 50 % всіх 

клітинних реакцій анаболізму і катаболізму. Вуглеводи в пов'язаному 

з білками або ліпідами вигляді виконують в організмі пластичну 

функцію, входячи до складу клітинної і міжклітинної речовини. 

Моносахариди, завдяки наявності вільної кетонної або 

альдегідної групи, здатні окислятися до відповідних кислот, одночасно 
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відновлюючи солі металів.  

Редукуючі дисахариди (наприклад, лактоза і мальтоза) здатні 

окислюватися до відповідних кислот, відновлюють солі металів, 

беручи участь в реакціях, характерних для моносахаридів. 

Нередукуючі дисахариди (наприклад, сахароза) в такі реакції не 

вступають. Найбільш широко для виявлення подібних дисахаридів 

використовують методи, в основі яких лежить гідроліз дисахаридів до 

моносахаридів з подальшим виявленням продуктів гідролізу 

моносахариду. 

Полісахариди відрізняються один від одного хімічною 

природою повторюваних моносахаридних одиниць, ступенем 

розгалуження і довжиною ланцюгу. Полісахариди не містять вільних 

редукуючих груп, тому вони не мають відновлювальної здатності. 

Повний гідроліз полісахаридів у присутності кислот або специфічних 

ферментів призводить до утворення моносахаридів, що володіють 

редукуючими властивостями. 
 

Біосинтез глікогену 

Глікоген – основна форма депонування вуглеводів у тварин – 

синтезується головним чином у печінці, становлячи до 6 % від маси 

печінки, та у м'язах, де його вміст рідко перевищує 1 %. 

Глікоген печінки виконує важливу функцію у підтримці 

фізіологічної концентрації глюкози в крові, насамперед, у проміжках 

між їжею. Функція м'язового глікогену полягає в тому, що він є 

доступним джерелом глюкози у самому м'язі. Глікоген локалізований 

у цитозолі клітин у формі гранул, які, окрім глікогену, містять 

ферменти, що беруть участь у його обміні. 

Синтез глікогену починається через 1-2 години після прийому 

їжі, що містить вуглеводи. Процес синтезу глікогену потребує витрати 

енергії АТФ. 

Розпад та синтез глікогену каталізуються різними ферментами і, 

отже, протікають різними метаболічними шляхами: 

1. У цій реакції молекула АТФ витрачається на фосфорилювання 

вільної глюкози, внаслідок чого утворюється глюкозо-6-фосфат. Це та 
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сама реакція, яка є першою в процесі гліколізу. Фосфорилювання 

глюкози каталізується у м'язах гексокіназою, у печінці – 

глюкокіназою. 

2. Далі слідує реакція ізомеризації глюкозо-6-фосфагу в глюкозо-

1-фосфат, яка каталізується ферментом фосфоглюкомутазою. 

3. Фосфорильована глюкоза, що утворилася, вже безпосередньо 

залучається в синтез глікогену. Однак попередньо вона взаємодіє з 

УТФ, і при дії ферменту глюкозо-1-фосфатуридинтрансферази (інша 

назва УДФГ-пірофосфорілаза) утворюється уридиндифосфатглюкоза 

(УДФ-глюкоза). 

УДФ-глюкоза, що утворилася, є переносником і донором 

активованих глюкозильних залишків у подальшій ферментативній 

реакції синтезу глікогену. 

4. Реакція, що призводить до утворення глікогену, відбувається 

при перенесенні глюкозного залишку, що входить до складу УДФ-

глюкози, на глікозидний ланцюг глікогену. 

При цьому утворюється α-(1,4)-глікозидний зв'язок між першим 

атомом вуглецю, що додається залишку глюкози, та 4-гідроксильною 

групою залишку глюкози в ланцюгу глікогену. Ця реакція 

каталізується ферментом глікогенсинтазою. 

Таким чином, в результаті цієї реакції відбувається лише 

подовження ланцюга, тобто вона вимагає присутності поліглюкозної 

«затравки»: самого глікогену, амілози, амілопектину або будь-якого 

олігосахариду з довжиною ланцюга не менше чотирьох глюкозних 

залишків і призводить до утворення лінійного полімеру α-(1-4)-

глюкану. 

Розгалуження ланцюгів глікогену в результаті утворення α-(1-6)-

зв'язків (по одному на кожні 8-12 залишків, з'єднаних α-(1-4)-

зв'язками) каталізується іншим ферментом – α-глюкан-

розгалужувальною глюкозилтрансферазою (відомою також під назвою 

«глікогенгілковий фермент»). Цей фермент відщеплює невеликі 

фрагменти ланцюга 1,4-глюкану (шість або сім мономерних одиниць) 

і переносить їх на той самий (або інший аналогічний) ланцюг, але в 

положення 6, в результаті чого утворюється 1,6-зв'язок. 
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Регулювання глікогеногенезу. Глікогенсинтаза існує у двох 

формах – фосфорильованій та дефосфорильованій, але вона 

регулюється реципрокно по відношенню до глікогенфосфорилази, 

тобто прямо протилежним чином. В результаті складного каскаду 

реакцій фосфорилювання активної глікогенсинтази призводить до 

переходу її у фосфорильовану неактивну форму. 

Таким чином, такі гормони як адреналін та глюкагон, дія яких 

опосередкована цАМФ, синхронно інгібують синтез глікогену та 

активують глікогеноліз, тим самим їх гормональний вплив призведе до 

підвищення цукру в клітинах печінки та крові. Слід відмітити, що в 

м'язовій тканині рецептори глюкагону відсутні і регуляторна дія цього 

гормону на обмін глікогену відмічена лише в печінці. 

Активуючу дію на синтез глікогену в м'язах надає також інсулін, 

сприяючи дефосфорилюванню глікогенсинтази за рахунок активації 

протеїнфосфатази, що каталізує реакцію дефосфорилювання цього 

ферменту. 
 

Пентозофосфатний шлях 

Пентозофосфатний цикл (пентозофосфатний шлях) – це 

сукупність оборотних ферментативних реакцій, в результаті яких 

відбувається окислення глюкози до 𝐶𝑂2 з утворенням відновленого 

нікотинамідаденіндинуклеотидфосфату у (НАДФН) та 𝐻+, а також 

синтезом фосфорильованих цукрів, що містять від 3 до 7 атомів 

вуглецю. 

Найбільш активно реакції пентозофосфатного шляху (ПФП) 

йдуть у цитозолі клітин печінки, жирової тканини, еритроцитах, корі 

надниркових залоз, молочній залозі при лактації, значно меншою 

мірою у скелетних м'язах. Цей шлях окислення глюкози не пов'язаний 

з утворенням енергії, а забезпечує анаболізм клітин. 

Пентозофосфатний шлях включає два етапи – окислювальний та 

неокислювальний. 

На першому етапі глюкозо-6-фосфат у трьох реакціях 

перетворюється на рибулозо-5-фосфат, реакції супроводжуються 

відновленням двох молекул НАДФ до НАДФН. 
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На цьому етапі відбувається регуляція процесу: інсулін підвищує 

активність глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази та фосфоглюконат-

дегідрогенази. 

Другий етап – етап структурних перебудов, завдяки яким 

пентози здатні повертатися до фонду гексоз. У цих реакціях рибулозо-

5-фосфат ізомеризується до рибозо-5-фосфату та ксилулозо-5-

фосфату. Далі під впливом ферментів транскетолази та трансальдолази 

відбуваються структурні перебудови з утворенням інших 

моносахаридів. При реалізації всіх реакцій другого етапу пентози 

перетворюються на фруктозо-6-фосфат та гліцеральдегідфосфат. З 

гліцеральдегід-3-фосфату за потреби можуть утворитися гексози. 

Значення першого етапу пентозофосфатного шляху полягає у 

синтезі НАДФН та рибозо-5-фосфату. 

Утворений НАДФН використовується: 

 для синтезу жирних кислот, холестеролу та інших стероїдів; 

 для синтезу глутамінової кислоти з α-кетоглутарової кислоти 

(реакція відновного амінування); 

 для синтезу дезоксирибонуклеотидів; 

 для систем захисту клітин від вільнорадикального окислення 

(антиоксидантний захист). 

Рибозо-5-фосфат необхідний для синтезу пуринових та 

піримідинових нуклеотидів та нуклеїнових кислот. 
 

Глюконеогенез 

Глюконеогенез (лат. gluconeogenesis, грец. glykys – солодкий + 

neos – новий + genesis – походження) – синтез вуглеводів з не 

вуглеводних попередників: піровіноградної, молочної та 

щавлевооцтової кислот. Найчастіше попередником вуглеводів при 

глюконеогенезі є піровиноградна кислота або будь-яка інша сполука, 

здатна під час метаболізму перетворюватися на неї чи на один із 

проміжних продуктів циклу три карбонових кислот. 

Більшість стадій глюконеогенезу є оберненими до реакцій 

гліколізу, за винятком тих, які відбуваються з виділенням значної 

кількості енергії, тому глюконеогенез здійснюється в обхід цих 
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реакцій, використовуючи інші ферменти та шляхи, пов’язані з 

меншими енерговитратами. 

Перший обхідний шлях – перетворення піровиноградної кислоти 

на фосфоенолпіровиноградну. Відбувається цей процес за участю 

ферментів мітохондріальної піруваткарбоксилази і цитоплазматичної 

НАД+-залежної малатдегідрогенази. 

Другий обхідний шлях – перетворення фруктозо-1,6-дифосфату 

на фруктозо-6-фосфат, яке відбувається за участю ферменту 

фруктозофосфатази. Далі фруктозо-6-фосфат за участю 

гексозофосфатізомерази ізомеризується в глюкозо-6-фосфат. 

Глюкозо-6-фосфат може використовуватися для синтезу моно-, 

ди- та полісахаридів. У деяких органах і тканинах (печінці, нирках, 

клітинах кишкового епітелію) хребетних тварин та у тканинах рослин 

він може перетворюватися на вільну глюкозу за участю ферменту 

глюкозо-6-фосфатази. Ця реакція є третім обхідним шляхом 

глюконеогенезу. 

Регулювання глюконеогенезу здійснюється на двох етапах: 

карбоксилування піровіноградної кислоти та дефосфорилування 

фруктозо-1,6-дифосфату. Для утворення однієї молекули глюкози 

використовується шість високоенергетичних фосфатних груп (4 від 

АТФ і 2 від гуанозинтрифосфату) та дві молекули відновлених форм 

нікотинамідних коферментів. 

Глюконеогенез є важливим анаболічним процесом синтезу 

вуглеводів ворганізмі людини, вищих тварин та деяких бактерій. 

Найбільш інтенсивно глюконеогенез проходить у печінці та нирках, 

зокрема в печінці у період відновлення після інтенсивної м’язової 

роботи, в результаті чого наявна у крові молочна кислота 

перетворюється на глюкозу. 

 

 

 

Ензимопатії вуглеводного обміну 

Глікогенози – це захворювання, обумовлені метаболічними 

порушеннями, які призводять до надмірної концентрації глікогену або 
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зміни його структури. Для цієї групи захворювань властиве 

накопичення глікогену в органах та тканинах. Глікогенози відносять 

до спадкових захворювань, викликаних порушенням активності 

ферментів, що беруть участь в обміні глікогену. Окрім того, вони 

впливають на утворення різних метаболітів. 
 

Типи глікогенозів та їх характеристика 

Тип 

глікогенозу, 

назва хвороби 

Молекулярна 

причина хвороби 

Структура 

глікогену 

Основні 

органи, 

тканини і 

клітини, що 

депонують 

глікоген 

І тип, хвороба 

Гірке 

дефіцит глюкозо-6-

фосфатази 
нормальна печінка, нирки 

ІІ тип, хвороба 

Помпе 

дефіцит кислої α-

1,4-глюкозидази 
те саме 

печінка, 

селезінка, 

нирки, м’язи, 

нервова 

тканини, 

еритроцити 

ІІІ тип, хвороба 

Форбса або 

хвороба Корі 

повна або часткова 

відсутність 

активності аміло-

(1-6)-глюкозидази 

та (або) 

глікогенгілкуючого 

ферменту 

короткі 

багаточисленні 

зовнішні гілки 

(ліміт-декстрин) 

 

печінка, м’язи, 

лейкоцити, 

еритроцити 

IV тип, хвороба 

Андерсена 

відсутність 1,4-

глюкан-6-α-

глюкозил-

трансферази 

довгі зовнішні та 

внутрішні гілки з 

малим числом 

точок 

розгалуження 

печінка, м’язи, 

лейкоцити 

V тип, хвороба 

лази Мак-Ардла 

недостатність 

фосфорилази м’язів 
нормальна 

скелетна 

мускулатура 

VI тип, хвороба 

Герса 

недостатність 

фосфорилази 

печінки 

те саме 
печінка, 

лейкоцити 
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VII тип, хвороба 

Томсона 

недостатність 

фосфоглюкомутази 
те саме 

печінка та(або) 

м’язи 

VIII тип, хвороба 

Таруї 

недостатність або 

повна відсутність 

фосфофруктокінази 

м’язів 

те саме 
м’язи, 

еритроцити 

IX тип, хвороба 

Хага 

недостатність 

кінази фосфори 

лази b 

те саме печінка 

 

Цукровий діабет 

Цукровий діабет – ендокринна хвороба, що характеризується 

генетично детермінованим абсолютним або відносним дефіцитом 

гормону підшлункової залози інсуліну. В основі розвитку цукрового 

діабету лежить зниження продукції інсуліну в α-клітинах острівкового 

(інсулярного) апарату підшлункової залози або нездатність 

відповідних клітинних рецепторів реагувати на інсулін. Відповідно до 

зазначеного розрізняють: 

– інсулінозалежний цукровий діабет (ІЗЦД), який розвивається 

внаслідок руйнування значної кількості (звичайно більше 90 %) 

секретуючих інсулін α-клітин. Причиною деструкції α-клітин є 

генетично зумовлений аутоімунний процес. ІЗЦД складає 10-15 % всіх 

випадків цукрового діабету та проявляється гіперглікемією й 

схильністю до кетонемії та кетоацидозу. Ця форма цукрового діабету 

розвивається звичайно в ранньому віці (до 30 років), найчастіше у 

дітей та підлітків; 

– інсулінонезалежний цукровий діабет (ІНЗЦД) – форма 

цукрового діабету, за якого у більшості хворих зберігаються α-клітини 

в інсулярній частині підшлункової залози, але порушені специфічні 

реакції клітин на дію інсуліну або регуляція його секреції під впливом 

збільшеної концентрації глюкози крові. ІНЗЦД розвивається звичайно 

у дорослих (старше 30 років) та осіб похилого віку й проявляється 

гіперглікемією та ожирінням. 
 

Практична частина 
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І. Ситуаційні задачі 

Завдання 1. Назвіть структурні формули моносахаридів (рибоза, 

глюкоза, фруктоза, галактоза), дисахаридів (сахароза, лактоза), 

полісахаридів (крохмаль, глікоген). 
 

Завдання 2. Які реакції, характерні для пентоз і гексоз. 
 

Завдання 3. Назвіть ферменти, що гідролізують вуглеводи. 
 

II. Лабораторні досліди 

1. Реакція Тромера 

Принцип реакції. Розчини гексоз, наприклад, глюкози і фруктози, 

в лужному середовищі відновлюють при нагріванні оксид міді (ІІ) в 

геміоксид міді, а самі окислюються до альдонових кислот. Цю реакцію 

для глюкози в загальному вигляді можна представити рівняннями: 
 

 
 

 

Хід роботи. У пробірку до 3 мл глюкози додають кілька крапель 

10% розчину сульфату міді та 2 мл 10% розчину гідроксиду натрію. 

Пробірку з осадом струшують, а потім обережно нагрівають на водяній 

бані. 

В результаті утворюється блакитний драглистий осад гідроксиду 

міді (II): CuSO4 + 2NaOH →  Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4 

 

Розглянути ефект реакції. 

 

2. Реакція з оцтовокислою міддю (Реакція Барфеда) 

Принцип реакції. Гексози в реакції з ацетатом купруму 
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спричинюють утворення геміоксиду купруму. Сумарне рівняння 

реакції для глюкози має вигляд:   

 
 

Ця реакція протікає в середовищі зі значенням рН, близьким до 

нейтрального (рН 7,0). У цих умовах редукуючі дисахариди не 

окислюються, що дає можливість відрізнити їх від моносахаридів. 

Хід роботи. У пробірку вносять 1 мл глюкози і 1 мл реактиву 

Барфеда. Суміш перемішують і обережно нагрівають на водяній бані 

до кипіння.  Розглянути ефект реакції. 

 

3. Реакція Селіванова на кетози 

Принцип реакції: при нагріванні фруктози або інших кетоз з 

хлоридною кислотою утворюється оксіметилфурфурол. Рівняння 

реакції для фруктози має вигляд: 
 

 
 

Оксіметил з резорцином утворює сполуку (продукт конденсації), 

забарвлену в вишнево-червоний колір. 

Хід роботи. У пробірку поміщають 5 мл розчину фруктози, 1 мл 

розчину хлоридної кислоти і кілька кристаликів резорцину. Суміш 

нагрівають на водяній бані протягом 5-10 хв при нагріванні до t = 80 оС 

до появи забарвлення. 

Розглянути ефект реакції. 
 

Питання для самоконтролю: 

1. Аеробне та анаеробне окислення глюкози, загальна 

характеристика процесів. 

2. Анаеробне окислення глюкози. Послідовність реакцій та 

ферменти гліколізу. 
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3. Аеробне окислення глюкози. Етапи перетворення глюкози до 

𝐶𝑂2 і 𝐻2𝑂. 

4. Окислювальне декарбоксилування пірувату. Ферменти, 

коферменти та послідовність реакцій в мультиферментному 

комплексі. 

5. Гліколітична оксидоредукція: субстратне фосфорилювання та 

човникові механізми окислення гліколітичного НАДН. 

6. Порівняльна характеристика біоенергетики аеробного та 

анаеробного окислення глюкози, ефект Пастера. 

7. Фосфоролітичний шлях розщеплення глікогену в печінці та 

м'язах. Регуляція активності глікогенфосфорилази. 

8. Біосинтез глікогену: ферментативні реакції, фізіологічне 

значення. Регуляція активності глікогенсинтази. 

9. Механізми реципрокної регуляції глікогенолізу та глікогенезу 

за рахунок каскадного цАМФ-залежного фосфорилювання 

ферментних білків. 

10. Роль адреналіну, глюкагону та інсуліну в гормональній 

регуляції обміну глікогену в м'язах та печінці. 

11. Генетичні порушення метаболізму глікогену (глікогенози, 

аглікогенози). 

12. Глюконеогенез: субстрати, ферменти та фізіологічне значення 

процесу. 

13. Глюкозо-лактатний (цикл Корі) та глюкозо-аланіновий цикли. 

14. Глюкоза крові (глюкоземія): нормоглікемія, гіпо- та 

гіперглікемії, глюкозурія. Цукровий діабет – патологія обміну глюкози. 

15. Гормональна регуляція концентрації та обміну глюкози крові. 

16. Пентозофосфатний шлях окислення глюкози: схема процесу 

та біологічне значення. 

17. Метаболічні шляхи перетворення фруктози та галактози; спадкові 

ензимопатії їх обміну.  
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ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 6 

Тема: ЛІПІДИ 

 

Мета: сформувати уявлення про будову, класифікацію основних 

ліпідів, їх біологічну функцію, про молекулярні механізми 

перетравлення та всмоктування ліпідів у шлунково-кишковому тракті. 

Основні поняття: прості та складні ліпіди, нейтральні жири, 

жироподібні речовини, стерини, стероли, воски, жовчні кислоти. 

Матеріали та реактиви: рослинна олія, спирт, бензол, 

хлороформ, 1 % розчин карбонату натрію, свіжа жовч. 

Обладнання: пробірки, піпетки, штатив для пробірок, лупа, 

предметне скло. 

Навчальний час: 4 години 
 

Теоретична частина 
 

Ліпіди – велика група різноманітних за хімічною структурою 

органічних сполук, характерними властивостями яких є нерозчинність 

у воді та інших полярних розчинниках. 

Ліпіди поділяють на дві великі групи: 

І. Нейтральні жири (тригліцериди, або триацилгліцерини) 

ІІ. Жироподібні речовини або ліпоїди. До ліпоїдів відносяться 

фосфоліпіди (фосфогліцериди, сфінгофосфатиди, інозітфосфатиди), 

стерини і стериди, похідні ліпідів (сульфоліпіди, гліколіпіди тощо). 

За своєю хімічною структурою більшість ліпідів є складними 

ефірами вищих карбонових (жирних) кислот та спиртів (гліцеролу, 

сфінгозину, холестеролу тощо).  У зв'язку з наявністю в їх молекулах 

гідрофобної частини, ліпіди добре розчиняються в неполярних 

рідинах, застосовуваних в лабораторній практиці як жиророзчинники: 

діетиловому етері, хлороформі, бензолі, чотирихлористиму вуглецю. 

Найважливішою характеристикою ліпідів є їх кислотний склад. 

Ліпіди, виділені з тканин вищих тварин і людини, містять як насичені 

так і ненасичені жирні кислоти. У жирах тканин людини в найбільшій 

кількості (до 70 %) міститься олеїнова кислота. Жирні кислоти, що 
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входять до складу ліпідів (зокрема триацилгліцеридів), визначають їх 

фізико-хімічні властивості. Чим більше в ліпідах залишків коротко 

ланцюжкових та ненасичених кислот, тим нижча температура 

плавлення та вища розчинність. Жири, до складу яких входить багато 

ненасичених кислот, за кімнатної температури будуть рідкими; їх 

називають оліями. Тваринні жири, що містять значну кількість 

насичених жирних кислот, за цих умов залишаються твердими. 

Основні біологічні функції ліпідів в тваринних організмах: 

 механічна; 

 енергетична; 

 структурна; 

 емульгуюча; 

 теплоізолююча; 

 електроізолююча; 

 транспортна; 

 розчинююча; 

 вітамінна; 

 гормональна. 

Ліпіди – найважливіша складова частина харчування людини. 

Дефіцит в продуктах харчування поліненасичених жирних кислот є 

однією з основних причин порушення обміну холестерину і розвитку 

атеросклеротичного процесу. 

Перетравлювання і всмоктування ліпідів, що надходять в 

організм у складі продуктів харчування (нейтральних жирів і ліпідів), 

здійснюється головним чином у тонкому кишечнику. У 

дванадцятипалу кишку відкриваються протоки підшлункової залози, 

що декретують ліпазу, сюди ж надходять синтезовані в печінці жовчні 

кислоти (холева, дезоксихолева, літохолева, хенодезоксихолева та їх 

кон'югати з гліцином і таурином), які відіграють важливу роль при 

перетравленні і всмоктуванні ліпідів. Вони емульгують жири, що 

полегшує їх взаємодію в якості субстратів з ліпазою, а також сприяють 

всмоктуванню жирних кислот шляхом утворення міцел, здатних до 

переносу крізь клітинні мембрани епітеліоцитів. 
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При різних патологічних станах відбувається порушення обміну 

ліпідів, що призводить до змін у складі ліпідних фракцій організму. 

При цукровому діабеті та деяких інших патологічних станах 

спостерігається підвищене виділення з сечею ацетонових тіл. 
 

Практична частина 
 

II. Лабораторні досліди 

1. Розчинність ліпідів і утворення емульсії 

Принцип методу. Характерною властивістю жирів є їх добра 

розчинність в багатьох органічних розчинниках (ацетон, хлороформ, 

діетиловий етер тощо) і нерозчинність у воді. При змішуванні жирів з 

водою утворюються емульсії, стійкість яких залежить від середовища, 

в якій вона утворюється. Наявність у воді речовин емульгаторів (мила, 

жовчні кислоти, карбонати) робить емульсії більш стійкими. Жирові 

краплі, спрямовуються на поверхнево-активні частинки жовчних 

кислот, мила, карбонату, котрі обволікають їх й перешкоджають 

злиттю. 

Емульгування жирів необхідне для прискорення перетравлення 

жирів їжі в порожнині кишечника ферментом ліпаза, так як воно 

спричинює збільшення поверхні зіткнення жиру з водним розчином 

ліпази. Емульгаторами є поверхнево-активні речовини – білки, солі 

жовчних кислот, мила. 

Хід роботи. У чотири пробірки поміщають по 0,2-0,3 мл 

рослинної олії, потім в першу додають 5 мл води, в другу – 5 мл спирту, 

в третю – 5 мл бензолу, в четверту – 5 мл хлороформу, в п'яту – 5 мл 

розчину карбонату натрію. Вміст усіх пробірок енергійно струшують. 

Результати спостереження заносять у таблицю. 
 

№ пробірки Розчинник Ступінь розчинності 

1  

 

 

2  

 

 

3  
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4  

 

 

5  

 

 

 

2. Вплив жовчі на емульгування жирів 

Принцип методу. Жовч виконує цілий комплекс різноманітних 

функцій, більшість із яких пов'язані з травленням, забезпечуючи зміну 

шлункового травлення на кишкове, ліквідуючи дію пепсину, 

небезпечного ферменту підшлункової залози, і створюючи їм 

сприятливі умови. 

Жовчні кислоти, що містяться в жовчі, емульгують жири і беруть 

участь у міцелоутворенні, активізують моторику тонкої кишки, 

стимулюють продукцію слизу і гастроінтенсинальних гормонів: 

холецистокініну і секретину, попереджають адгезію бактерій і 

білкових клітин. 

Жовч також бере участь у виконанні функції виділення. 

Холестерин, білірубін та низка інших речовин не можуть 

фільтруватися нирками, їх виділення з організму відбувається через 

жовч. Екскретується з калом 70 % холестерину, що знаходиться в 

жовчі (30 % реабсорбується кишечником), білірубін, а також метали, 

стероїди, глутатіон. 

Хід роботи. Вплив жовчі на жири можна спостерігати двома 

способами: 

1. На предметне скло піпеткою наносять краплю води та краплю 

жовчі. До кожної краплі додають невелику кількість олії, перемішують 

і розглядають вміст обох крапель під лупою. 

2. У пробірку наливають 5 мл жовчі, додають 1-2 мл олії, 1 мл 

води і збовтують до утворення стійкої емульсії. 

Як розподіляється жир у краплі води та у краплі жовчі?  

Визначте, у якій пробірці утворилась стійка емульсія? 

І. Ситуаційні завдання 

Завдання 1. Заповнити таблицю 
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Клас ліпідів Основні представники Особливості будови 

   

   

   

   

   

 

Завдання 2. Охарактеризувати біологічні функції простих та 

складних ліпідів в організмі людини за схемою: 

 

 

 
 

Функція Характеристика функції Приклад 
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Емульгуюча 

  

Енергетична 

  

Структурна 

  

Механічна 

  

Теплоізолююча 

  

Транспортна 

  

Електроізолююча 

 

 

 

 

 

Розчинююча 

 

 

 

 

Гормональна 

  

Вітамінна 

  

 

Завдання 3. Дати характеристику структури біомембран. 

Охарактеризувати основні функції. 
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Завдання 4. У хворого при зондуванні 12-палої кишки 

встановлено затримку відтоку жовчі із жовчного міхура. Чи впливає це 

на травлення жирів? 
 

Питання для самоконтролю: 

1. Хімічний структура і фізико-хімічні властивості ліпідів. 

2. Біологічні функції ліпідів в організмі людини і тварин. 

3. Дайте характеристику ферментативних процесів перетворення 

ліпідів в травному тракті. 

4. Порушення ліпідного обміну при атеросклерозі і цукровому 

діабеті. 
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Тест «Крок» 

№ Українська мова English 

 

1. Прості білки 

 

1 У працівника птахофабрики, який 

вживав в їжу щодня 5 і більше 

сирих яєць, з'явилися млявість, 

сонливість, болі в м'язах, 

випадання волосся, себорея. З 

дефіцитом якого вітаміну 

пов'язаний цей стан? 

 

+ Н (біотин) 

В1 (тіамін) 

А (ретинол) 

С (аскорбінова кислота) 

В2 (рибофлавін) 

A poultry farm worker who ate 5 or 

more raw eggs daily developed 

lethargy, drowsiness, muscle pain, 

hair loss, and seborrhea. What vitamin 

deficiency is this condition associated 

with? 

 

+ H (biotin) 

B1 (thiamine) 

A (retinol) 

C (ascorbic acid) 

B2 (riboflavin) 

2 Природні пептиди можуть 

виконувати різноманітні функції. 

Який біологічно активний пептид є 

одним з головних антиоксидантів і 

виконує коферментну функцію? 

 

+ Глутатіон 

Окситоцин 

Брадикінін 

Ліберин 

Ансерін 

Natural peptides can serve a variety of 

functions. What biologically active 

peptide is one of the main 

antioxidants and performs coenzyme 

functions? 

 

+ Glutathione 

Oxytocin 

Bradykinin 

Liberin 

Anserine 

3 Білки відіграють велику роль в 

процесах життєдіяльності. При 

якому значенні рН 

електрофоретична рухливість 

желатину дорівнює нулю 

(ізоелектрична точка желатину 

дорівнює 4,7)? 

 

+ 4,7 

5,5 

7 

9,4 

14 

Proteins are if great importance for 

vital functions. What value of pH 

results in zero electrophoretic 

mobility of gelatin (gelatin isoelectric 

point equals 4,7)? 

 

+ 4,7 

5,5 

7 

9,4 

14 
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4 При електрофоретичному 

дослідженні сироватки крові 

хворого виявили інтерферон. В зоні 

якої фракції цей білок знаходиться? 

 

+ Гамма-глобуліни 

Альбуміни 

Бета-глобуліни 

Альфа2-глобуліни 

Альфа1-глобуліни 

An electrophoretic examination of the 

patient's serum revealed interferon. In 

the zone of which fraction is this 

protein? 

 

+ Gamma globulins 

Albumins 

Beta-globulins 

Alpha2-globulins 

Alpha1-globulins 

5 Відомо, що визначення 

ізоферментів ЛДГ використовують 

у диференціальній діагностиці 

патологічних станів. За якими 

властивостями розділяють 

ізоформи лактатдегідрогенази? 

 

+ Електрофоретична рухливість 

Гідрофільність 

Гідрофобність 

Розчинність 

Небілкові компоненти 

It is known that the determination of 

LDH isoenzymes is used in the 

differential diagnosis of pathological 

conditions. What properties of lactate 

dehydrogenase isoforms are used? 

 

+ Electrophoretic mobility 

Hydrophilicity 

Hydrophobicity 

Solubility 

Non-protein components 

 

6 Структура білка включає 

протеїногенні амінокислоти. Яке 

становище має аміногрупа в 

структурі цих амінокислот? 

 

+ α-положення 

γ-положення 

β-положення 

δ-положення 

ε-положення 

Protein structure includes 

proteinogenic amino acids. What is 

the position of the amino group in the 

structure of these amino acids? 

 

+ α-position 

γ-position 

β-position 

δ-position 

ε-position 

7 Природні пептиди можуть 

виконувати різні функції. Який 

біоактивний пептид є основним 

антиоксидантом і функціонує як 

кофермент? 

 

+ Глутатіон 

Ансерин 

Брадикінін 

Окситоцин 

Ліберин 

Natural peptides can carry out various 

functions. What bioactive peptide is a 

major antioxidant and functions as a 

coenzyme? 

 

+ Glutathione 

Anserine 

Bradykinin 

Oxytocin 

Liberin 
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8 Одним з показників обміну 

речовин в організмі є рівень 

загального білка у сироватці крові. 

Яка реакція зазвичай 

використовується у клінічних 

лабораторіях для визначення його 

вмісту? 

 

+ Біуретова 

Ксантопротеїнова 

Нінгідринова 

Нітропрусидна 

Фоля 

One of the indicators of metabolism 

in the body is the level of total protein 

in the blood serum. What is the 

common reaction used in clinical 

laboratories to determine protein 

content? 

 

+ Biuret 

Xanthoprotein 

Ninhydrin 

Nitroprussid 

Folh 

 

9 Колаген, желатин, кератин, міозин 

– білки, що утворені за рахунок 

пептидних зав’язків та являють 

собою витягнути нитки. Такі білки 

називаються: 

 

+ Фібрилярними 

Ланцюговими 

Структурованими 

Глобулярними 

Collagen, gelatin, keratin, myosin - 

proteins formed by peptide bonds, and 

are elongated strands. Such proteins 

are called: 

 

+ Fibrillar 

Chain 

Structured 

Globular 

10 В організмі людини виробляється 

безліч пептидів, які беруть участь у 

регулюванні різних біологічних 

процесів і мають високу 

фізіологічну активність. Який 

біологічно активний пептид є 

одним із головних антиоксидантів 

та виконує коферментні функції? 

 

+ Глутатіон 

Окситоцин 

Брадикінін 

Ансерин 

Ліберин 

The human body produces many 

peptides that are involved in the 

regulation of various biological 

processes and have high physiological 

activity. Which biologically active 

peptide is one of the main 

antioxidants and performs coenzyme 

functions? 

 

+ Glutathione 

Oxytocin 

Bradykinin 

Anserine 

Liberin 
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11 Аспартам застосовується як 

підсилювач солодкого смаку та 

препарат для лікування цукрового 

діабету. Яка амінокислота входить 

у його складу? 

 

+ Аспарагінова кислота 

Валін 

Лейцин 

Метіонін 

Глутамiнова кислота 

Aspartame is used as a sweetener and 

a drug for the treatment of diabetes. 

What amino acid is in it? 

 

+ Aspartic acid 

Valin 

Leucine 

Methionine 

Glutamic acid 

 

12 Відомо, що визначення 

ізоферментів ЛДГ використовують 

в диференціальній діагностиці 

патологічних станів. За якою 

властивістю розділяють ізоформи 

лактатдегідрогенази? 

 

+ Електрофоретична рухомість 

Гідрофобність 

Небілкові компоненти 

Розчинність 

Гідрофільність 

It is known that the determination of 

LDH isoenzymes is used in the 

differential diagnosis of pathological 

conditions. By what property lactate 

dehydrogenase isoforms are isolated? 

 

+ Electrophoretic mobility 

Hydrophobicity 

Non-protein components 

Solubility 

Hydrophilicity 

 

13 Під час термічної обробки їжі 

спостерігаються зміни просторової 

структури білку. Цей процес має 

назву: 

 

+ Денатурація 

Ренатурація 

Гідратація 

Висолювання 

Діаліз 

During the thermal processing of 

food, changes in the spatial structure 

of the protein are observed. This 

process is called: 

 

+ Denaturation 

Renaturation 

Hydration 

Salting 

Dialysis 

14 Структурною особливістю 

фібрилярних білків є наявність 

кількох паралельних 

поліпептидних ланцюгів. Назвіть 

фібрилярний білок, що входить до 

складу волосся, шкіри, нігтів: 

 

+ Кератин 

Гістон 

Протромбін 

Глобулін 

A structural feature of fibrillar 

proteins is the presence of several 

parallel polypeptide chains. Name the 

fibrillar protein that is part of the hair, 

skin, nails: 

 

+ Keratin 

Histon 

Prothrombin 

Globulin 

Albumin 
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Альбумін  

15 У штучній нирці використовуються 

мембрани для очищення крові від 

шкідливих речовин. Як можна 

очистити білковий розчин від 

низькомолекулярних домішок? 

 

+ Діаліз 

Електрофорез 

Ізоелектричне фокусування 

Засолювання 

Рентгеноструктурний аналіз 

An artificial kidney uses membranes 

to purify the blood of harmful 

substances. How can a protein 

solution be purified from low-

molecular admixes? 

 

+ Dialysis 

Electrophoresis 

Isoelectric focusing 

Salting-out 

X-ray structure analysis 

16 Багато білків мають четвертинну 

структуру, тобто складаються з 

декількох поліпептидних ланцюгів. 

Назвіть один із таких білків: 

 

+ Гемоглобін 

Міоглобін 

Преальбумін 

Альбумін 

Еластин 

Many proteins have quaternary 

structure, that is, they consist of 

several polypeptide chains. Name one 

such proteins: 

 

+ Hemoglobin 

Myoglobin 

Prealbumin 

Albumin 

Elastin 

 

2. Складні білки, нуклеопротеїни, структура вуглеводів та ліпідів 

 

17 У великій плазмі крові є молочний 

колір із-за високого вмісту 

хіломікронів. При цьому 

спостерігається порушення 

розщеплення триацилгліцеролів. 

Дефект активності якого ферменту 

спостерігається у пацієнта? 

 

+ Ліпопротеїнліпаза 

Амілаза 

Холестеролестераза 

Трипсин 

Лактаза 

The patient`s blood plasma has milk 

color because of the high chylomicron 

content. At the same time 

triacylglycerol degradation disorders 

are observed. Defect of activity of 

what enzyme is observed at the 

patient? 

 

+ Lipoprotein lipase 

Amylase 

Cholesterol esterase 

Trypsin 

Lactase 
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18 У хворого 70-ти років виявлено 

атеросклероз судин серця і 

головного мозку. При обстеженні 

відзначені зміни ліпідного спектра 

крові. Збільшення яких 

ліпопротеїнів має істотне значення 

в патогенезі атеросклерозу? 

 

+ Ліпопротеїни низької щільності 

Ліпопротеїни високої щільності 

Ліпопротеїни дуже низької 

щільності 

Ліпопротеїни проміжної щільності 

Хіломікрони 

A 70-year-old patient has 

atherosclerosis of the vessels of the 

heart and brain. The examination 

revealed changes in the lipid spectrum 

of the blood. The increase in which 

lipoproteins is essential in the 

pathogenesis of atherosclerosis? 

 

+ Low Density Lipoproteins 

High density lipoproteins 

Very low-density lipoproteins 

Intermediate density lipoproteins 

Chylomicrons 

 

19 Пацієнт отримує курс хіміотерапії, 

до складу якого входить 5-

флуроураціл - конкурентний 

інгібітор тімідилатсинтази. Який 

процес гальмує цей 

хіміотерапевтичний засіб? 

 

+ Синтез ТМФ 

Реутилізацію пуринових 

нуклеотидів 

Синтез глюкози 

Розпад пуринових нуклеотидів 

Синтез АТФ 

The patient receives a course of 

chemotherapy, which includes 5-

fluuroracil, a competitive inhibitor of 

thymidylate synthase. What process is 

inhibiting this chemotherapeutic 

agent? 

 

+ Synthesis of TMP 

Purine nucleotide recycling 

Glucose synthesis 

Breakdown of purine nucleotides 

ATP synthesis 

 

20 У пацієнта 70-ти років 

спостерігається серцевий та 

церебральний атеросклероз. При 

обстеженні виявлено зміни рівня 

ліпідів крові. Збільшення кількості 

наступних ліпопротеїдів відіграє 

значну роль у патогенезі 

атеросклерозу: 

 

+ Ліпопротеїни низької щільності 

Ліпопротеїни дуже низької 

щільності 

Ліпопротеїни середньої щільності 

Ліпопротеїни високої щільності 

Хіломікрони 

A 70-year-old patient presents with 

cardiac and cerebral atherosclerosis. 

Examination revealed changes of 

blood lipid specter. Increase of the 

following lipoproteins plays a 

significant role in atherosclerosis 

pathogenesis: 

 

+ Low-density lipoproteins 

Very low-density lipoproteins 

Intermediate density lipoproteins 

High-density lipoproteins 

Chylomicrons 
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21 Якісна дієта для пацієнтів має 

включати, перш за все, речовини, 

які не синтезуються в організмі 

людини. Серед них: 

 

+ Лінолева кислота 

Піровиноградна кислота 

Аспарагінова кислота 

Пальмітинова кислота 

Глутамiнова кислота 

A quality diet for patients should 

include, above all, substances that are 

not synthesized in the human body. 

Including: 

 

+ Linoleic acid 

Pyruvic acid 

Aspartic acid 

Palmitic acid 

Glutamic acid 

22 Ліпопротеїни крові розділяють 

методом електрофорезу, а їх шлях в 

електричному полі залежить від 

вмісту білка у фракціях. Які 

ліпопротеїни містять найменше 

білка та знаходяться на 

електрофореграмі найближче до 

старту? 

 

+ Хіломікрони 

Ліпопротеїни дуже низької 

щільності 

Ліпопротеїни високої щільності 

Ліпопротеїни проміжної щільності 

Ліпопротеїни низької щільності 

Blood lipoproteins are separated by 

electrophoresis, and their path in the 

electric field depends on the protein 

content in the fractions. Which 

lipoproteins contain the least protein 

and are on the electrophoregram 

closest to the start? 

 

+ Chylomicrons 

Very low density lipoproteins 

High density lipoproteins 

Intermediate density lipoproteins 

Low density lipoproteins 

 

23 У хворого на гострий інфаркт 

міокарда проводилась 

антикоагулянтна терапія. Оберіть 

сполуку з антикоагулянтною дією: 

 

+ Гепарин 

Хондроїтинсульфат 

Дерматансульфат 

Кератансульфат 

Гіалуронова кислота 

A patient with acute myocardial 

infarction received anticoagulation 

therapy. What compound will have 

anticoagulation effect? 

 

+ Heparin 

Chondroitin sulfate 

Dermatan sulfate 

Keratan sulfate 

Hyaluronic acid 

24 Онкологічному пацієнту було 

призначено фторурацил, який є 

конкурентним інгібітором 

тимідинсинтази. Це стримує 

процес: 

 

+ Синтез нуклеотидів піримідину 

Синтез пуринових нуклеотидів 

Розпад вуглеводів 

An oncological patient was prescribed 

fluorouracil that is a competitive 

inhibitor of thymidine synthase. It 

inhibits the process of: 

 

+ Pyrimidine nucleotides synthesis 

Purine nucleotides synthesis 

Carbohydrate disintegration 

Purine nucleotides disintegration 
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Розпад пуринових нуклеотидів 

Синтез ліпідів 

Lipid synthesis 

25 У закритому гаражі водій був у 

машині з включеним двигуном. 

Через деякий час він відчув 

головний біль, почалося блювання. 

Утворення якої сполуки 

призводить для такого стану? 

 

+ Карбоксигемоглобіну 

Дезоксигемоглобіну 

Оксигемоглобіну 

Міоглобіну 

Ціанметгемоглобіну 

In close garage, a driver was staying 

for a long time in his car, with the 

engine running. After a time, he 

developed headache and started 

vomiting. This condition is caused by 

formation of the following compound: 

 

+ Carboxyhemoglobin 

Deoxyhemoglobin 

Oxyhemoglobin 

Myoglobin 

Cyanmethemoglobin 

26 У клітинах організму еукаріотів 

ДНК перебуває у зв’язаній з 

білками формі. Вкажіть білки, що 

з’єднані з молекулою ДНК та 

стабілізують її: 

 

+ Гістони 

Альбуміни 

Інтерферони 

Глобуліни 

Глютеліни 

In the cells of eucaryotic organisms, 

DNA is bound to proteins. What 

proteins are bound to the DNA 

molecule and stabilize it? 

 

+ Histones 

Albumins 

Interferons 

Globulins 

Glutelins 

 

27 Пацієнту, який страждає на 

захворювання суглобів, лікар 

призначив мазь, активною 

речовиною якої є глікозаміноглікан 

– найважливіший компонент 

хряща. Яка це речовина? 

 

+ Хондроїтинсульфат 

Глікоген 

Гепарин 

Арабіноза 

Крохмаль 

To a patient suffering from joint 

disease, the doctor prescribed an 

ointment, the active substance of 

which is glycosaminoglycan - the 

most important component of 

cartilage. What is this substance? 

 

+ Chondroitin sulfate 

Glycogen 

Heparin 

Arabinose 

Starch 
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28 Ліпіди – група різноманітних за 

структурою нерозчинних в воді 

речовин, які виконують низку 

функцій. Який клас ліпідів утворює 

покриття шкіри, шерсті, пір’ї та 

таким чином їх захищає? 

 

+ Воски 

Триацилгліцероли 

Фосфоліпіди 

Ефіри холестерину 

Гліколіпіди 

Lipids are a group of water-insoluble 

substances of various structures that 

perform a number of functions. What 

class of lipids cover the skin, hair, and 

feathers to protect them? 

 

+ Waxes 

Triacylglycerols 

Phospholipids 

Cholesterol esters 

Glycolipids 

 

29 Гемоглобін – це складний білок, 

який транспортує кисень в організм 

і виводить з нього вуглекислий газ. 

Гемоглобін належить до такого 

типу речовин: 

 

+ Хромопротеїни 

Ліпопротеїди 

Металопротеїни 

Нуклеопротеїди 

Глікопротеїни 

Hemoglobin is a complex protein that 

transports oxygen into the body and 

removes carbon dioxide from it. 

Hemoglobin belongs to the following 

type of substances: 

 

+ Chromoproteins 

Lipoproteins 

Metalloproteins 

Nucleoproteins 

Glycoproteins 

30 Пацієнту з ішемічною хворобою 

серця рекомендували приймати 

поліненасичені вищі жирні кислоти 

(ПНЖК). Яка з перелічених нижче 

жирних кислот є поліненасиченою? 

 

+ Арахідонова кислота 

Пальмітолева кислота 

Стеаринова кислота 

Олеїнова кислота 

Пальмітинова кислота 

A patient with ischemic heart disease 

was recommended to take 

polyunsaturated higher fatty acids 

(PUFAs). Which of the fatty acids 

listed below is a polyunsaturated one? 

 

+ Arachidonic acid 

Palmitoleic acid 

Stearic acid 

Oleic acid 

Palmitic acid 
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3. Ферменти 

 

31 Ферменти широко 

використовуються в фармації як 

лікарські засоби. Яка основна 

відмінність ферментів від 

небіологічних каталізаторів? 

 

+ Висока специфічність дії та 

селективність 

Висока універсальність 

Висока гомогенність 

Висока дисперсність 

Мала універсальність 

Enzymes are widely used in pharmacy 

as drugs. What is the main difference 

between enzymes and non-biological 

catalysts? 

 

+ High specificity of action and 

selectivity 

High versatility 

High homogeneity 

High dispersion 

Low versatility 

 

32 При обробці кровоточивих ран 

розчином перекису водню 

відбувається її розкладання одним з 

ферментів крові. Виберіть цей 

фермент: 

 

+ Каталаза 

Моноамінооксидаза 

Аспартатамінотрансфераза 

Лактатдегидрогеназа 

Цитохромоксидаза 

When bleeding wounds are treated 

with a solution of hydrogen peroxide, 

it is decomposed by one of the blood 

enzymes. Select this enzyme: 

 

+ Catalase 

Monoamine oxidase 

Aspartate aminotransferase 

Lactate dehydrogenase 

Cytochrome oxidase 

 

33 Багато слизових оболонок у 

людини продукують фермент, що 

викликає лізис бактерій. Його 

виявляють в очах, слині і слизу 

кишечнику. Як він називається? 

 

+ Лізоцим 

Фібринолізин 

Опсоніни 

Комплемент 

Гіалуронідаза 

Many human mucous membranes 

produce an enzyme that causes 

bacterial lysis. It is found in the eyes, 

saliva and intestinal mucus. What's 

his name? 

 

+ Lysozyme 

Fibrinolysin 

Opsonins 

Complement 

Hyaluronidase 

34 Фермент здійснює перенос 

структурного фрагменту від одного 

субстрату до іншого. Назвіть клас 

цього ферменту: 

 

+ Трансферази 

Гідролази 

An enzyme transfer structure 

fragments from one substrate into 

another. Name this class of enzymes: 

 

+ Transferases 

Isomerases 

Hydrolases 
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Оксидоредуктази 

Лігази 

Ізомерази 

Ligases 

Oxidoreductases 

 

35 У хворих при лікуванні гнійних ран 

використовують пов’язки з 

іммобілізованим на них 

ферментом. Вкажіть цей фермент: 

 

+ Трипсин 

Аргіназа 

Лужна фосфатаза 

Каталаза 

Кисла фосфатаза 

To treat patients with purulent 

wounds, a bandage with a certain 

immobilized enzyme is used. Name 

this enzyme: 

 

+ Trypsin 

Arginase 

Acid phosphatase 

Catalase 

Alkaline phosphatase 

36 46-річний пацієнт спостерігає 

гіперактивність креатинкінази в 

сироватці крові. На яку патологію 

можна запідозрити? 

 

+ Інфаркт міокарда 

Гемолітична анемія 

Хронічний гепатит 

Ниркова недостатність 

Гострий панкреатит 

In a 46-year-old patient observed with 

hyperactivity of creatine kinase in his 

blood serum. What pathology can be 

suspected? 

 

+ Myocardial infarction 

Hemolytic anemia 

Chronic hepatitis 

Renal failure 

Acute pancreatitis 

37 Ферменти широко 

використовуються як 

фармацевтичні препарати. Що є 

основною ознакою, що 

відокремлює ферменти від 

небіологічних каталізаторів? 

 

+ Висока специфічність та 

вибірковість 

Висока універсальність 

Низька універсальність 

Висока дисперсія 

Висока однорідність 

Enzymes are widely used as drugs in 

pharmacy. What is the main feature 

that separates enzymes from non-

biological catalysts? 

 

+ High specificity and selectivity 

High universality 

Low universality 

High dispersion 

High homogeneity 
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4. Біологічне окиснення 

 

38 Хворому на туберкульоз 

призначений антибіотик 

олігоміцин. Який процес гальмує 

цей препарат в мітохондріях? 

 

+ Окислювальне 

фосфорилирование 

Перекисне окислення ліпідів 

Окислювальне декарбоксилування 

Субстратне фосфорилювання 

Мікросомальне окислення 

The patient with tuberculosis was 

prescribed the antibiotic oligomycin. 

What process inhibits this drug in 

mitochondria? 

 

+ Oxidative phosphorylation 

Lipid peroxidation 

Oxidative decarboxylation 

Substrate phosphorylation 

Microsomal oxidation 

 

39 Відомо, що тривале застосування 

багатьох лікарських засобів 

призводить до зменшення їхньої 

фармакологічної дії. Який механізм 

цього ефекту? 

 

+ Індукція цітохрому Р-450 

Активація глікогенфосфорилази 

Активація гексокінази 

Індукція NО-синтази 

Індукція алкогольдегідрогеназа 

It is known that long-term use of 

many drugs leads to a decrease in 

their pharmacological action. What is 

the mechanism of this effect? 

 

+ Induction of cytochrome R-450 

Activation of glycogen phosphorylase 

Hexokinase activation 

Induction of NO synthase 

Induction of alcohol dehydrogenase 

 

40 Хворому на туберкульоз 

призначено олігоміцин – інгібітор 

АТФ-синтетази. Назвіть процес, 

який цей препарат гальмує при 

розмноженні туберкульозної 

палички: 

 

+ Окисне фосфорилювання 

Пентозофосфатний шлях 

Пероксидне окиснення 

Гліколіз 

Антиоксидантний захист 

A patient with tuberculosis was 

prescribed oligomycin, an ATP 

synthetase inhibitor. Name the 

process that this drug inhibits the 

reproduction of tuberculosis: 

 

+ Oxidative phosphorylation 

Pentose phosphate pathway 

Peroxide oxidation 

Glycolysis 

Antioxidant protection 

 

41 Цілий ряд ферментів бере участь у 

синтезі АТФ всередині клітини. 

Ферменти дихальних ланцюгів 

локалізовані в: 

 

+ Мітохондрії 

Пероксисомі 

A whole number of enzymes take part 

in ATP synthesis withing the cell. 

Respiratory chain enzymes are 

localized in: 

 

+ Mitochondria 

Peroxisomes 



73 
 

Рибосомі 

Лізосомі 

Ядрі 

Ribosomes 

Lysosomes 

Nucleus 

42 Отруєння чадним газом 

пригнічують тканинне дихання в 

організмі людини. Який фермент 

дихального ланцюга в таких умовах 

почне проявляти надзвичайно 

низьку активність? 

 

+ Цитохромоксидаза 

Сукцинатдегідрогеназа 

АТФ-синтаза 

НАДН-дегідрогеназа 

Кофермент Q 

Carbone monoxide poisoning 

suppress tissue respiration in the 

human body. What respiratory chain 

enzyme will start exhibiting 

extremely low activity in such 

conditions? 

 

+ Cytochrome oxidase 

Succinate dehydrogenase 

ATP synthase 

NADH dehydrogenase 

Coenzyme Q 

43 Другий етап детоксикації 

передбачає приєднання певних 

хімічних сполук до 

функціональних груп токсинів. 

Виберіть один із таких сполук: 

 

+ Глюкуронова кислота 

Холестерин 

Вищі жирні кислоти 

Глюкоза 

Піруват 

The second stage of detoxication 

involves joining certain chemical 

compounds with functional groups of 

toxins. Select one of such compounds: 

 

+ Glucuronic acid 

Cholesterol 

Higher fatty acids 

Glucose 

Pyruvate 

44 Хворому туберкульозом 

призначено антибіотик олігоміцин. 

Який процес гальмує цей препарат 

в мітохондріях? 

 

+ Окислювальне 

фосфорилювання 

Субстратне фосфорилювання 

Пероксидне окиснення ліпідів 

Окислювальне декарбоксилування 

Мікросомальне окиснення 

A patient with tuberculosis was 

prescribed the antibiotic oligomycin. 

What process inhibits this drug in 

mitochondria? 

 

+ Oxidative phosphorylation 

Substrate phosphorylation 

Lipid peroxidation 

Oxidative decarboxylation 

Microsomal oxidation 
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5. Обмін вуглеводів 

 

45 Еритроцити для своєї 

життєдіяльності потребують енергії 

у вигляді АТФ. Вкажіть 

метаболічний процес, який 

забезпечує еритроцити необхідною 

кількістю АТФ: 

 

+ Анаеробний гліколіз 

Глюконеогенез 

Цикл трикарбонових кислот 

Пентозофосфатний цикл 

Бета-окиснення жирних кислот 

Erythrocytes need energy in the form 

of ATP for their vital functions. 

Specify the metabolic process that 

provides erythrocytes with the 

required amount of ATP: 

 

+ Anaerobic glycolysis 

Gluconeogenesis 

The cycle of tricarboxylic acids 

Pentose phosphate cycle 

Beta-oxidation of fatty acids 

46 У дитини при споживанні молока 

виникає блювота та пронос, 

спостерігається відставання у 

розумовому розвитку, помутніння 

кришталика, а в крові виявлений 

глюкозо-1-фосфат, знижена 

концентрація глюкози та значно 

збільшений вміст редукуючих 

цукрів. У сечі знайдена галактоза. 

Вказані симптоми пов’язані з 

дефіцитом: 

 

+Галактозо-1-

фосфатуридилтрансферази 

Лактази 

Галактокінази 

Гексокінази 

Альдолази 

When a child consumes milk, 

vomiting and diarrhea occur, there is a 

mental retardation, clouding of the 

lens, and glucose-1-phosphate is 

detected in the blood, glucose 

concentration is reduced and the 

content of reducing sugars is 

significantly increased. Galactose was 

found in the urine. These symptoms 

are associated with deficiency: 

 

+Galactose-1-phosphate 

uridyltransferase 

Lactase 

Galactokinase 

Hexokinase 

Aldolase 

 

47 У обстежуваної дитини поганий 

апетит, нудота. Прийом молока 

викликає блювання, а періодично – 

пронос. Спостерігається 

відставання в рості, втрата ваги, 

затримка в розумовому розвитку. 

Недостатність якого ферменту 

викликає вказану патологію? 

 

+Галактозо-1-фосфат-

уридилтрансфераза 

The examined child has poor appetite, 

nausea. Milk intake causes vomiting, 

and periodically - diarrhea. There is a 

lag in growth, weight loss, mental 

retardation. Which enzyme deficiency 

causes this pathology? 

 

+ Galactose-1-phosphate 

uridyltransferase 

Glucokinase 

Tyrosinase 
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Глюкокіназа 

Тирозиназа 

Каталаза 

Ксантиноксидаза 

Catalase 

Xanthine oxidase 

 

48 Кофеїн пригнічує активність 

фосфодіестерази, яка перетворює 

цАМФ до АМФ. При отруєнні 

кофеїном найбільш характерним є 

зниження активності такого 

процесу: 

 

+ Синтез глікогену 

Гліколіз 

Ліполіз 

Фосфорилювання білків 

Пентозофосфатний шлях 

Caffeine inhibits the activity of 

phosphodiesterase, which converts 

cAMP to AMP. At caffeine poisoning 

the decrease in activity of such 

process is most characteristic: 

 

+Glycogen synthesis 

Lipolysis 

Glycolysis 

Protein phosphorilation 

Pentose phosphate pathway 

 

49 Після споживання 

високовуглеводної їжі 

спостерігається аліментарна 

гіперглікемія. Активність якого 

ферменту гепатоцитів при цьому 

індукується у найбільшій мірі? 

 

+ Глюкокіназа 

Фосфорилаза 

Глюкозо-6-фосфатаза 

Ізоцитратдегідрогеназа 

Альдолаза 

Alimentary hyperglycemia is 

observed after consumption of high-

carbohydrate food. Which hepatocyte 

enzyme activity is induced the most? 

 

+ Glucokinase 

Phosphorylase 

Glucose-6-phosphatase 

Aldolase 

Isocitrandehydrogenase 

 

50 Зростання виділення інсуліну 

підшлунковою залозою 

відбувається після вживання 

вуглеводної їжі. Активність якого 

ферменту регулює інсулін? 

 

+ Глюкокіназа 

Енолаза 

Лактатдегідрогеназа 

Піруваткіназа 

Альдолаза 

Increased secretion of insulin by the 

pancreas occurs after eating 

carbohydrate foods. Which enzyme 

activity is regulated by insulin? 

 

+ Glucokinase 

Enolaza 

Lactate dehydrogenase 

Pyruvate kinase 

Aldolase 
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51 Після споживання 

високовуглеводної їжі 

спостерігається аліментарна 

гіперглікемія. Активність якого 

ферменту гепатоцитів при цьому 

індукується найбільшою мірою? 

 

+ Глюкокіназа 

Ізоцитратдегідрогеназа 

Глюкозо-6-фосфатаза 

Альдолаза 

Фосфорилаза 

Alimentary hyperglycemia is 

observed after consumption of high-

carbohydrate food. Which hepatocyte 

enzyme activity is induced the most? 

 

+ Glucokinase 

Isocitrandehydrogenase 

Glucose-6-phosphatase 

Aldolase 

Phosphorylase 

 

52 Харчові волокна, які є 

компонентами стінки рослинних 

клітин, відіграють важливу роль у 

профілактиці захворювань органів 

шлунково-кишкового тракту. Який 

основний полісахарид міститься в 

клітинних стінках рослин? 

 

+ Клітковина (Целюлоза) 

Крохмаль 

Глікоген 

Інулін 

Хондроїтинсульфат 

Dietary fiber, which is a component 

of plant foods, plays an important role 

in the prevention of diseases of the 

gastrointestinal tract. What is the 

main polysaccharide in the cell walls 

of plants? 

 

+ Cellulose 

Starch 

Chitin 

Glycogen 

Chondroitin sulfate 

 

53 У дитини 5-ти років при вживанні 

молока часто відзначається здуття 

живота, спастичний біль і пронос. 

Ці симптоми виникають через 1-4 

години після вживання всього 

однієї дози молока. Вказана 

симптоматика зумовлена 

дефіцитом ферментів, що 

розщеплюють: 

 

+ Лактозу 

Фруктозу 

Мальтозу 

Сахарозу 

Глюкозу 

A 5-year-old child often has bloating, 

spastic pain and diarrhea when 

drinking milk. These symptoms occur 

1-4 hours after consuming just one 

dose of milk. These symptoms are due 

to a deficiency of enzymes that break 

down: 

 

+ Lactose 

Fructose 

Maltose 

Sucrose 

Glucose 
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54 Цикл трикарбонових кислот є 

загальним шляхом окислення 

вуглеводів, амінокислот, жирних 

кислот. Вкажіть, з якою кислотою 

ацетил КоА вступає в першу 

реакцію в ЦТК: 

 

+ Щавелево-оцтовою кислотою 

Лимонною кислотою 

Ізолимонною кислотою 

Фумаровою кислотою 

Яблучною кислотою 

The tricarboxylic acid cycle is a 

common pathway for the oxidation of 

carbohydrates, amino acids, fatty 

acids. Indicate with which acid acetyl 

CoA binds in the first reaction in the 

CTC: 

 

+ Oxaloacetic acid 

Citric acid 

Isocitric acid 

Fumaric acid 

Malic acid 

55 Студенти на лабораторній роботі 

досліджували in vitro вплив 

малонату на ферменти циклу 

трикарбонових кислот. 

Накопичення якого метаболіту 

вони виявили? 

 

+ Сукцинату 

Малату 

Ізоцитрату 

Фумарату 

Сукцініл-КоА 

Students in laboratory work 

investigated in vitro the effect of 

malonate on the enzymes of the 

tricarboxylic acid cycle. What 

metabolite accumulation did they 

reveal? 

 

+ Succinate 

Malate 

Isocitrate 

Fumarate 

Succinyl-CoA 

56 У пацієнта виявлена гіпоксія. Який 

метаболічний процес активується 

при умовах недостатності кисню? 

 

+ Анаеробний гліколіз 

Цикл сечовиноутворення 

Окислювальне декарбоксилування 

кетокислот 

Цикл трикарбонових кислот 

The patient was diagnosed hypoxia. 

What metabolic process is activated 

under conditions of oxygen 

deficiency? 

 

+Anaerobic glycolysis 

The cycle of urea formation 

Oxidative decarboxylation of keto 

acids 

The tricarboxylic acid cycle 

57 Гормони регулюють 

багаточисельні процеси обміну 

речовин. Вкажіть, який з наведених 

гормонів активує синтез глікогену? 

 

+ Інсулін 

Вазопресин 

Адреналін 

Тироксин 

Окситоцин 

Hormones regulate numerous 

metabolic processes. What hormone 

activates glycogen synthesis? 

 

+ Insulin 

Vasopressin 

Adrenalin 

Thyroxin 

Oxytocin 
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58 Спадкові генетичні дефекти 

призводять до порушення синтезу 

деяких ферментів в організмі 

людини. Вкажіть, недостатність 

якого ферменту призводить до 

порушення розщеплення лактози: 

 

+ Лактаза 

Мальтаза 

Пептидаза 

Ліпаза 

Сахараза 

Inheritable genetic disorders can 

result in disturbed enzyme synthesis 

in the human body. What enzyme 

deficiency results in disturbed break-

up of lactose? 

 

+ Lactase 

Peptidase 

Maltase 

Lipase 

Sucrase 

 

59 Регуляція виділення інсуліну з β-

клітин відбувається за участю 

багатьох речовин. Зміна 

концентрації якої речовини є 

основним сигналом для синтезу 

секреції інсуліну? 

 

+ Глюкоза 

Диоксид вуглецю 

Сечовина 

Гепарин 

Гемоглобін 

Insulin production in β-cells involves 

many substances. What substance 

gives the main signal for insulin 

synthesis when its concentration 

changes? 

 

+ Glucose 

Carbon dioxide 

Urea 

Heparin 

Hemoglobin 

 

60 Який продукт буде утворюватися 

при гідролізі крохмалю? 

 

+ Глюкоза 

Маноза 

Фруктоза 

Галактоза 

Рибоза 

What product will be formed during 

starch hydrolysis? 

 

+ Glucose 

Mannose 

Fructose 

Galactose 

Ribose 

61 При гідролізі целюлози 

утворюється дисахарид: 

 

+ Целобіоза 

Сахароза 

Глюкоза 

Мальтоза 

Лактоза 

The hydrolysis of cellulose forms a 

disaccharide: 

 

+ Cellobiose 

Sucrose 

Maltose 

Glucose 

Lactose 
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62 У 15-річного хлопчика 

інсулінозалежний цукровий діабет, 

який розвинувся через дефіцит 

інсуліну підшлункової залози. Що 

викликано даною патологією? 

 

+ Зниження рецепторної 

чутливості інсулінозалежних 

клітин 

Підвищений рівень 

контрінсулярних гормонів 

Фон прискореного інсуліну 

Зменшити вироблення інсуліну 

Підвищений зв'язок інсуліну з 

білками 

A 15-year-old boy has insulin-

dependent diabetes mellitus that 

developed because of pancreatic 

insulin deficiency. What is caused this 

pathology? 

 

+ Decreased receptor sensitivity of 

insulin dependent cells 

Increased levels of contra insular 

hormones 

Accelerated insulin background 

Decrease insulin production 

Increased insulin binding to proteins 

 

63 Жінка відчуває спрагу, надмірне 

сечовипускання та загальну 

слабкість. Виявляються 

гіперглікемія та гіперкетонемія. У 

сечі є кетонові тіла. Який діагноз 

поставив лікар у цьому випадку? 

 

+ Цукровий діабет 

Акромегалія 

Інфаркт міокарда 

Аліментарна гіперглікемія 

Тиреотоксикоз 

 

A woman presents with thirst, 

excessive urination, and general 

weakness. Hyperglycemia and 

hyperketonemia are detected. In urine 

there are ketone bodies. What 

diagnosis was made by the doctor in 

this case? 

 

+ Diabetes mellitus 

Acromegaly 

Myocardial infarction 

Alimentary hyperglycemia 

Thyrotoxicosis 

64 У пацієнта спостерігається гіпоксія. 

Який метаболічний процес 

активізується при недостатньому 

надходженні кисню? 

 

+ Анаеробний гліколіз 

Цикл трикарбонових кислоти 

Окисне декарбоксилування 

кетокислот 

Пентозофосфатний шлях 

Цикл сечовини 

A patient presents with hypoxia. What 

metabolic process activates when 

oxygen supply is insufficient? 

 

+ Anaerobic glycolysis 

Tricarboxylic acid cycle 

Oxidative decarboxylation of keto-

acids 

Pentose-phosphate pathway 

Urea cycle 
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65 Який із перелічених моносахаридів 

відноситься до кетоз? 

 

+ Фруктоза 

Галактоза 

Маноза 

Рибоза 

Глюкоза 

Which of the following 

monosaccharides belongs to ketoses? 

 

+ Fructose 

Galactose 

Mannose 

Ribose 

Glucose 

66 Хворий звернувся до лікаря зі 

скаргою на збільшення добової 

кількості сечі, спрагу. Під час 

лабораторного аналізу у сечі 

виявлено високий рівень цукру, 

ацетон. Порушення секреції якого 

гормону могло викликати такі 

зміни? 

 

+ Інсулін 

Вазопресин 

Тестостерон 

Глюкагон 

Альдостерон 

The patient complained to the doctor 

about an increase in daily urine 

output, thirst. During the laboratory 

analysis, a high level of sugar and 

acetone was found in the urine. 

Disorders in the secretion of which 

hormone could cause such changes? 

 

+ Insulin 

Vasopressin 

Testosterone 

Glucagon 

Aldosterone 

 

67 Мозок характеризується значною 

залежністю від постачання кисню 

та енергетичних субстратів. 

Нейрони за фізіологічних умов 

споживають енергетичний 

субстрат: 

 

+ Глюкозу 

Амінокислоти 

Холестерол 

Білірубін 

Вищі жирні кислоти 

The brain is characterized by a 

significant dependence on the supply 

of oxygen and energy substrates. 

Neurons under physiological 

conditions consume energy substrate: 

 

+ Glucose 

Amino acids 

Cholesterol 

Bilirubin 

Higher fatty acids 

68 У хворого діагностовано гострий 

панкреатит. Визначення активності 

якого ферменту в крові необхідно 

провести з діагностичною метою? 

 

+ Амілаза 

ЛДГ 

Альдолаза 

Креатинкіназа 

Пепсин 

Acute pancreatitis was diagnosed in 

patient. Determination of which 

enzyme activity in the blood should 

be carried out for diagnostic 

purposes? 

 

+ Amylase 

LDH 

Aldolase 

Creatine kinase 
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 Pepsin 

69 В ході розщеплення глюкози під 

час гліколізу відбувається цілий 

ряд перетворень. Вкажіть, на яку 

сполуку перетворюється глюкозо-

6-фосфат в першій реакції: 

 

+ Фруктозо-6-фосфат 

Галактозо-1-фосфат 

Ацетил-КоА 

Манозо-1 фосфат 

Фруктозо-1-фосфат 

When glucose break down during 

glycolysis, a number of 

transformations occur. In the first 

reaction, glucose 6-phosphate 

transforms into following compound: 

 

+ Fructose 6-phosphate 

Galactose 1-phosphate 

Acetyl coenzyme A 

Mannose 6-phosphate 

Fructose 1-phosphate 

70 Введення в організм адреналіну 

призводить до підвищення рівня 

глюкози в крові. Який процес при 

цьому активується головним 

чином? 

 

+ Розпад глікогену 

Спиртове бродіння 

Пентозофосфатний цикл 

Синтез жирних кислот 

Синтез глікогену 

Administration of adrenaline leads to 

increased levels of glucose in the 

blood. What process in mainly 

activated in this case? 

 

+ Glycogen breakdown 

Alcoholic fermentation 

Pentose-phosphate pathway 

Synthesis of fatty acids 

Glycogen synthesis 

71 Внаслідок тривалого голодування в 

організмі людини швидко зникають 

резерви вуглеводів. Які метаболічні 

реакції підтримують при цьому 

вміст глюкози в крові? 

 

+ Глюконеогенез 

Аеробний гліколіз 

Пентозофосфатний цикл 

Анаеробний гліколіз 

In the result of prolonged fasting, 

carbohydrate stores in the human 

body disappear rapidly. What 

metabolic reactions maintain blood 

glucose levels in case? 

 

+ Gluconeogenesis 

Aerobic glycolysis 

Pentose-phosphate pathway 

Anaerobic glycolysis 

72 Відомо, що деякі вуглеводи не 

перетравлюються в ШКТ організму 

людини. Виберіть такий вуглевод: 

 

+ Целюлоза 

Сахароза 

Лактоза 

Глікоген 

Крохмаль 

 

In the human body, some 

carbohydrates cannot be digested in 

the gastrointestinal tract. Select one 

such carbohydrate: 

 

+ Cellulose 

Saccharose 

Lactose 

Glycogen 

Starch 
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73 У хворого діагностовано гострий 

панкреатит. Визначення активності 

якого ферменту в крові необхідно 

провести з діагностичною метою? 

 

+ Амілаза 

ЛДГ 

Альдолаза 

Креатинкіназа 

Пепсин 

The patient is diagnosed with acute 

pancreatitis. Determination of which 

blood enzyme activity should be 

carried out for diagnostic purposes? 

 

+ Amylase 

LDH 

Aldolase 

Creatine kinase 

Pepsin 

 

6. Обмін ліпідів 

 

74 В отруті змій міститься речовина, 

яка при попаданні в організм 

людини викликає гемоліз 

еритроцитів. При аналізі крові було 

виявлено велику кількість 

лізолецітіну. Який фермент 

призводить до накопичення в крові 

лізолецітіну? 

 

+ Фосфоліпаза А2 

Фосфоліпаза С 

Нейрамінідаза 

Фосфоліпаза D 

Фосфоліпаза А1 

The snake venom contains a 

substance that, when it enters the 

human body, causes hemolysis of 

erythrocytes. Blood tests revealed a 

large amount of lysolecithin. What 

enzyme leads to the accumulation of 

lysolecithin in the blood? 

 

+ Phospholipase A2 

Phospholipase C 

Neuraminidase 

Phospholipase D 

Phospholipase A1 

 

75 В організмі людини відбувається 

синтез жирних кислот. Яка сполука 

є вихідною в цьому синтезі? 

 

+ Ацетил-КоА 

Холестерин 

Гліцин 

Вітамін С 

Сукцинат 

Fatty acids synthesis occurs in human 

body. What compound is precursor in 

this process? 

 

+ Acetyl coenzyme A 

Vitamin C 

Glycine 

Succinate 

Cholesterol 
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76 Пацієнт демонструє молочно-білий 

колір плазми крові через високий 

вміст хіломікронів. Розпад 

триацилгліцерину порушується. 

Спостерігається дефіцит активності 

наступного ферменту: 

 

+ Ліпопротеїнова ліпаза 

Амілаза 

Трипсин 

Естераза холестерину 

Лактаза 

A patient demonstrates milky white 

color of blood plasma due to high 

content of chylomicrons. 

Disintegration of triacylglycerol is 

disrupted. Deficiency of the following 

enzyme activity is observed: 

 

+ Lipoprotein lipase 

Amylase 

Tripsin 

Cholesterol esterase 

Lactase 

77 Внутрішньоклітинний метаболізм 

гліцерину починається з його 

активації. Яка сполука утворюється 

в першій реакції його 

перетворення? 

 

+ Альфа-гліцеролфосфат 

Ацетилкоензим А 

Піруват 

Лактат 

Холін 

Intracellular metabolism of glycerol 

begins with its activation. What 

compound is formed in the first 

reaction of its transformation? 

 

+ Alpha-glycerol phosphate 

Acetyl coenzyme A 

Pyruvate 

Lactate 

Choline 

78 Перетравлювання ліпідів потребує 

наявності ліпаз, емульгаторів та 

слабколужного рН. У якому відділі 

ШКТ формуються дані умови? 

 

+ Дванадцятипала кишка 

Стравохід 

Товстий кишечник 

Шлунок 

Ротова порожнина 

Lipid digestion requires the presence 

of lipases, emulsifiers and slightly 

alkaline pH. In which department of 

the gastrointestinal tract are these 

conditions formed? 

 

+ Duodenum 

Esophagus 

Large intestine 

Stomach 

Mouth 
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79 У кардіологічному відділенні 

знаходиться хворий 64-х років з 

діагнозом: атеросклероз, ІХС, 

стенокардія спокою. При 

лабораторному дослідженні у 

плазмі крові виявлений високий 

рівень ліпопротеїнів. Збільшення 

яких ліпопротеїнів у плазмі крові 

відіграє провідну роль у патогенезі 

атеросклерозу? 

 

+ Ліпопротеїни низької щільності 

Альфа-ліпопротеїни 

Хіломікрони 

Комплекси жирних кислот з 

альбумінами 

Ліпопротеїни високої щільності 

In the cardiology department there is 

a patient of 64 years with a diagnosis 

of atherosclerosis, coronary heart 

disease, angina pectoris. Laboratory 

examination revealed high levels of 

lipoproteins in blood plasma. Which 

plasma lipoproteins increase plays a 

leading role in the pathogenesis of 

atherosclerosis? 

 

+ Low density lipoproteins 

Alpha lipoproteins 

Chylomicrons 

Complexes of fatty acids with 

albumins 

High density lipoproteins 

 

80 Ліполітичні ферменти ШКТ 

каталізують гідроліз ліпідів. 

Вкажіть хімічний зв’язок, який 

вони розщеплюють: 

 

+ Складноефірний 

Глікозидний 

Пептидний 

Водневий 

Амідний 

Gastrointestinal lipolytic enzymes 

catalyze the hydrolysis of lipids. 

Specify the chemical bond they break 

down: 

 

+ Ester 

Glycoside 

Peptide 

Hydrogen 

Amide 

81 Гіперліпемія спостерігається через 

2-3 години після вживання жирної 

їжі. Через 9 годин вміст ліпідів 

повертається до норми. Як 

охарактеризувати даний стан? 

 

+ Аліментарна гіперліпемія 

Транспортна гіперліпемія 

Гіперпластичне ожиріння 

Ретенційна гіперліпемія 

Гіпертрофічне ожиріння 

Hyperlipemia occurs 2-3 hours after 

eating fatty foods. After 9 hours, the 

lipid content returns to normal. 

Сharacterize this condition? 

 

+ Alimentary hyperlipemia 

Transport hyperlipemia 

Hyperplastic obesity 

Retention hyperlipemia 

Hypertrophic obesity 
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82 У пацієнта камінь загальної 

жовчної протоки перекрив 

надходження жовчі до кишечника. 

Порушення якого процесу 

травлення при цьому 

спостерігається? 

 

+ Перетравлювання жирів 

Перетравлювання вуглеводів 

Всмоктування білків 

Всмоктування вуглеводів 

Перетравлювання білків 

A patient has a gallstone in the 

common bile duct, which blocks bile 

outflow to the intestine. What 

digestive process will be disturbed in 

this case? 

 

+ Fat digestion 

Carbohydrate digestion 

Protein absorption 

Carbohydrate absorption 

Protein digestion 

 

83 Організм людини засвоює жири 

тільки у вигляді емульсій. Рослинні 

масла й тваринні жири, що 

містяться в їжі під дією жовчі 

(емульгатора) емульгуються. Як 

при цьому змінюється міжфазний 

поверхневий натяг? 

 

+ Знижується 

Підвищується 

Спочатку знижується, потім 

підвищується 

Спочатку підвищується, потім 

знижується 

Не змінюється 

Human body assimilates fats only as 

emulsions. Vegetable oils and animal 

fats contained in food are emulsified 

when exposed to bile (an emulsifier). 

How does interface tension change in 

this case? 

 

+ Decreases 

First increases, then decreases 

Increases 

Remains unchanged 

First decreases, then increases 

 

84 В реакцію гідролізу НЕ ВСТУПАЄ: 

 

+ Гліцерол 

Білок 

Крохмаль 

Жир 

Целюлоза 

 

Does NOT ENTER into the 

hydrolysis reaction: 

 

+ Glycerol 

Protein 

Starch 

Fat 

Cellulose 
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85 За один цикл бета-окиснення 

жирних кислот у мітохондріях 

утворюються 1 ФАДН2 і НАДН(Н). 

Ці коферменти передають атоми 

водню на дихальний ланцюг, де 

утворюється така кількість молекул 

АТФ: 

 

+ 5 

10 

3 

8 

15 

During one cycle of beta-oxidation of 

fatty acids in mitochondria 1 FADN2 

and NADH (H) are formed. These 

coenzymes transfer hydrogen atoms 

to the respiratory chain, where the 

following number of ATP molecules 

is formed: 

 

+ 5 

10 

3 

8 

15 

86 Для активації та переносу ВЖК 

через мітохондріальну мембрану 

потрібні вітаміни та 

вітаміноподібні сполуки. Вкажіть 

одну з них: 

 

+ Карнітин 

Убіхінон 

Біотин 

Тіамін 

Рибофлавін 

Vitamins and vitamin-like compounds 

are required for the activation and 

transport of FFA across the 

mitochondrial membrane. Specify one 

of them: 

 

+ Carnitine 

Ubiquinone 

Biotin 

Thiamine 

Riboflavin 

87 Ліполітичні ферменти ШКТ 

каналізують гідроліз ліпідів. 

Вкажіть хімічний зв'язок, який 

вони розщеплюють: 

 

+ Складноефірний 

Водневий 

Амідний 

Пептидний 

Глікозидний 

Lipolytic enzymes of the 

gastrointestinal tract catalyze the 

hydrolysis of lipids. Specify the 

chemical bond they break down: 

 

+ Ester 

Hydrogen 

Amide 

Peptide 

Glycoside 

88 У жінки, яка страждає на хронічний 

панкреатит, спостерігається поява 

жирів в калі. Якого ферменту не 

вистачає в цьому випадку? 

 

+ Ліпаза 

Еластаза 

Амілаза 

Трипсин 

Гастрін 

A woman suffering from chronic 

pancreatitis presents with fatty stool. 

What enzyme is deficient in this case? 

 

+ Lipase 

Elastase 

Amylase 

Trypsin 

Gastrin 
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89 У пацієнта в плазмі крові виявлено 

підвищений вміст ліпопротеїнів 

низької густини та ліпопротеїнів 

дуже низької густини. Про яку 

патологію можуть свідчити ці 

зміни? 

 

+ Атеросклероз 

Жовтяниця 

Лейкоз 

Артроз 

Подагра 

An increased content of low-density 

lipoproteins and very low-density 

lipoproteins are revealed in the 

patient's blood plasma. What 

pathology can these changes indicate? 

 

+ Atherosclerosis 

Jaundice 

Leukemia 

Osteoarthritis 

Gout 

90 Для поліпшення спортивних 

результатів спортсмену 

рекомендовано вживати карнітин. 

Який процес активується 

карнітином? 

 

+ Транспорт жирних кислот 

Транспорт амінокислот 

Транспорт вітаміну К 

Транспорт вітаміну В12 

Транспорт глюкози 

To improve sports results, the athlete 

is recommended to use carnitine. 

Which process is activated by 

carnitine? 

 

+ Transport of fatty acids 

Amino acid transport 

Transport of vitamin K. 

Transport of vitamin B12 

Glucose transport 

91 Похідні холестерину, що 

утворюються в печінці, необхідні 

для перетравлення ліпідів. Назвіть 

ці продукти: 

 

+ Жовчні кислоти 

Кальцифероли 

Катехоламіни 

Кортикостероїди 

Ацетил-КоА 

Cholesterol derivatives produced in 

the liver are necessary for digestion of 

lipids. Name these derivatives: 

 

+ Bile acids 

Calciferols 

Catecholamines 

Corticosteroids 

Acetyl-CoA 

 

92 Чоловік вживає здебільшого жирну 

їжу. Який фермент слід призначити 

пацієнту для нормалізації процесів 

травлення? 

 

+ Ліпазу 

Каталазу 

Гіалуронідазу 

Мальтазу 

ДНКазу 

A man`s diet consists mostly of fatty 

foods. What enzyme should be 

prescribed to normalize his digestive 

process? 

 

+ Lipase 

Catalase 

Hyaluronidase 

Maltase 

DNAse 
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93 Синтез ейкозаноїдів починається зі 

звільнення полієнових кислот від 

фосфоліпідів мембрани за участю 

специфічної фосфоліпази. Вкажіть 

цей фермент: 

 

+ Фосфоліпаза Ф2 

Аргіназа 

Фосфоліпаза С 

Протеїнкіназа 

Циклооксигеназа 

The synthesis of eicosanoids begins 

with the release of polyene acids from 

membrane phospholipids with the 

participation of a specific 

phospholipase. Specify this enzyme: 

 

+ Phospholipase F2 

Arginase 

Phospholipase C 

Protein kinase 

Cyclooxygenase 
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