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Метою вивчення навчальної дисципліни є підвищення рівня клінічного мислення 

шляхом навчання студентів практичному застосуванню сучасних теоретичних знань з 

біохімії людини для більш глибокого обґрунтування клінічної оцінки типових станів 

пацієнтів при діагностиці захворювань, складанні плану лабораторного обстеження, 

лікуванні та контролі віддалених результатів; формування знань про клініко-діагностичне 

значення біохімічних показників; формування знань про зміни тканинного метаболізму при 

різних видах патологій; засвоєння результатів біохімічних досліджень та змін, біохімічних 

і ферментативних показників, які застосовуються для діагностики захворювань людини; 

аналіз біохімічних процесів та їх регуляції в забезпеченні функціонування органів та систем 

організму людини. 
Міжпредметні зв’язки: дисципліна «Клінічна біохімія» в структурно-логічній 

схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: гістологія, 

цитологія та ембріологія, фізіологія, патоморфологія, патофізіологія, фармакологія, 

медична хімія, біологічна та біоорганічна хімія. Вивчення дисципліни формує засади 

подальшого вивчення студентом таких дисциплін, як внутрішня медицина, в т.ч. 

пульмонологія, фтизіатрія, клінічна імунологія та алергологія, внутрішня медицина, в т.ч. 

гастроентерологія, ендокринологія та професійні хвороби, внутрішня медицина, в т.ч. 

кардіологія, ревматологія та нефрологія, інших клінічних дисциплін, а також засвоєнні 

практичних навичок з лабораторної діагностики основних захворювань, що надає 

можливість отримати отримати більш ґрунтовні знання та впроваджувати їх у лікувальний 

процес. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей, як  здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони 

здоров’я за спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, 

що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

здатність вчитися і бути сучасно навченим; здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; знання та розуміння предметної області та професійної діяльності; розуміння 

важливості превентивних заходів у підвищенні якості здоров’я населення; здатність до 

визначення характеру харчування при лікуванні захворювань; здатність до визначення 

принципів та характеру лікування захворювань; здатність інтегровано оцінювати скарги та 

результати обстеження пацієнтів будь-якого віку та давати рекомендації щодо 

немедикаментозної корекції їх стану 
Програмні результати навчання: призначати й аналізувати додаткові методи 

обстеження (лабораторні, рентгенологічні, функціональні та/або інструментальні); 

встановлювати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1), встановити 

попередній та клінічний діагноз захворювання (за списком 2) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та логічного аналізу, використовуючи найбільш вірогідний або 

синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого, висновки 

диференціальної діагностики, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних норм; призначати необхідне лікувальне харчування при 

лікуванні захворювання (за списком 2), в умовах закладу охорони здоров’я, вдома у хворого 

та на етапах медичної евакуації у т.ч. у польових умовах на підставі попереднього клінічного 

діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за 

існуючими алгоритмами та стандартними схемами; визначати характер лікування 

(консервативне, оперативне) захворювання (за списком 2), в умовах закладу охорони здоров’я, 



вдома у хворого та на етапах медичної евакуації у т.ч. у польових умовах на підставі 

попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.; здійснювати систему 

протиепідемічних та превентивних заходів, на підставі даних про стан здоров’я певних 

контингентів населення та про наявність впливу на нього навколишнього середовища;  

проводити заходи первинної, вторинної та третинної профілактики, використовуючи 

узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, профілактичний медичний 

огляд, звернення за медичною допомогою), використовуючи існуючі методи санітарно-
просвітницької роботи для гігієнічного навчання з урахуванням особливостей регіону  

Очікувані результати навчання: 
знати: біохімічні основи розвитку патологічних процесів;  особливості обміну 

вуглеводів, ліпідів, білків, нуклеїнових кислот, обміну води та мінеральних речовин при 

поширених захворюваннях; найбільш інформативні клініко-біохімічні показники для 

діагностики патологічних процесів, контролю за перебігом захворювання; клініко-
біохімічну характеристику обміну речовин в окремих органах і системах організму при 

порушенні їх функцій.  
вміти: скласти план клініко-біохімічного обстеження пацієнтів при різних 

захворюваннях; дати клініко-біохімічну оцінку результатам лабораторного обстеження 

пацієнта при порушенні функцій органів і систем. 
           Зміст навчальної дисципліни:   

Методи біохімічних досліджень.  
 Фізико-хімічні методи дослідження: центрифугування (принцип методу).  
Оптичні методи дослідження: фотоелектроколориметрія, спектрофотометрія,  
флуоресцентний та імуноферментний аналізи. Електрофорез (принцип  
методу). Види електрофорезу (горизонтальний, дисковий, ізоелектричне  
фокусування, імуноелектрофорез). Суть полярографічного методу аналізу.  
Принцип імуноферментного аналізу та його види. Хроматографія (принцип  
методу та його різновиди).  
 Клініко-біохімічна характеристика білкового обміну. Зміни травлення білків 

при патології органів травної системи (виразкова  
хвороба, панкреатит, коліт). Причини порушення обміну білків. Біохімічні  
основи спадкового порушення обміну амінокислот (фенілкетонурія,  
алкаптонурія, гістидинемія, альбінізм тощо). Клінічна інтерпретація  
результатів визначення загального білка і білкових фракцій крові. Гіпо-, гіпер-,  
дис- та парапротеїнемії, їх причини. Протеїнурія при патології сечовидільних  
органів. Залишковий азот крові, діагностичне значення його визначення.  
Порушення обміну сечовини, аміаку, креатиніну. Інтерпретація отриманих  
результатів. Порушення обміну порфіринів та їх клініко-біохімічна  
характеристика. Порушення обміну пуринових та піримідинових нуклеотидів  
(подагра, ксантинурія, оратацидурія). 
 Клініко-біохімічна оцінка порушень вуглеводного обміну. Травлення і 

всмоктування вуглеводів. Клініко-біохімічна характеристика  
глікогенозів і аглікогенозів. Цукровий діабет та порушення толерантності до  
глюкози. Види цукрового діабету. Лабораторні тести під час діагностики та  
моніторингу цукрового діабету: (глюкозотолерантний тест, цукрове  
навантаження, види і характеристика цукрових кривих, добовий профіль  
глюкози, глікозильований гемоглобін, фруктозамін, визначення глюкози в сечі,  
визначення кетонових тіл в сечі і плазмі крові, ліпіди при цукровому діабеті,  
визначення інсуліну в плазмі крові, визначення С-пептиду). Клінічна картина  
цукрового діабету. Метаболічні ускладнення при цукровому діабеті.  
Гіпоглікемія, можливі причини виникнення, характеристика. Віддалені  



ускладнення цукрового діабету. Принципи лікування цукрового діабету.  
Патологія обміну складних вуглеводів. Патохімія захворювань сполучної  
тканини. Мукополісахаридози (хвороба Гурлер, хвороба Санфіліпо, хвороба  
Моркіо, хвороба Гюнтера, хвороба Слая). 

Клініко-біохімічна оцінка порушень ліпідного обміну. Біохімічні основи 

порушення перетравлення та всмоктування ліпідів при  
патології органів травної системи. Будова та принципи класифікації  
ліпопротеїнів плазми крові. Ліпід-переносимі білки. Модифіковані форми  
ліпопротеїнів. Дисліпопротеїнемії. Клініко-біохімічна характеристика різних  
типів гіпер- та гіпопротеїнемій. Принципи лабораторної діагностики  
дисліпопротеїнемій. Ожиріння, патохімія, діагностика. Жирове переродження  
клітин печінки та м’язів. Шляхи їх корекції. Порушення обміну холестерину.  
Гіперхолестеринемія та її причини. Біохімічні основи порушення обміну ліпідів  
при атеросклерозі. Корекція патохімічних процесів при розвитку атеросклерозу  
різного ступеню. Порушення ліпідного обміну при жовчокам’яній хворобі та  
його корекція фармпрепаратами. 

 
Клініко-діагностичне значення визначення ферментів у плазмі крові та сечі. 

Ензимодіагностика. Основні напрямки клінічної ензимології: ензимопатії, 

ензимодіагностика, ензимотерапія, імуноензиматичний аналіз. Біохімічні основи 

виникнення ензимопатій, їх різновиди. Основні аспекти сучасної ензимодіагностики.  
Клітинні секреторні, індикаторні та екскреторні ферменти. Ізоензими та  
індикаторні ензими при діагностиці захворювань. Гіпер-, гіпо-, дисферментемії.  
Механізми гіперферментемії. Ензиматичні показники, що найчастіше  
використовуються для діагностики в гематології, кардіології, нефрології,  
урології, пульмонології, онкології, гематології та ін. Вплив ксенобіотиків на  
ензими. Роль алкогольдегідрогенази в алкоголізмі. Обґрунтування  
використання ензимів як лікарських засобів.  
 

Клініко-біохімічні критерії порушень метаболізму вітамінів. Біохімічна роль 

вітамінів, що приймають участь в енергетичному обміні та їх  
активні форми. Патологічні стани при їх нестачі. Лікарські препарати.  
Біохімічна роль вітамінів, що приймають участь у кровотворних процесах.  
Патологічні стани при їх нестачі. Лікарські препарати. Вітамін С та  
біофлавоноїди їх біохімічна роль. Патологічні стани при їх нестачі. Лікарські  
препарати. Вітаміноподібні речовини їх біохімічна роль у організмі людини.  
Біохімічна роль жиророзчинних вітамінів. Патологічні стани при їх нестачі.  
Лікарські препарати. Вітамінотерапія. Її види, роль та значення у лікуванні  
різних патологічних станів. Порушення обміну вітамінів (набуті, спадкові,  
ендогенні, екзогенні). Антивітаміни. Методи визначення вітамінів. Біологічно  
активні добавки до їжі. Класифікація, роль та значення у забезпеченні  
повноцінного харчування та профілактики патологічних станів людини. 

Клініко-біохімічна оцінка порушень стану ендокринної системи. Біохімічні 

порушення функцій гіпоталамо-гіпофізарної системи та їх можлива  
корекція за допомогою фармпрепаратів. Причини біохімічних порушень у  
нейрогіпофізі та їх корекція за допомогою фармпрепаратів. Гіпер- і гіпофункція  
щитоподібної та прищитоподібних залоз і причини їх виникнення. Порушення  
функції підшлункової залози та їх наслідки на обмінні процеси в організмі.  
Мінерало- і глюкокортикоїди та їх роль в обмінних процесах організму в нормі  
й при патології. Порушення функцій статевих залоз та їх корекція за  
допомогою фармацевтичних препаратів.  



Клініко-біохімічні критерії захворювань травної системи.  Роль слини у 

неспецифічному моніторингу захворювань внутрішніх органів.  
Методи дослідження секреторної функції шлункових залоз для діагностики  
патологічних станів. Роль кислотно-пептичного та мукоїдного факторів,  
Helicobacter pylori у розвитку ульцерогенних ушкоджень слизової оболонки  
шлунка. Порушення зовнішньосекреторної функції підшлункової залози,  
методи оцінки метаболічних процесів при цьому. Наслідки нестачі ферментів  
підшлункової залози в кишці. Первинний і вторинний синдром порушення всмоктування. 

Корекція фармпрепаратами патохімічних процесів травних  
залоз.  
 Клініко-біохімічні критерії захворювань гепатобіліарної системи. Порушення 

ліпідного, білкового, пігментного обмінів при різних патологіях  
гепатобіліарної системи. Біохімічні синдроми та функціональні проби при  
дослідженні процесів обміну в клітинах печінки в нормі та при патології.  
Порушення біохімічних процесів в печінці при окремих захворюваннях, їх  
діагностична оцінка. Зміни фізичних властивостей та біохімічного складу жовчі  
при хворобах печінки. Фармпрепарати, які стимулюють утворення і  
жовчовиділення. Механізми вірусного, алкогольного та токсичного  
пошкодження гепатоцитів. Біохімічні основи корекції порушень метаболізму у  
печінці фармпрепаратами.  
Клініко-біохімічна характеристика порушень серцево-судинної  
системи.   Інтерпретація біохімічних показників крові  
Особливості обміну речовин у м’язовій тканині серця. Патохімічні зміни у  
серцевому м’язі при інфаркті міокарда та їх оцінка. Лабораторна діагностика  
інфаркту міокарда. Зміни біохімічних процесів при гіпертензіях. Атеросклероз,  
біохімічні показники обміну речовин. Біохімічні основи корекції  
фармпрепаратами порушень при патології серцево-судинної системи. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 

105 годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної 
та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


