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ВСТУП 

 

Мета навчальної дисципліни. В останні десятиліття відбувається 

особливо бурхливий розвиток біохімії як фундаментальної науки. Одержання 

нових даних з основ життєдіяльності біологічних об’єктів, розкриття 

механізмів їх функціонування і розвитку можливі завдяки широкому 

впровадженню у біохімічні дослідження фізичних методів, електронної та 

комп’ютерної техніки. Водночас експлуатація такого обладнання, створення 

нового для розв’язання практичних задач біохімії та суміжних наук мають 

ґрунтуватися на знаннях фахівцями-інженерами будови біологічних об’єктів, 

принципів організації живої матерії, її ключових властивостей. Тому біологічна 

хімія є необхідною складовою навчального процесу студентів спеціальності 

«Біотехнології та біоінженерія».  

Метою навчального курсу «Біохімія» є отримання студентами знань з 

хімічної організації живої матерії, основних обмінних процесів, що в ній 

відбуваються.  

Завдання навчальної дисципліни. У результаті вивчення навчального 

курсу «Біохімія» студент повинен  

знати:  

– фізико-хімічну характеристику основних класів хімічних сполук, що 

складають живу матерію, їх функції та способи перетворення; 

– загальні відомості про обмін речовин у живому організмі, його 

різновиди та рівні регуляції; 

– фізичні методи досліджень біологічних об’єктів; 

уміти: 

– визначати належність біоорганічних речовин до певного класу за 

характерними якісними реакціями функціональних груп; 

– установлювати закономірності біохімічних перетворень в організмі 

людини. 

Міждисциплінарні зв’язки: хімія, біологія, анатомія, фізіологія, 

фармакологія, органічна хімія.  
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Тема. Структура та функції білків і пептидів 

Мета: уміти використовувати дані про структурно-функціональний склад 

і кількість білків у нормі та патології.  

Навчальні елементи: білки, амінокислоти, денатурація, ферменти, 

біокаталізатори. 

Короткі теоретичні відомості 

Білки – молекулярна основа життєдіяльності організмів. Більшість 

внутріклітинних процесів, будь-яка фізіологічна функція, найменші зміни умов 

середовища викликають структурні перетворення білкових молекул. Аналіз 

вмісту в крові визначених білків і ферментів широко застосовують для 

діагностики. Так, у разі захворювання печінки діагностичне обстеження 

неодмінно передбачає електрофоретичне визначення відносного вмісту 

альбумінів і глобулінів у плазмі крові. Аналіз вмісту ліпопротеінів та 

імуноглобулінів звичайно використовується під час діагностики специфічних 

типів гіперліпопротеінемій та імунних порушень. Виявлення в сечі навіть 

невеликих кількостей білка спостерігається у разі захворювання нирок. 

1.1 Структура білкових молекул (первинна, вторинна, третинна, 

четвертинна) 

Білки ‒ біоорганічні високомолекулярні сполуки, побудовані із залишків 

амінокислот, які об’єднані пептидними зв’язками (-СО-NН-) . 

За складом білки поділяють на дві групи: 

– прості, що складаються тільки із залишків амінокислот; 

– складні, до складу яких, окрім залишків амінокислот, входять небілкові 

сполуки, які називають простетичними групами (вуглеводи, жири, метали, 

нуклеїнові кислоти тощо). 

Кожен білок має унікальну, притаманну тільки йому структуру, а також 

унікальну функцію. Виділяють чотири рівні структури білка. 
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Первинна структура білків – послідовність амінокислотних залишків     

L-амінокислот, з’єднаних пептидними зв’язками. 

Поняття первинної структури білка або пептиду охоплює його якісний і 

кількісний амінокислотний склад і порядок чергування окремих 

амінокислотних залишків. 

Первинна структура білка генетично детермінована і визначає вищі рівні 

просторової структури (конформації). 

Вторинна структура білків – це ряд конформацій, утворення яких 

зумовлено водневими зв’язками між NH- та СО- групами залишків одного 

пептидного ланцюга (α-спіраль) або між різними пептидними ланцюгами        

(β-структура). 

Третинна структура білків – спосіб укладання в тривимірному просторі 

поліпептидного ланцюга з певною вторинною структурою. В утворенні та 

стабілізації третинної структури беруть участь ковалентні дисульфідні зв’язки, 

а також водневі зв’язки, іонні та гідрофобні взаємодії між радикалами 

амінокислот. 

Залежно від форми та особливостей тривимірної просторової організації, 

виокремлюють глобулярні (міоглобін, гемоглобін) та фібрилярні білки            

(а-кератини). 

Четвертинна структура білків – утворюється унаслідок об’єднання 

(агрегації) декількох поліпептидних ланцюгів або протомерів, кожен з яких має 

свою характерну впорядковану конформацію. Окремі протомери (субодиниці) у 

білках з четвертинною структурою об’єднані нековалентними зв’язками. Це 

забезпечує порівняно легку їх дисоціацію зі зміною фізико-хімічних 

властивостей середовища.  

Білки з четвертинною структурою можуть містити як однакові протомери 

(наприклад, гемоглобін), так і різні. У складі багатьох білків-ферментів 

містяться різні протомери, що виконують різні біохімічні функції (зокрема, 

каталітичну та регуляторну). 

 



7 

 

1.2 Зв’язок структури з біологічною функцією білків 

Унікальна тривимірна просторова організація (конформація) білків є 

структурною основою їхньої специфічної біологічної функції. 

1. Ферментативна (каталітична) функція: усі ферменти 

(біокаталізатори) за своїм  хімічним походженням є білками або комплексами 

білків з низькомолекулярними небілковими сполуками (коферментами, 

кофакторами). 

2. Структурна функція: білки плазматичних біомембран, міжклітинного 

матриксу, колаген, еластин тощо. 

3. Регуляторна функція: білкові гормони, медіатори ендокринної та 

імунної систем, чинники росту та диференціювання клітин. 

4. Рецепторна функція: мембранні рецептори для фізіологічно активних 

сполук (адренорецептори, холінорецептори, гістамінові рецептори тощо). 

5. Транспортна функція 

Білки зв’язують і здійснюють міжклітинне і внутрішньоклітинне 

транспортуваня різних речовин. 

6. Скорочувальна функція 

Білки є молекулярними структурами, що реалізують скорочувальну 

функцію м’язів (актин, міозин). 

7. Енергетична – у дуже невеликій мірі, відсутнє депо білків. 

8. Захисна – імуноглобуліни, чинники згортальної та антизгортальної 

систем крові, інтерферони тощо. 

9. Білки у складі нуклеопротеїнів беруть участь у передачі спадковості. 

1.3 Фізико-хімічні властивості білків 

1. Кислотно-основні властивості білків. Білкові молекули є амфотерними 

електролітами та у водних розчинах утворюють амфіони. Наявність заряду в 

молекулах білків обумовлює їх здатність до електрофорезу – руху в постійному 

електричному полі. Електрофоретична рухомість молекул білків залежить від їх 

заряду та молекулярної маси, що дозволяє застосовувати метод електрофорезу 

для фракціонування складних сумішей. 
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Змінюючи рН, можна перевести білок у стан, за якого сумарний 

електричний заряд білкової молекули дорівнює нулю (ізоелектричний стан). 

2. Розчинність окремих білків у різних фізико-хімічних середовищах 

залежить від складу їхніх амінокислотних залишків, які добре взаємодіють з 

дипольними молекулами води, утворюючи навколо білкових молекул гідратні 

оболонки. Ці білки добре розчинні у слабких сольових розчинах солей лужних 

металів. 

3. Денатурація – утрата білковою молекулою притаманної їй просторової 

структури (конформації) та порушення характерних фізико-хімічних 

властивостей і біологічної активності під дією кислот, лугів, органічних 

розчинів, високих доз ультрафіолетового та іонізувального випромінювання, 

високих температур). 

1.4 Методи виділення, аналізу та кількісного визначення білків. 

Виділення білка з біологічного матеріалу засноване на його фізико-

хімічних властивостях. Найчастіше для цих цілей використовують кислотно-

основні властивості білків (амфотерність, заряд молекули, ізоелектричний 

стан). 

Процедура виділення білка означає: 

– руйнування тканинних і клітинних структур (гомогенізація тканини, 

механічне розтирання, осмотичний шок); 

– диференційне центрифугування тканинних гомогенатів. 

Для виділення нативних білків (без зміни просторової структури) з 

біологічного розчину використовують такі методи: 

– висалювання (осадження солями лужноземельних металів: хлориду 

натрію, сульфату амонію); не порушується первинна структура білка; 

– осадження (використання дегідратуючих речовин етанолу або ацетону 

за низьких температур, близько – 20° С). 

При використанні цих методів білки втрачають гідратну оболонку й 

випадають в осад у розчині. 
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Методи фракціонування 

1. Методи, що базуються на відмінностях у молекулярній масі білків: 

– метод ультрацентрифугування (седиментаційного аналізу), 

– гель-фільтрація (гель-хроматографія). 

2. Методи, що грунтуються на відмінностях у кислотно-основних 

властивостях білків (іонообмінна хроматографія та електрофорез). 

Визначення амінокислотного складу білків: 

– гідроліз пептидного ланцюга білка (кип’ятіння білка в соляній кислоті 

протягом 24 годин); 

– розділення амінокислот гідролізату (іонообмінна хроматографія); 

– ідентифікація та кількісне визначення окремих амінокислот (реакція з 

нінгідрином, флуорескаміном). 

Етапи розшифруваня амінокислотної послідовності білків і пептидів. 

1. Визначення N-кінцевої амінокислоти: 

– з α-аміногрупою N-кінцевої амінокислоти зв’язуєються 

динитрофторбензол (метод Сэнжера), фенілізотіоцианат (метод Эдмана), 

дансилхлорид; 

– кислотний гідроліз та хроматографічна ідентифікація похідних              

N-кінцевої амінокислоти та вільних амінокислот; 

– ферментативний метод (використання амінопептидаз, які вибірково 

відщеплюють N-кінцеві амінокислоти). 

2. Визначення С-кінцевої амінокислоти: 

– ферментативний метод (карбоксипептидази відщеплюють С-кінцеві 

амінокислоти). 

3. Визначення амінокислотної послідовності білкового ланцюга. 

– використовують прилад секвенатор, запропонований Едманом. 

Завдання до теми 

1. Задня частка нейрогіпофізу людини секретує гормони вазопресин ( Цис 

– Тир – Фен – Глі – Асп – Цис – Про) та окситоцин (Цис – Тир – Ізолей – Глн – 

Асп – Цис – Про), які виконують різні функції: антидіуретичну та 



10 

 

судиннозвужувальну – вазопресин, стимуляцію скорочення м’язів матки – 

окситоцин. Чим обумовлені значні відмінності функції гормонів? 

2. Визначити сумарний заряд пентапептиду при рН 7: Глу – Арг – Ліз – 

Вал – Асп. Як зміниться сумарний заряд пептиду при рН < 7 та при рН > 7? 

3. Із сироватки крові була виділена така суміш білків: церулоплазмін 

(молекулярна маса 151 кДа, ізоелектрична точка 4,4); гама-глобулін 

(молекулярна маса 150 кДа, ізоелектрична точка 6,3) та бета-лактоглобулін 

(молекулярна маса 37,1 кДа, ізоелектрична точка 5,2). За допомогою яких 

методів і чому можна розділити цю суміш на індивідуальні білки? 

4. Підібрати до кожного білка відповідну функцію. 

1. Колаген А. Структурна 

2. Імуноглобулін В. Скорочувальна 

3. Інсулін С. Транспортна 

4. Гемоглобін Д. Каталітична 

5. Актин Е. Захисна 

6. Кератин F. Рецепторна 

7. Альбумін G. Регуляторна 

Контрольні питання 

1. Чим обумовлена функціональна різноманітність білків? 

2. Між якими функціональними групами амінокислот утворюється 

пептидний зв’язок? 

3. Яка амінокислота містить у структурі залишку атом сірки? 

Література: [1, 3, 5, 6]. 

 

Практична робота № 2 

Тема. Вивчення структури та фізико-хімічних властивостей 

ферментів 

Мета: уміти інтерпретувати властивості та функції ферментів;  

– аналізувати структуру ферментів як простих, так складних білків; 

– інтерпретувати класифікацію ферментів, залежно від типу хімічної 
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реакції, що каталізується; 

– інтерпретувати властивості ізоферментів як «індикаторних» ферментів 

для діагностики захворювань; 

– аналізувати структурну організацію; 

– інтерпретувати якісні реакції на субстрати чи продукти ферментативних 

процесів для оцінювання властивостей ферментів. 

Навчальні елементи: ензимологія, ферменти, коферменти, активний 

центр. 

Короткі теоретичні відомісті 

2.1 Хімічне походження ферментів 

Ферменти – це біологічні каталізатори білкової природи, які 

контролюють майже всі хімічні процеси обміну речовин у живих організмах. 

Ферменти, або ензими, є функціональними одиницями клітинного метаболізму, 

вони каналізують сотні багатостадійних реакцій, унаслідок яких 

розщеплюються молекули поживних речовин і будуються нові макромолекули.  

Ферменти – це біологічні каталізатори білкової природи, що 

синтезуються в клітинах живого організму та забезпечують необхідну 

швидкість біохімічних реакцій. 

Докази білкової природи ферментів: 

– денатурують під дією хімічних і фізичних чинників; 

– унаслідок гідролізу розпадаються на амінокислоти; 

– мають амфотерні властивості; 

– не здатні до діалізу крізь напівпроникну мембрану; 

– мають велику молекулярну масу; 

– мають високу специфічність. 

Окрім того, було здійснено прямий доказ білкової природи ферментів 

методом лабораторного синтезу білків-ензимів: рибонуклеази та лізоциму. 
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Структура ферментів: 

                                  Ферменти  

прості ферменти                            складні (холоферменти)  

                                      білкова частина                      небілкова частина 

                                         (апофермент)                         (кофактор) 

                                                                 кофермент        простетична 

                                                                                                 група 

 

Прості ферменти мають тільки поліпептидні ланцюги та унаслідок 

гідролізу дають тільки амінокислоти (наприклад, ферменти шлунково-

кишкового тракту).  

Складні ферменти, окрім білкової частини – апоферменту, мають також 

небілковий компонент – кофактор. Якщо кофактор міцно зв’язаний з білковою 

частиною та не відокремлюється з виділенням ферменту, він називається 

простетичною групою (наприклад, іони металів), а весь фермент – 

холоферментом. 

Якщо кофактор легко дисоціює, він називається коферментом (похідні 

вітамінів). У складних ферментах ані кофактор, ані білкова молекула окремо 

каталітичної активності не мають. 

Саме білковим походженням обумовлені функціональні особливості 

ферментів. Насамперед це макромолекули, вони значно перевищують за 

розмірами реагуючі речовини, що називаються субстратами. Тому ферменти 

діють не усією своєю поверхнею, а тільки певною ділянкою – активним 

центром. 

Активний центр – це унікальна просторова комбінація амінокислотних 

залишків у молекулі ферменту, що забезпечує безпосередню взаємодію з 

молекулою субстрату та участь в акті каталізу. Це невелика ділянка, 

розташована у вузькому гідрофобному поглибленні (кишені) поверхні 

ферменту. Радикали амінокислотних залишків знаходяться в різних місцях 

поліпептидного ланцюга, але у разі просторового укладання вони зближуються, 
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утворюючи активний центр, тобто він формується на рівні третинної структури, 

тому денатурація викликає втрату каталітичної активності. 

До складу активних центрів різних ферментів входять радикали певних 

амінокислотних залишків. 

2.2 Класифікація ферментів 

В основу класифікації покладено тип хімічної реакції, яку каталізує 

певний фермент. 

1 клас. Оксидоредуктази – ферменти, що каталізують окисно-відновні 

реакції різних типів. 

2 клас. Трансферази – ферменти, що каталізують реакції 

міжмолекулярного перенесення хімічних груп. 

3 клас. Гідролази – каталізують реакції гідролізу, тобто розщеплення 

субстратів за участю молекули води. 

4 клас. Ліази – реакції розщеплення ковалентних зв’язків між атомами С, 

О, N, S, а також приєднання груп за подвійними зв’язками. 

5 клас. Ізомерази – каталізують реакції ізомеризації субстратів 

(рацемізації, епімеризації) – рацемази, епімерази тощо. 

6 клас. Лігази (синтетази) – реакції синтезу біомолекул, тобто утворення 

нових хімічних зв’язків за допомогою енергії АТФ або аналогічного 

нуклеозидтрифосфату. 

2.3 Ізоферменти 

Множинні молекулярні форми ферментів – це група ферментних білків, 

що відрізняються один від одного за фізико-хімічними властивостями, 

спорідненістю до субстрату, але каталізують таку саму біохімічну реакцію. 

Серед множинних форм ферментів виділяють ізоферменти, у яких фізико-

хімічні розбіжності мають генетичне походження. Вміст окремих ізоферментів 

у різних клітинах і навіть органах відрізняється, що дозволяє використовувати 

ізоферменти для диференціальної діагностики уражень певних органів.  

Наприклад, лактатдегідрогеназа (ЛДГ) має 5 ізоферментних форм. За 

своєю молекулярною будовою цей фермент побудований із протомерів двох 
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типів: Н (серцевого – heart) і М (м’язового – muscle). В організмі людини існує 

п’ять комбінацій цих протомерів, які створюють різні ізоферменти ЛДГ: М4 , 

М3Н1, М2 Н2, М1Н3 та Н4. Вони розподілені переважно в різних органах 

(міокарді, печінці, скелетних м’язах, нирках тощо). Ці ізоферменти 

розрізняються за своєю електрофоретичною рухомістю, їх визначення в 

сироватці крові хворих має діагностичне значення для виявлення пошкоджень 

мембранних структур клітин, що спостерігаються під час різних захворюваннь 

(інфаркту міокарда, гепатиту тощо). 

2.4 Поліферментні системи 

Це надмолекулярні комплекси, до складу яких входять різні ферменти, 

що послідовно каталізують різні стадії одного процесу. Ці системи працюють 

по типу конвеєра, тобто продукт першої реакції є субстратом для другого 

ферменту і так далі (перевага у відстані та в часі). Такі ферментні ансамблі 

структурно пов’язані з певною органелою або мембраною. 

2.5 Властивості ферментів 

а) як хімічних каталізаторів: 

– ферменти здатні підвищувати швидкість перебігу як прямої, так і 

зворотної реакції перетворення субстрату, але не входять до складу кінцевих 

продуктів реакції та не змінюють константу рівноваги реакції. Ферменти 

зменшують термін часу до досягнення стану рівноваги; забезпечують перебіг 

лише термодинамічно можливих біохімічних реакцій; 

б) як біологічних каталізаторів: 

– активність ферментів суттєво змінюється під впливом певних фізичних 

або хімічних чинників; 

– специфічність дії ферментів – це здатність ферментів діяти на 

структурно близькі субстрати, що мають певний хімічний зв’язок, радикали або 

функціональні групи; діяти на певний тип хімічної реакції (реакційна 

специфічність). 

Види специфічності ферментів. 

Абсолютна специфічність – здатність ферменту перетворювати тільки 
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певний субстрат, наприклад, аргіназа розщеплює тільки аргінін, уреаза – 

сечовину.  

Відносна специфічність – здатність ферменту каталізувати однотипні 

перетворення групи субстратів, подібних за будовою. Наприклад, ліпаза 

каталізує ліполіз (гідроліз жирів), пепсин – протеоліз (гідроліз протеїнів). 

Стереоспецифічність – здатність ферменту діяти тільки на певний 

стереоізомер, наприклад, оксидаза D-амінокислот не може впливати на               

L-амінокислоти. 

Залежність активності ферменту від температури (термолабільність)  

У дещо обмеженому інтервалі температур швидкість реакції збільшується 

з підвищенням температури, оскільки збільшується кінетична енергія молекул. 

За оптимальної температури (для більшості ферментів 37 °С) швидкість 

ферментативної реакції максимальна. З підвищенням температури за риску 

оптимального значення швидкість різко зменшується унаслідок денатураційних 

змін у структурі ферментного білка. 

Вплив рН на активність ферментів 

Залежність активності ферментів від змін рН обумовлена їхнім білковим 

походженням, змінами в дисоціації іоногенних груп і розвитком незворотних 

змін молекул за екстремальних значень рН, а саме такими чинниками: 

денатурацією ферменту за дуже високих або низьких значень рН; зміною 

заряду субстрату або ферменту. 

Отже, кожен фермент має свій рН-оптимум, тобто значення рН 

середовища, за якого його каталітична активність максимальна. 

2.6 Використання ферментів у біотехнології 

Використання ферментів здійснюється у трьох головних напрямах: 

1. Ензимопатологія – дослідження ферментативної активності в нормі та 

патології для виявлення спадкових захворювань – ензимопатій, спричинених 

генетичними дефектами ферментів. Унаслідок цього порушуються синтез і 

активність ферментів, що призводить до аномалій метаболізму. 

2. Ензимотерапія – використання ферментів і регуляторів дії ферментів 
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як лікарських засобів. Наприклад, інгібітори протеолітичних ферментів, які в 

нормі продукуються підшлунковою залозою, у неактивному стані 

використовують для запобігання аутолізу підшлункової залози при гострому 

панкреатиті. 

3. Ензимодіагностика розвивається у двох напрямах: 

1) використання ферментів як аналітичних реактивів, тобто як 

специфічних реагентів, необхідних для кількісного визначення у біологічних 

рідинах хімічних речовин, нормальних або патологічних, для діагностики. Цей 

метод діагностики характеризується високими специфічністю та чутливістю. У 

клініці за допомогою ферментів визначають вміст глюкози, лактату, сечовини, 

сечової кислоти та інших сполук; 

2) визначення активності ферментів у біологічних рідинах у разі 

ураження органів і тканин. Зміна концентрації або активності ферментів у 

багатьох випадках може бути наслідком, а не причиною патологічних процесів. 

Для цих аналізів використовують сироватку або плазму крові, а також сечу, 

слину, секрет підшлункової залози та інші біологічні рідини. Більшість 

ферментів, активність яких досліджується у плазмі крові, є 

внутрішньоклітинними. У невеликій кількості внутрішньоклітинні ферменти 

визначаються у крові як наслідок клітинного оновлення. Але після 

пошкодження клітинних мембран вони вивільняються у кров, і тоді їхні 

концентрація і активність суттєво підвищуються, що вказує на ураження того 

чи іншого органа або тканини. Тому такі ферменти називаються 

«індикаторними ферментами». 

Завдання до теми 

1. Оптимальні умови для дії глутаматдекарбоксилази: температура –       

37 °С; рН – 4,5. Після підвищення температури інкубаційної проби до 75 °С 

швидкість ферментативної реакції зменшилася на 50 %. Поясніть, чому. 

2. Оптимальні умови для дії глутаматдекарбоксилази: температура –       

37° С; рН – 4,5. Після зміни рН інкубаційної проби до 8,0 реакція зупинилася. 

Поясніть, чому. 
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3. Біологічний препарат має два види активності відносно двох 

субстратів. Як можна визначити, один або два ферменти знаходяться в 

препараті? 

Контрольні питання 

1. Як зміниться активність лактатдегідрогенази (ЛДГ) у крові при 

інфаркті міокарда? 

2. Яка властивість ферментів, що перетравлюють білки у шлунку? 

3. Панкреатична альфа-амілаза здійснює перетравлення вуглеводів, не 

впливаючи на розщеплення ліпідів і білків. Яка властивість ферменту 

виявляється в даному випадку? 

4. Відомо, що зі зміною рН середовища змінюється активність ферментів. 

Що при цьому відбувається?  

5. Укажіть властивості, притаманні лише ізоферментам. 

Література: [2, 3, 4, 5, 6, 11]. 

 

Практична робота № 3 

Тема. Коферментна функція вітамінів 

Мета: уміти обґрунтувати біологічну функцію вітамінів як структурних 

компонентів ферментів для пояснення порушень метаболізму у разі нестачі або 

надлишку вітамінів в організмі, а також для розуміння принципів застосування 

вітамінів і антивітамінів у лікувальній практиці. 

Навчальні елементи: кофермент, антивітаміни, вітаміни.  

Короткі теоретичні відомісті 

Значення вітамінів для нормальної життєдіяльності організму полягає в їх 

участі в побудові ферментів та регуляції метаболізму. У складі ферментів 

вітаміни утворюють небілкову частину ферменту – кофермент. Без коферменту 

складний фермент не може функціонувати. Кофермент безпосередньо 

контактує із субстратом і є переносником електронів або груп атомів 

(аміногруп, метильних груп тощо), отже він бере участь у каталізі певних типів 

метаболічних реакцій.  
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Знання коферментної функції вітамінів необхідне для розуміння 

метаболізму органів і тканин у курсі біохімії, а також для вивчення 

фармакології. 

3.1 Поняття та класифікація вітамінів.  

Вітаміни – це низькомолекулярні органічні сполуки, що повинні 

надходити з їжею у невеликій кількості. Вони забезпечують нормальний 

перебіг біохімічних і фізіологічних процесів, але не виконують пластичну 

функцію (не застосовуються для побудови клітинних структур) та не 

використовуються для енергопродукції. Деякі вітаміни синтезуються 

мікрофлорою кишечника людини. Наприклад, вітаміни К, В6, В12. Вітаміни D та 

РР можуть у невеликій кількості синтезуватися в організмі людини. 

Класифікація вітамінів ґрунтується на розчинності їх у воді та жирах. До 

розчинних у жирах належать вітаміни А, D, Е, К, F. До розчинних у воді 

належать вітаміни В1, В2, В6, В12, РР, Вс, В3, Н, С і Р. Недостатній вміст 

вітамінів в організмі призводить до гіповітамінозу, а повна відсутність вітаміну 

в їжі – до авітамінозу. 

При гіпо- та авітамінозах відбувається порушення нормального 

метаболізму речовин. Описані також патологічні стани, пов’язані з надмірним 

надходженням в організм вітамінів – це гіпервітамінози. Вони притаманні лише 

жиророзчинним вітамінам D та A. 

3.2 Причини гіпо- та авітамінозів 

Причини гіпо- та авітамінозів поділяють на екзогенні й ендогенні. До 

перших належать: 

a) недостатнє надходження вітамінів або повна їх відсутність у їжі; 

б) надходження з їжею антагоністів вітамінів – антивітамінів. 

З ендогенних причин найбільш істотними є: 

а) порушення всмоктування вітамінів у шлунково-кишковому тракті; 

б) посилений розпад вітамінів в організмі; 

в) тривале лікування препаратами, що пригнічують мікрофлору 

кишечника; 
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г) підвищена потреба у вітамінах при деяких фізіологічних (вагітність) і 

патологічних станах; 

д) порушення транспорту вітамінів до органів-мішеней; 

е) порушення процесу перетворення вітаміну на кофермент; 

ж) порушення взаємодії активної форми вітаміну (коферменту) зі 

специфічним білком (апоферментом); 

з) генетичний дефект ферментів, що беруть участь в обміні вітамінів. 

3.3 Структура, властивості, біологічне значення вітамінів В1, В2 , В6 і 

РР та ознаки авітамінозів 

Вітамін B1 (тіамін, антиневритний) 

Вітамін В1 складається з піримідинового та тіазолового кілець. 

Коферментна форма: тіаміндифосфат (ТДФ). Вона утворюється під час 

взаємодії тіаміну з АТФ: 

Тіамін + АДФ                                       тіаміндифосфат + АМФ. 

                       тіамінпірофосфокіназа 

Біологічне значення: ТДФ входить до складу двох складних ферментних 

комплексів: піруват- і α-кетоглутаратдегідрогеназних комплексів, які 

каталізують окисне декарбоксилювання піровиноградної та α-кетоглутарової 

кислот. Окрім того, ТДФ входить до складу транскетолази, що бере участь у 

перетворенні кето-и альдосахарів у пентозофосфатному шляху окиснення 

глюкози. Усі ці реакції тісно пов’язані з обміном вуглеводів. 

Авітаміноз: нестача вітаміну В1 викликає ураження периферичної 

нервової системи, яке відоме під назвою «бері-бері». При цьому в організмі 

накопичуються піровиноградна і α-кетоглутарова кислоти, які виводяться із 

сечею та не використовуються в енергопостачанні тканин. 

Вітамін В2 рибофлавін, вітамін росту 

Коферментні форми: ФМН (флавінмононуклеатид) і ФАД 

(флавінаденіндинуклеотид). 

Рибофлавін + АТФ                               ФМН + АДФ  

                                 рибофлавінкіназа 
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ФМН + АТФ                                     ФАД + пірофосфат 

                      ФМН – аденінілтрансфераза 

Біологічне значення: ФМН і ФАД виконують функцію транспортерів 

електронів у багатьох окислювально-відновних реакціях. Вони входять до 

складу флавінових ферментів, які каталізують реакції дегідрування. Ці реакції 

пов’язані з окисненням амінокислот, жирних кислот, сукцинату, НАДН (Н+), 

ксантину, гіпоксантину та інших сполук. 

Авітаміноз: у разі нестачі вітаміну В2 виникають запальні процеси 

слизової оболонки язика, губ, епітелію шкіри, а також катаракта, підвищена 

васкулярізація рогівки. 

Вітамін РР (нікотинамід, антипелагричний) 

Коферментні форми: НАД+ (нікотинамідаденіндинуклеотид) і 

НАДФ+(нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат). 

Біологічне значення: входять до складу ферментів дегідрогеназ, які 

каналізують окиснювально-відновні реакції метаболізму вуглеводів, ліпідів, 

амінокислот, нуклеотидів. НАД+ і НАДФ+ є акцепторами, а їх відновлені 

форми – донорами електронів і протонів. 

Авітаміноз: за відсутності вітаміну РР у їжі виникає захворювання 

пелагра, для якого характерними ознаками є специфічні ураження шкіри 

(дерматити), шлунково-кишкового тракту (діарея) та порушення нервової 

системи (деменція). 

Вітамін В6 (піридоксин, антидерматитний) 

До групи вітаміну В6 входять піридоксол, піридоксаль і піридоксамін. 

Коферментна форма: фосфорильованні похідні піридоксалю та піридоксаміну: 

Піридоксаль + АТФ                                 Піридоксальфосфат (ПФ) + АДФ 

                                Піридоксалькіназа 

Піридоксамін + АТФ                                       Піридоксамінфосфат + АДФ  

                                                Кіназа 

Біологічне значення: входять до складу ферментів амінотрансфераз, які 

каналізують реакції трансамінування амінокислот, а також декарбоксилаз 
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амінокислот, що каталізують незворотне відщеплення вуглекислого газу від 

карбоксильної групи амінокислот. Піридоксальфосфат також входить до складу 

ферментів, що беруть участь в обміні сірковмісних амінокислот, гліцину, 

серину, треоніну та триптофану. 

Авітаміноз: за нестачі вітаміну В6 порушується обмін білків, і це 

виявляється специфічним дерматитом, ураженнями нервової системи 

(епілептиформні судоми). 

У людини недостатність вітаміну В6 може зустрічатися при тривалому 

застосуванні препарату ізоніазиду при туберкульозі. 

Вітамін Н (біотин, антисеборейний) 

Сполука, що складається з тіофену та імідазол, до яких приєднана 

валеріанова кислота. 

Коферментна форма: N 5 – карбоксибіотин. 

Біологічне значення: входить до складу піруваткарбоксилази, ацетил-

КоА-карбоксилази, пропіоніл-КоА-карбоксилази та інших, отже, бере участь в 

реакціях карбоксилювання. 

Авітаміноз: може виникнути під час тривалої антибіотикотерапії, 

уживання сульфаніламідів, що пригнічують ріст кишкової мікрофлори. 

Виникає запалення шкіри (дерматит) з надмірною секрецією сальних залоз, 

випаданням волосся, ураженням нігтів, м’язовими болями, сонливістю, 

депресією, іноді анемією. Біотин, як препарат використовується для лікування 

дерматозів. 

3.4 Поняття про антивітаміни та провітаміни 

Багато вітамінів міститься в продуктах тваринного та рослинного 

походження. Деякі з них надходять в організм у вигляді провітамінів, що є 

основою для утворення вітамінів. Наприклад, з каротинів, які містяться в 

моркві, томатах, перці, утворюється вітамін А. 

Речовини, що здатні пригнічувати дію вітамінів і викликати авітаміноз 

навіть за умов достатнього забезпечення організму вітамінами, називають 

антивітамінами. Їх можна розподілити на сполуки, що є структурними 
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аналогами вітамінів, тобто речовини, близькі до них за будовою, що блокують 

активні центри ферментів, з’єднуючись замість вітаміну з білковою частиною 

ферменту, і викликають конкурентне інгібування ферменту.  

Наприклад ізоніазид, який застосовують для лікування туберкульозу, є 

антивітаміном вітамінів РР і В6. До іншої групи належать речовини, що 

відрізняються за структурою від вітамінів, але здатні модифікувати їх 

структуру, пригнічувати їх дію. Серед них є ферменти, наприклад тіаміназа, 

аскорбатоксидаза. Водночас, глікопротеїн авідин, що міститься в яєчному 

білку, утворює з біотином нерозчинний у воді комплекс, що не 

перетравлюється в ШКТ. 

Завдання до теми 

1. У хворого на туберкульоз, якому для лікування призначено ізоніазид, 

може виникнути гіповітаміноз. Який саме? Який вітамін потрібно приймати 

пацієнтові, щоб запобігти розвитку цього авітамінозу? 

2. У хворого спостерігаються запальні процеси язика, губ та прилеглого 

епітелію шкіри, а також запальний процес і підвищена васкулярізація рогівки, 

загальна м’язова слабкість та слабкість серцевого м’яза. Для якого авітамінозу 

це характерно? 

3. Унаслідок годування птахів очищеним рисом серед них був 

зареєстрований параліч кінцівок. Нестача якого вітаміну є причиною цього 

явища? 

Контрольні питання 

1. Відсутність у раціоні якої незамінної амінокислоти була наслідком 

пелагри? 

2. Флавінмононуклеотид і флавінат є активними формами якого вітаміну? 

3. Гіперкальціемія, гіперкальціурія, початкові ознаки нефрокальцінозу – 

притаманно якому гіповітамінозу? 

Література: [3, 4, 5, 6, 7, 11]. 
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Практична робота № 4 

Тема. Синергічна дія вітамінів у різноманітних біохімічних процесах 

Мета: уміти аналізувати функцію та властивості вітамінів у фізіологічних 

і біохімічних процесах, а також механізм порушення обміну речовин при гіпо- 

та гіпервітамінозах. 

Навчальні елементи: авітаміноз, вітаміни.  

Короткі теоретичні відомості 

Вітаміни – низькомолекулярні сполуки, що потрапляють у незначній 

кількості в організм із продуктами харчування або деякі з них можуть 

синтезуватися мікрофлорою кишечника. Вони забезпечують нормальне 

протікання біохімічних і фізіологічних процесів. Дія деяких вітамінів 

односпрямована, отже вони є синергістами. Прояви їх авітамінозів мають 

спільну симптоматику. Раціональним у корекції певних патологічних станів є їх 

одночасне застосування. Прикладом цього є комбінація вітамінів С і Р у 

препаратах аскорутин, галаскорбін. 

4.1 Вітамін С: біологічне значення та прояви авітамінозу 

У природі існують тільки L-форми аскорбінової та дегідроаскорбінової 

кислот. Синтетично отримана неактивна D-форма. 

Біологічне значення: 

1. Бере участь у окисно-відновних реакціях. 

2. Бере участь у реакціях гідроксилювання під час біосинтезу: 

– проліну та лізину (необхідно для утворення колагену) 

– тирозину (необхідно для біосинтезу дофаміну, норадреналіну та 

адреналіну) та його катаболізму (під час утворення гомогентизинової кислоти) 

– триптофану (необхідно для біосинтезу серотоніну) 

– стероїдів (необхідно для синтезу холестерину) та синтезу стероїдних 

гормонів. 

3. Виконує антиоксидантну функцію: забезпечує регенерацію відновленої 

форми заліза. 
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У людини, мавп і морських свинок аскорбінова кислота не синтезується, 

у інших ссавців вона утворюється з глюкози. 

Авітаміноз проявляється у вигляді захворювання цинга, яке 

характеризується численними дрібними крововиливами під кожу (петехіями), 

кровоточивістю ясен, розвитком карієсу, дегенеративними змінами з боку 

одонтобластів та остеобластів, розхитуванням і випадінням зубів, набряком 

нижніх кінцівок та болями під час ходьби. 

4.2 Вітамін Р: біологічне значення та прояви авітамінозу 

Термін «вітамін Р» об’єднує групу речовин зі схожою біологічною 

активністю та структурою – біофлавоноїди, представниками яких є кверцетин, 

його глікозид рутин і гесперидин. 

Біологічне значення: 

Біофлавоноїди стабілізують основну речовину сполучної тканини – 

гіалуронову кислоту за допомогою інгібування ферменту гіалуронідази. 

За недостатності вітаміну Р підвищується проникність кровоносних судин 

із крововиливами та кровотечами, з’являється загальна слабкість, швидка 

втомлюваність, болі у кінцівках. 

4.3 Фолієва кислота: біологічне значення та прояви авітамінозу 

Коферментна форма – тетрагідрофолієва кислота (ТГФК). 

Функція ТГФК полягає у міжмолекулярному перенесенні одновуглецевих 

фрагментів: метильного, метиленового, метенільного, оксиметильного та 

формільного. 

Біологічне значення. 

ТГФК використовується в реакціях обміну амінокислот (утворенні 

метіоніну, серину та гліцину), синтезі нуклеотидів (тимідилату ДНК, 

пуринових нуклеотидів у складі ДНК і РНК), а також у синтезі креатину, 

холіну. 

Фолієва кислота (folium-листя) знаходиться у великій кількості у 

продуктах харчування (м’ясо, печінка), також синтезується мікрофлорою 

кишок. До розвитку авітамінозу може призвести дисбактеріоз. Він розвивається 
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внаслідок прийому сульфаніламідних препаратів, які є структурними аналогами 

параамінобензойної кислоти (складова фолієвої кислоти). 

У разі авітамінозу фолієвої кислоти розвивається мегалобластична 

анемія та лейкопенія. 

4.4 Вітамін В12: біологічне значення та прояви авітамінозу 

Вітамін В12 складається з хромофорної частини, що містить кобальт, і 

нуклеотидної частини. Цей вітамін утворюється мікрофлорою кишечника за 

умов надходження кобальту з їжею. Основним джерелом вітаміну В12 є 

продукти тваринного походження. 

Існують дві коферментні форми вітаміну В12, які беруть участь у 

біохімічних реакціях: 

– дезоксиаденозинкобаламін входить до складу фермента метилмалоніл-

КоА мутази, який каталізує метилмалоніл-КоА, що утворюється унаслідок 

розщеплення амінокислот з розгалуженими ланцюгами метилмалонілКоА→ 

сукциніл КоА метилкобаламін є коферментом гомоцистеїн – метилтрансферази. 

Цей фермент переносить метильну групу з N 5 метил ТГФК на гомоцистеїн з 

утворенням метіоніну. 

Біологічне значення. 

Отже, біологічне значення вітаміну полягає в участі його коферментних 

форм у реакціях трансметилювання (синтез метіоніна та ацетата), а також 

перенесення водню в реакціях ізомеризації (наприклад, зворотне утворення 

метилмалоніл-КоА в сукциніл-КоА). 

Авітаміноз вітаміну В12 проявляється у вигляді перніціозної злоякісної 

анемії (хвороба Адісона – Бірмера), оскільки порушується біосинтез 

нуклеїнових кислот і білків у кровотворних органах. Спостерігається 

зменшення кількості еритроцитів, зміна форми клітин (макроцити, 

мегалобласти); відбувається демієлінізація нервових стовбурів (порушення 

периферичної нервової системи); характерною ознакою є «полірований язик». 

Причиною розвитку авітамінозу можуть бути як ендогенні, так і екзогенні 

чинники. До ендогенних чинників належить порушення всмоктування вітаміну 
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В12 у шлунково-кишковому тракті через відсутність у шлунку глікопротеїну 

транскортину (внутрішнього чинника Касла), який є транспортером 

«зовнішнього чинника Касла» (вітамін В12) крізь слизову оболонку тонкого 

кишечника. 

Завдання до теми 

1. У хворого спостерігається кровотеча ясен, біль у м’язах і суглобах, 

підшкірні точкові крововиливи. Про недостатність якого вітаміну це свідчить? 

Як можна пояснити ці симптоми? 

2. У хворого спостерігається хронічний атрофічний гастрит, 

мегалобластична гіперхромна анемія та метилмалонова ацидурія. Який вітамін 

слід призначити пацієнту для лікування та чому? 

3. Після тривалого лікування сульфаніламідними препаратами у пацієнта 

з’явилися ознаки мегалобластичної анемії та лейкопенії. Як ви можете це 

пояснити? Який вітамін слід рекомендувати для лікування? 

Контрольні питання 

1. Основним білком сполучної тканини є колаген. Який вітамін бере 

участь у його синтезі?  

2. Дефіцит якого вітаміну є найчастішою причиною виникнення анемії? 

3. Який мікроелемент входить до складу вітаміну В12? 

Література: [1, 3, 4, 5, 7, 8, 9]. 

 

Практична робота № 5 

Тема. Обмін речовин і енергії. Функціонування циклу трикарбонових 

кислот, як процесу загальних шляхів катаболізму 

Мета: уміти пояснювати механізми функціонування загальних шляхів 

катаболізму для оцінювання енергетичного забезпечення організму в нормі, у 

разі порушення обміну речовин, змінів рівнів оксигенації тканин. 

Навчальні елементи: катаболізм, метаболізм, цикл Кребса. 
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Короткі теоретичні відомості 

Процеси катаболізму органічних сполук в організмі людини не тільки 

забезпечують змінність фондів цих сполук, а безпосередньо є 

енергопостачальниками, особливо процесів деградації вуглеводів і ліпідів. 

Найбільша кількість енергії, акумульованої в макроергічних зв’язках АТФ, 

виробляється завдяки генерації електронів (і протонів) водню у циклі 

трикарбонових кислот (ЦТК).  

Поряд з аеробним катаболізмом пірувата, це загальний кінцевий шлях для 

окиснення ацетильних груп, на які перетворюється велика частина органічних 

молекул, що в процесі катаболізму виконують функцію клітинного палива: 

вуглеводів, жирних кислот і амінокислот. Постачальниками ацетильних груп у 

вигляді аетил-КоА є як специфічні, так і загальні шляхи катаболізму органічних 

сполук в організмі людини. Ферментативне окиснення ацетильних груп у ЦТК 

супроводжується утворенням високоенергетичних атомів водню і вивільненням 

вуглекислого газу.  

Послідовність реакцій ЦТК циклічна. Вона починається з конденсації 

двовуглецевої ацетильної групи з щавелевооцтовою кислотою, унаслідок чого 

утворюється лимонна кислота. В останній реакції ЦТК знов утворюється 

щавелевооцтова кислота. Протони та електрони, що вивільняються внаслідок 

дегідрогеназних реакцій ЦТК, транспортуються по дихальному ланцюгу з 

вивільненням великої кількості енергії, що використовується для синтезу АТФ. 

Порушення енергетичного обміну спричиняють патогенез багатьох 

захворювань. 

5.1 Загальні та специфічні шляхи катаболізму 

Метаболізм – це сукупність біохімічних реакцій перетворень хімічних 

сполук (метаболітів), що відбуваються в живих організмах. 

Процеси перетворення одних метаболітів (біомолекул) на інші, що 

каталізуються ферментами, складають метаболічні шляхи. 

Метаболічні шляхи поділяють на: 
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– катаболічні шляхи, які становлять реакції розщеплення біомолекул, 

тканин організму; 

– анаболічні шляхи. Це реакції синтезу складних біоорганічних сполук, 

що утворюють різні тканини та забезпечують їх функціонування; 

– амфіболічні шляхи, які об’єднують процеси катаболізму та анаболізму. 

Прикладом може бути цикл трикарбонових кислот. 

Обмін речовин в організмі безпосередньо пов’язаний з обміном енергії. 

У ферментативному розщепленні складних біоорганічних сполук в 

організмі виокремлюють три основні стадії, що є загальними для катаболізму 

вуглеводів, ліпідів, білків. 

Стадія 1. Складні молекули (макромолекули вуглеводів, білків, 

нуклеїнових кислот і ліпідів) розщеплюються до простих компонентів: 

– полісахариди – до моносахаридів; 

– ліпіди (триацилгліцероли) – до жирних кислот і гліцеролу; 

– білки – до амінокислот. 

Реакції першої стадії катаболізму є гідролітичними та каталізуються 

гідролазами. Ці реакції супроводжуються суттєвим вивільненням хімічної 

енергії. 

Стадія 2. Метаболіти, що утворилися на першій стадії, підлягають 

ферментативним реакціям розщеплення з вивільненням певної кількості 

хімічної енергії, яка акумулюється у високоенергетичних (макроергічних) 

зв’язках АТФ. 

Реакції другої стадії катаболізму відбуваються внутрішньоклітинно. 

Основними з цих реакцій є: 

для моносахаридів – гліколіз; 

для жирних кислот – β-окиснення до ацетил-КоА; 

для гліцеролу – розщеплення до пірувату; 

для амінокислот – дезамінування з вивільненням аміаку та розщепленням 

безазотистих сполук переважно у ЦТК. 
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Отже, ацетил-КоА – це загальний кінцевий продукт другої стадії 

внутрішньоклітинного катаболізму вуглеводів, ліпідів та амінокислот. 

Стадія 3. На третій стадії катаболізму відбувається окиснення ацетил-

КоА до кінцевих метаболітів – двоокису вуглецю та води. Ця стадія складається 

з двох процесів: 

1) цикл трикарбонових кислот (ЦТК), унаслідок функціонування якого 

утворюється СО2, а атоми водню використовуються для відновлення 

коферментів; 

2) нікотинамідаденіндинуклеотиду (НАД+) та флавінаденіндинуклеотиду 

(ФАД); 

3) системи електронного транспорту в мембранах мітохондрій, у якій 

атоми водню переносяться на кисень з утворенням Н2О. 

Ця система пов’язана з окисним фосфорилюванням, в результаті якого 

енергія реакцій біологічного окиснення використовується для синтезу молекул 

АТФ – головного постачальника енергії у всіх біологічних ендергонічних 

процесах. 

5.2 Механізм окиснювального декарбоксилювання пірувату 

Специфічна стадія катаболізму п’яти амінокислот, гліцеролу 

тригліцеридів і глюкози завершується утворенням спільного метаболіту – 

піровиноградної кислоти, яка перетворюється до ацетил-КоА під час 

окиснювального декарбоксилювання.’ 

Піруват + НАД+ + НS-КоА → Ацетил-КоА + СО– + НАДН +Н+ 

Таку складну реакцію каталізує піруватдегідрогеназний комплекс у 

мітохондріях. До його складу входять п’ять коферментів і простетичних груп – 

похідних чотирьох вітамінів (В1, В2, РР, В3) і вітаміноподібної сполуки –  

ліпоєвої кислоти. Три кофермента пов’язані з ферментами: 
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Реакція окиснювального декарбоксилювання піровиноградної кислоти є 

незворотною. Вона регулюється: 1) алостеричними інгібіторами ацетил-КоА і 

НАДН +Н+; 2) алостеричними активаторами – АДФ, НАД+ , КоАSH. 

Підвищення вмісту АТФ фосфорилює піруватдегідрогеназу і переводить 

її в неактивний стан. 

5.3 Механізм і функції ЦТК. Енергетичний баланс циклу 

трикарбонових кислот 

У восьми реакціях ацетил-КоА поступово розпадається з утворенням СО2 

і атомів водню, які передаються на коферменти НАД і ФАД у складі чотирьох 

дегідрогеназ. Ацетил-КоА утворюється не тільки з речовин, що 

перетворюються на піруват, а із жирних кислот і амінокислот, тому цикл 

лимонної кислоти є загальним кінцевим шляхом катаболізму вуглеводів, жирів 

і білків. Він відбувається у мітохондріях. Відновні НАДН+Н+ і ФАДН2 , 

утворені в реакціях дегідрування циклу, окиснюються у дихальному ланцюзі 

киснем. 

Реакції ЦТК: 

1. Ацетил-КоА конденсується з оксалоацетатом, утворюючи цитрат. 

Реакцію каталізує цитратсинтаза, активність якої гальмується АТФ, ацил-КоА, 

сукциніл-КоА і НАДН+ Н+, але активується інсуліном. 

2. Цитрат ізомеризується в ізоцитрат під дією аконітази, утворюється 

ізоцитрат. 

3. Ізоцитрат окиснюється ізоцитратдегідрогеназою (НАД-залежний 

фермент) і одночасно декарбоксилюється. Продукти реакції: α-кетоглутарат, 
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СО2. Алостеричні активатори реакції – АДФ і НАД+, інгібітори – АТФ, 

НАДН+Н+. 

4. Наступний етап – окиснювальне декарбоксилювання α-кетоглутарату. 

Його каталізує α-кетоглутаратдегідрогеназний комплекс, що має 3 ферменти і 5 

коферментів- ТДФ, ліпоєву кислоту, КоАSH, ФАД і НАДН+Н+. Унаслідок 

реакції утворюються сукциніл-KоА, СО2 і відновлений НАД+. Активність 

комплексу гальмується АТФ і НАДН+Н+. 

5. Реакція субстратного фосфорилювання сукциніл-КоА. Вона 

каталізується сукцинілтіокіназою. Продукти реакції – сукцинат і ГТФ. 

Синтезований ГТФ може перетворитися на АТФ: 

ГТФ + АДФ → ГДФ + АТФ 

6. Сукцинат окиснюється до фумарату сукцинатдегідрогеназою (ФАД-

залежний фермент). Малонова кислота – конкурентний інгібітор 

сукцинатдегідрогенази. 

7. Після приєднання молекули води фумарат перетворюється на малат за 

участю фумарази. 

8. Малат окиснюється малатдегідрогеназою (НАД-залежний фермент) до 

оксалоацетату. Новий оберт циклу починається з приєднання нової молекули 

ацетил-КоА до регенерувального оксалоацетату.  

Сумарне рівняння циклу лимонної кислоти: 

СН3СО-SКоА+3НАД+ + ФАД + ГДФ+Фн+2Н2О→2СО2+3НАДН +3Н++ ФАДН2 

+ГТФ + НS-КоА 

 

Відновлені коферменти окиснюються в дихальному ланцюзі 

молекулярним киснем з утворенням води. Завдяки окиснювальному 

фосфорилюванню забезпечується синтез 11 молекул АТФ. 

Загальний вихід АТФ унаслідок окиснення однієї молекули ацетил-КоА 

складає: 

3 (НАДН + Н)→ 3 НАД+ + 9 АТФ 

ФАДН2 → ФАД + 2 АТФ 
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ГДФ + Фн → ГТФ →1 АТФ 

_______________     12 АТФ 

 

5.4 Анаплеротичні та амфіболічні реакції ЦТК 

Анаплеротичні реакції забезпечують підвищення концентрації субстратів 

трикарбонового циклу з амінокислот, пірувату і сприяють посиленню 

інтенсивності катаболічних процесів в організмі. До них належать такі реакції: 

1. Утворення α-кетоглутарату в реакціях трансамінування і дезамінування 

глутамату. 

2. Утворення оксалоацетату з аспартату внаслідок трансамінування. 

3. Утворення оксалоацетату з фосфоенолпірувату. 

4. Утворення сукциніл-КоА з ізолейцину, валіну, метіоніну, треоніну. 

5. Утворення оксалоацетату з пірувату в піруваткарбоксилазній реакції: 

Піруват + СО2 + АТФ → Оксалоацетат + АДФ + Фн 

Амфіболічні реакції застосовують субстрати ЦТК для утворення глюкози, 

амінокислот, вищих жирних кислот, пуринів та піримідинів, порфіринів, гему, 

хлорофілу. Наприклад: 

Оксалоацетат + ГТФ → Фосфоенолпіруват + СО2 + ГДФ. 

Це важлива реакція синтезу глюкози (глюконеогенезу) з оксалоацетату 

дегідрування. 

Завдання до теми 

1. Виберіть реакції циклу трикарбонових кислот, пов’язані із синтезом 

АТФ. Напишіть рівняння цих реакцій. 

Малат + НАД+ →Оксалоацетат + НАДН + Н+ 

Ацетил-КоА + оксалоацетат →Цитрат + КоАSH 

Сукцинат + ФАД →Фумарат + ФАДН2 

Фумарат + Н2О →Малат 

2. Який буде коефіцієнт Р/О унаслідок окиснення ізоцитрату, сукцинату 

та альфа-кетоглутарату до Н2О та СО2? Поясніть свою відповідь, напишіть 

рівняння реакцій. 
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3. Визначити кількість молекул АТФ, утворених унаслідок окиснення 

пірувату до Н2О та СО2. Поясніть свою відповідь, напишіть схему перетворення 

пірувату до кінцевих продуктів. 

Контрольні питання 

1. Активність якого ферменту ЦТК порушується за нестачі вітаміну РР? 

2. Активність якого ферменту ЦТК порушується при пелагрі? 

3. За дефіциту якого вітаміну спостерігається дефіцит ФАД? 

4. Яку функцію виконує оксалоацетат у циклі Кребса? 

Література: [4, 5, 7, 8, 9, 10]. 

 

Практична робота № 6 

Тема. Перетравлення вуглеводів. Глюкоза – центральний 

моносахарид, перетворення інших моносахаридів на глюкозу. Обмін 

глікогену.  

Мета: уміти інтерпретувати механізми перетравлення та всмоктування 

вуглеводів у шлунково-кишковому тракті, пояснювати центральне місце 

глюкози в обміні вуглеводів, а також особливості метаболізму глікогену, 

фруктози, галактози для оцінювання можливих порушень їх розщеплення, 

депонування глікогену. 

Навчальні елементи: моносарид, амілаза, вуглеводи.  

Короткі теоретичні відомості 

Знання структури та властивостей фізіологічно важливих вуглеводів 

необхідні для розуміння їхніх функцій. Найбільш поширеним у міжорганному 

метаболізмі вуглеводом є глюкоза. Вона використовується не тільки як 

головний вид палива, але й перетворюється в інші вуглеводи, що виконують 

високоспецифічні функції. Наприклад, рибоза є одним з компонентів 

нуклеїнових кислот, лактоза – це головний вуглевод молока, глікоген є 

головною формою збереження енергії. Функція м’язового глікогену полягає в 

тому, що він є джерелом глюкози, яка використовується м’язами під час 

гліколізу як джерело енергії. Глікоген печінки використовується для 
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підтримання фізіологічних концентрацій глюкози в крові. 

З порушеннями метаболізму вуглеводів тісно пов’язані деякі 

захворювання: цукровий діабет, фруктозурія, галактоземія, гликогенози та 

аглікогенози, непереносимість молока. 

6.1 Вуглеводи їжі. Перетравлення та всмоктування вуглеводів у 

шлунково-кишковому тракті 

Велика частина вуглеводів надходить в організм з їжею рослинного 

походження. Звичайний добовий раціон містить 400–500 г вуглеводів, з яких 

60–80 % складають полісахариди (крохмаль, у меншій кількості – глікоген і 

харчові волокна), 20–30 % олігосахариди (сахароза, лактоза, мальтоза), інша 

кількість – моносахариди (глюкоза, фруктоза та пентози).  

Вуглеводи забезпечують 60–70 % (не менш 50 %) добового 

енергоспоживання. У кишечнику всмоктуються моносахариди, тому в процесі 

перетравлення вуглеводів їжі має відбуватися їхнє розщеплення до 

моносахаридів. 

Амілази, що діють у ротовій порожнині та кишечнику, – це ферменти 

альфа-амілаза (переважно) та бета-амілаза. Вони гідролізують альфа-1,4-

глікозидні зв’язки крохмалю та глікогену з утворенням суміші розгалужених і 

нерозгалужених олігосахаридів і деякої кількості мальтози та мальтотріози. 

Виділення панкреатичного соку стимулює секретин. 

Дисахаридази та олігосахаридази – це ферменти, що синтезуються в 

тонкій кишці та спричиняють розщеплення до моносахаридів відповідних 

цукрів, які утворюються як продукти дії амілаз або надходять до травного 

каналу в складі рослинних продуктів харчування. 

Унаслідок дії зазначених глікозидазних ферментів на рослинні та 

тваринні вуглеводи продуктів харчування утворюється суміш моносахаридів 

(переважно глюкози, фруктози та галактози), які всмоктуються клітинами 

кишкового епітелію та потрапляють у кров. Глюкоза складає до 90 % усіх 

моносахаридів крові, решту становлять інші гексози та пентози, утворюючи в 

сумі загальний цукор крові (4,5–6,5 ммоль/л). 
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Харчові волокна. Некрохмальні полісахариди складаються з гетерогенної 

групи вуглеводних сполук (клітковина, геміцелюлоза, пектини). Рекомендовано 

добове споживання клітковини і пектинів не менш 25 г. Клітковина не 

гідролізується в травному тракті. 

Біологічне значення клітковини: 

– підтримує мікрофлору кишечника; 

– адсорбує воду та утримує її в порожнині кишечника; 

– збільшує обсяг калових мас; 

– нормалізує тиск на стінки кишечника; 

– збільшує вміст хенодезоксіхолатів у жовчі завдяки адсорбції надлишку 

холестеролу і жовчних кислот; 

– зв’язує деякі токсичні речовини, що утворюються в кишечнику, а також 

адсорбирує радіонукліди. 

Всмоктування вуглеводів. Продуктом перетравлення крохмалю та 

глікогену є глюкоза. Вона всмоктується двома шляхами:  

1) шляхом полегшеної діфузії (натрійнезалежний транспорт), за участю 

білків, що транспортують глюкозу (ГЛЮТів);  

2) за малої концентрації глюкози в кишечнику – шляхом активного 

транспорту із затратою енергії АТФ (фермент К, Nа –АТФ-аза). У цьому 

випадку напрям переміщення глюкози збігається з напрямом переміщення 

натрію через мембрану (симпорт). 

6.2 Порушення перетравлення вуглеводів 

Спостерігається недостатність усіх дисахаридаз.  

Спадкоємний дефіцит лактази  

Симптоми порушеної толерантності до лактози розвиваються дуже 

швидко після народження. Годування їжею, що не містить лактози, призводить 

до зникнення симптомів захворювання. Клінічні симптоми: спазми кишечника, 

діарея, метеоризм.  

Біохімічна діагностика: 
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– визначення активності лактази (біопсія слизової оболонки тонкого 

кишечника); 

– визначення глюкози в крові після навантаження лактозою. 

Спадкоємна недостатність сахарази 

Симптоми, аналогічні симптомам за недостатності лактази. Лікування 

спрямоване на виключення дисахаридів з харчового раціону. 

Отже, продукти перетравлення – моносахариди, що в нормі внаслідок 

всмоктування в ШКТ потрапляють у кров і приносяться зворотною віною в 

печінку. 

6.3 Шляхи використання глюкози в організмі людини 

Глюкоза є центральним моносахаридам, а фруктоза та галактоза, завдяки 

наявності специфічних ензимів, зазвичай можуть на неї перетворюватися та 

залучатися до її обміну. 

Перша і універсальна реакція утилізації глюкози в клітині – реакція 

фосфорилювання. Її каталізують гексокіназа, а в печінці – глюкокіназа. 

Ферменти мають різну субстратну специфічність і физико-хімічні властивості. 

Константа Міхаеліса (Кm) для гексокінази – 0,1 ммоль/л, а для глюкокінази 

печінки – 10 ммоль/л. Причому остання не інгібується продуктом реакції – 

глюкозо-6-фосфатом! Утворення глюкозо-6-фосфату в клітині – «пастка» для 

глюкози, оскільки мембрана непроникна для цієї активної форми глюкози. 

Основними напрямками подальших перетворень є: синтез глікогену, катаболізм 

до СО2 та Н2О або лактата, синтез пентоз у пентозо-фосфатному циклі. 

Катаболізм глюкози – джерело енергії для організму. Він складається з її 

специфічного розпаду в реакціях гліколізу і, після утворення пірувата, 

проходить у загальних шляхах катаболізму білків, жирів і вуглеводів, у т. ч. – 

окислювальному декарбоксилюванні пірувата і згоряє потім його ацил-

ацетилКоА в циклі Кребса. 

Водночас, глюкозо-6-фосфат – не тільки субстрат для окислення, але і 

матеріал для синтезу нових сполук  
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6.4 Синтез глікогену (глікогенез) 

Глікоген – головний резервний полісахарид у клітинах тварин. Загальний 

вміст глікогену в організмі дорослої людини близько 450 г (у печінці – до 150 г, 

у м’язах – близько 300 г). Глікоген погано розчинюється у воді та не впливає на 

осмотичний тиск у клітині, тому переважно в печінці і м’язах депонуються 

гранули глікогену, а не вільна глюкоза. Його синтез активується в період 

травлення (1–2 години після вуглеводної їжі), залежить від рівня глюкози крові 

та стану регуляторних систем організму. Синтез цього розгалуженого 

полісахариду, мономером якого є глюкоза, потребує витрат енергії. Процес 

глікогенезу починається з активації молекули глюкози шляхом ії 

фосфорилюванням з утворенням глюкозо-6-фосфату.  

Джерелом фосфату в реакції є молекула АТФ. Реакцію каталізує 

гексокіназа, у клітинах печінки – також глюкокіназа. Під дією 

фосфоглюкомутази з глюкозо-6-фосфату утворюється глюкозо-1-фосфат, що 

використовується для синтезу метаболічно активної форми глюкози – УДФ-

глюкози. Фермент глікогенсинтаза переносить молекули глюкози від УДФ-

глюкози на вже існуючий ланцюг глікогену. 

Залишки глюкози з’єднані в лінійних ділянках α-1,4-глікозидними 

зв’язками, а в місцях розгалуження – α-1 ,6-глікозидними зв’язками. У молекулі 

глікогену ділянки розгалужень зустрічаються через кожні 8–10 залишків 

глюкози. 

Включення однієї молекули глюкози в молекулу, що синтезується, 

глікогену вимагає витрати енергії двох молекул АТФ. 

6.5 Розщеплення глікогену до глюкози (глікогеноліз) 

Мобілізація глікогену (глікогеноліз) триває у період між прийомами їжі 

та значно підвищується при фізичній праці. Процес глікогенолізу реалізується 

за механізмом фосфоролітичного розщеплення з вивільненням глюкозо-1-

фосфату, ферментом глікогенфосфорилазою. Розщеплення розгалужених 

фрагментів глікогену відбувається під дією дерозгалужувального ферменту 

(аміло-1,6- глікозидази). 
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Глюкозо-1-фосфат перетворюється на глюкозо-6-фосфат. Подальші 

метаболічні шляхи обміну глюкозо-6-фосфату відмінні в клітинах печінки і 

м’язів: 

– у печінці глюкозо-6-фосфат під дією глюкозо-6-фосфатази 

перетворюється на вільну глюкозу; 

– у м’язів глюкозо-6-фосфат використовується для власних енергетичних 

потреб, окислюючись до пирувату, який в анаеробних умовах відновлюється до 

лактату, а в аеробних – поступово розпадається до двоокису вуглецю та води. 

6.6 Регуляція метаболізму гликогену 

Регуляцію реакцій глікогенолізу та глікогенезу здіснюють аллостеричні 

регуляторні ферменти глікогенфосфорилаза та глікогенсинтаза за механізмом 

фосфорилювання – дефосфорилювання. Активацію та інгібування ферментів 

метаболізму глікогену у печінці контролюють гормони глюкагон та інсулін, у 

м’язів – адреналін та інсулін. 

6.7 Глікогенози та аглікогенози (хвороба Гірке, Корі; хвороба 

Андерсена) 

Глікогенози – це спадкові хвороби, пов’язані з недостатністю ферментів 

глікогенолізу: глюкозо-6-фосфатази (хвороба Гірке), «дерозгалужувального 

фермента»–ά-1,6-глюкозидази (хвороба Корі). 

Хвороба Гірке є найбільш поширеною. Притаманна гіпоглікемія, 

особливо в постабсорбтивний період (до коми) та компенсаторні 

гіпертриацилгліцеролемія і гіперурікемія. У дітей короткий тулуб, великий 

живіт, різка гепатомегалія. Фізична відсталість. Показано виключення 

продуктів, що містять сахарозу, лактозу. Хвороба Корі має більш легкий 

перебіг, гіпоглікемія менш виражена.  

Аглікогеноз – дефект глікогенсинтази. У печінці – украй низький вміст 

глікогену. Різка гіпоглікемія в постабсорбтивному періоді може 

супроводжуватися розвитком коматозного стану. Характерні судоми, особливо 

вранці. Необхідно часто годувати дитину. 
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Хвороба Андерсена – дефіцит або повна відсутність «розгалужувального 

фермента». Накопичення структурно зміненого глікогену з дуже довгими 

боковими гілками, т. з. лінійного глікогену. Призводить до аутоімунного 

ураження печінки, цирозу. 

6.8 Перетворення інших моносахаридів на глюкозу в печінці. 

Галактоземія, фруктозурія 

D-фруктоза та D-галактоза надходять до організму людини переважно з 

харчовими дисахаридами. У клітинах фруктоза та галактоза перетворюються на 

фосфорильовані ефіри глюкози або ії метаболіти двома способами: 

а) під дією неспецифічної гексокінази; 

б) під дією специфічної фруктокінази або галактокінази, що каталізують 

фосфорилювання за першим атомом вуглецю. 

Спадкова недостатність фруктокінази спричиняє фруктоземію, 

фруктозурію та важку гіпоглікемію. 

D-фруктозо-1-фосфат розщеплюється під дією фруктозо-1-

фосфатальдолази. Генетичний дефект ферменту – непереносимість фруктози. 

Виявляється з уведенням у раціон дитини соків, фруктових пюре, що містять 

сахарозу, отже і фруктозу. Протягом 30 хвилин після такого прикорму 

з’являються блювота, біль у животі, діарея, гіпоглікемія, і навіть кома і судоми! 

Якщо не виключити фруктозу, то розвивається хронічне ураження печінки, 

нирок. У патогенезі хвороби основним є накопичення фруктозо-1-фосфату, 

який є інгібітором глікогенфосфорилази, фосфоглюкомутази, отже відбувається 

гальмування глікогенолізу. 

Перетворення D-галактозо-1-фосфату на D-глюкозо-1-фосфат каталізує 

фермент галактозо-1-фосфат-уридилтрансфераза. Спадковий дефект ферменту 

проявляється галактоземією. 

У крові, сечі багато галактози та її фосфату. Ранні симптоми – блювота, 

діарея. Накопичення галактозо-1-фосфату призводить до інгібування 

фосфоглюкомутази, отже відбувається гальмування глікогенолізу, збільшення 
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печінки; а перетворення на спирт галактітол призводить до гіпергідратації 

тканин (ока – рання катаракта, набряку мозку – затримка розумового розвитку). 

Завдання до теми 

1. Укажіть відповідність між біохімічними перетвореннями вуглеводів під 

час травлення та локалізацією цих реакцій: 

1.1. Сахароза →Глюкоза + фруктоза    А. Шлунок 

1.2. Крохмаль →Мальтоза                     Б. Тонкий кишечник 

1.3. Лактоза →Глюкоза + галактоза      В. Товстий кишечник 

1.4. Мальтоза →Глюкоза + глюкоза 

2. Новонароджена дитина відмовляється від їжі, у неї з’явилося 

блювання, пронос, згодом – катаракта. Яке захворювання у дитини? Яка 

причина цього захворювання? Напишіть рівняння реакції, що порушена у 

дитини, укажіть назву фермента. 

3. Спадкова несприйнятливість фруктози виявляється у втраті свідомості, 

блюванні, ушкодженні печінки та нирок. Унаслідок нестачі якого ферменту це 

відбувається? Напишіть рівняння реакції, що порушена при цьому 

захворюванні. 

4. Під час дослідження крові у хворого виявлена гипоглікемія натще. 

Унаслідок дослідження біоптату печінки з’ясувалося, що в її клітинах не 

відбувається синтез глікогену. Нестача якого ензиму є причиною 

захворювання? Напишіть рівняння реакції, що порушена при цьому 

захворюванні. 

Контрольні питання 

1. Дефект якого ферменту призводить до порушення розщеплення 

лактози? 

2. Яке захворення, пов’язане з порушенням перетворення моносахаридів 

на глюкозу, якщо в новонародженої дитини спостерігаються діарея, блювота, 

розвивається катаракта? 

3. Яке захворення, пов’язане з порушенням перетворення моносахаридів 

на глюкозу, якщо в новонародженої дитини після введення в раціон немовляти 
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фруктових пюре в аналізі крові спостерігається збільшення концентрації 

фруктози та гіпоглікемія? 

Література: [1, 3, 4, 5, 7, 10, 11] 

 

Практична робота № 7 

Тема. Дослідження особливостей травлення ліпідів 

Мета: уміти на підставі дослідження кінетики дії ліпази підшлункової 

залози оцінити функцію жовчних кислот і ліпази в процесі травлення ліпідів. 

Навчальні елементи: ліпіди, жири, травлення. 

Короткі теоретичні відомості 

Травлення ліпідів у шлунково-кишковому тракті – це складний 

біохімічний процес. Для створення фізіологічних умов гідролізу ліпідів у 

кишечнику необхідно повноцінне функціонування декількох органів: печінки, 

підшлункової залози, тонкого кишечника. Отже, травлення та всмоктування 

ліпідів у кишечнику – це результат інтеграції роботи цих органів. Порушення 

участі цих органів у засвоєнні харчових ліпідів організмом призводить до 

різноманітних захворювань. Так, зниження синтезу жовчних кислот у печінці, 

патологія жовчоутворення та жовчовиділення створюють перешкоду для 

всмоктування продуктів гідролізу жирів, сприяють розвитку гіповітамінозу 

групи жиророзчинних вітамінів. Наслідком порушення всмоктування ліпідів є 

стеаторея, тобто виведення з калом великої кількості нерозщепленого жиру. 

Знання механізму травлення та всмоктування ліпідів потрібні для вивчення 

патологічної фізіології, фармакології, оскільки допомагають зрозуміти 

механізм виникнення деяких порушень шлунково-кишкового тракту та 

майбутню фармакологічну корекцію цих захворювань. 

7.1 Хімічний склад окремих груп ліпідів 

Ліпіди – це клас органічних сполук різноманітних за будовою, що 

нерозчинні у воді але розчинні у неполярних органічних розчинниках. За 

будовою вони поділяються на прості та складні.  
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Прості ліпіди – ефіри спиртів і жирних кислот (нейтральні жири, 

стериди, воски, складні ефіри жиророзчинних вітамінів А та D).  

Складні ліпіди – це ті, що, окрім спирту та жирних кислот (ЖК), містять 

додаткові компоненти – азотові основи, залишки фосфату, вуглеводів. Основні 

функції ліпідів – енергетична, структурна, окрім цього виконують захисну, 

захищаючи від впливу механічних, термічних чинників, є попередниками 

деяких біологічно активних сполук (вторинних месенжерів гормонального 

впливу).  

Слід додати, що цереброзиди та гангліозиди – не тільки структурні 

компоненти мембран, але й слугують рецепторами, беруть участь у 

міжклітинній взаємодії, адгезії, синоптичному передаванні імпульсу, 

формуванні сітки нейронів мозку. 

7.2 Синтез і функція жовчних кислот 

Головним місцем травлення ліпідів є верхні відділи тонкого кишечника.  

У дванадцятипалу кишку виділяються жовч і сік підшлункової залози, 

який має слаболужну реакцію завдяки бікарбонатам, які нейтралізують кислий 

хімус, що надходить із шлунка. Жири у воді нерозчинні, а ферменти 

підшлункової залози нерозчинні у жирі. Тому, чим менші краплі жиру будуть 

на межі розподілу фаз між ліпідною і водною фазами, тим більша площа буде 

для дії ферментів.  

Головну емульгувальну дію виконують жовчні кислоти. Емульгуванню 

жирів сприяють також білки, двоокис вуглецю та моногліцериди. Жовчні 

кислоти синтезуються у печінці з холестерину внаслідок їх мікросомального 

окиснення. Первинні жовчні кислоти – холева та хенодезоксихолева. У 

кишечнику мікрофлора утворює з них вторинні жовчні кислоти – 

дезоксихолеву та літохолеву. Жовчні кислоти функціонують у вигляді 

кон’югатів із гліцином або таурином, які утворюються у печінці. Такі 

кон’югати називають, наприклад, для похідних холевої кислоти, – 

глікохолевою та таурохолевою кислотами. Жовчні кислоти мають циклічну 

гідрофобну частину та гідрофільний боковий ланцюг. Гідрофільна частина 
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жовчних кислот занурюється у водну фазу, а гідрофобна – у жир. Завдяки 

цьому зменшується поверхневий натяг жирових крапель, і вони розпадаються 

на дрібні краплини. 

Головний фермент травлення ліпідів – підшлункова ліпаза, яка потрапляє 

в дванадцятипалу кишку в неактивному стані і активується завдяки 

приєднанню білка коліпази та дії жовчних кислот. У верхньому відділі 

кишечника рН дорівнює 6–7, що є оптимальним для її дії, отже вона гідролізує 

жири на поверхні емульсованих кислотами краплин жиру. У новонароджених 

емульговані жири молока перетравлюються шлунковою ліпазою, яка діє при рН 

5,5, отже травлення розпочинається в шлунку. Окрім утворення жирової 

емульсії, активації панкреатичної ліпази, жовчні кислоти безпосередньо 

допомагають транспорту продуктів травлення жиру, утворюючи міцели з 

моноацилгліцеринами, солями жирних кіслот та іншими продуктами травлення. 

7.3 Гідроліз харчових ліпідів 

Нейтральні жири – вивільняються жирні кислоти у вигляді солей,            

2-моноацилгліцерини та невелика кількість гліцерину. Гідроліз 

гліцерофосфоліпідів до гліцерину, жирних кислот, фосфату та азотових основ, 

каталізують фосфоліпази А1 , А2 , С і D. 

Так, фосфоліпаза А1 каталізує гідролітичне відщеплення жирної кислоти 

від гліцерофосфоліпіду у першому положенні , А2 –у другому. Неактивна 

фосфоліпаза А2 активується трипсином. Під ії дією утворюються 

лізофосфатиди, які є поверхневоактивними і сприяють емульгуванню жирів. 

Завдяки фосфоліпазам С і D звільняються фосфорна кислота та азотова основа. 

Ефіри холестерину розщеплюються під дією холестеролестерази. 

Усмоктування гідрофобних вищих жирних кислот, холестерину та 

жиророзчинних вітамінів відбувається у комплексі з амфіфільними жовчними 

кислотами, які утворюють міцели – холеїнові комплекси. У клітинах слизової 

оболонки кишечника ці міцели розпадаються, і жовчні кислоти надходять 

спочатку у кров, а потім – у печінку і знову у складі жовчі вивільняються у 
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кишку. Цей процес називають кишково-печінковою циркуляцію. За добу 

жовчні кислоти проходять ентерогепатичне коло 5–6 разів. 

7.4 Ресинтез жирів в епітелії кишечника 

Після розпаду міцел у клітинах слизової відбувається ресинтез 

специфічних для людини жирів і фосфоліпідів. Цей процес складається з двох 

етапів: 

1) активація вільних жирних кислот під дією ферменту ацил-КоА-

синтетази:  

R-СООН + НS-КоА + АТФ →R-СО -S-КоА (активна жирна кислота) + 

АМФ +ФФн; 

2) активні жирні кислоти поступово переносяться на моноацилгліцерин з 

утворенням ді- і триацилгліцеринів за участю ферментів ацилтрансфераз. 

Із вихідних компонентів ресинтезуються і гліцерофосфоліпіди. 

7.5 Транспортування харчових ліпідів 

Новосинтезовані жири, фосфоліпіди та ефіри холестерину з’єднуються з 

апопротеїном В ліпопротеїнів плазми і утворюють міцели – хіломікрони, які 

містять 85 % жирів, 2 % білка, 7 % фосфоліпідів, 6 % холестерину і його ефірів. 

Білки та фосфоліпіди утворюють гідрофільну оболонку хіломікронів навколо 

гідрофобного ядра, що складається з жирів і ефірів холестерину. 

Хіломікрони мають великі розміри і тому дифундують у лімфатичні 

судини. Отже, хіломікрони – це транспортна форма нерозчинних у воді жирів 

від кишечника до органів. 

Через 11–12 годин після вживання їжі хіломікрони зникають з крові. 

Вони надходять у жирову тканину, печінку, серце, легені та інші органи. На 

поверхні капілярів цих органів ліпопротеїнліпаза розщеплює триацилгліцерини 

хіломікронів. Залишки хіломікронів потрапляють у печінку, де розпадаються. 

7.6 Порушення процесів перетравлення ліпідів 

Для нормального травлення ліпідів потрібні такі умови: 

– секреція ферментів підшлункової залози; 

– секреція жовчних кислот для емульгування та всмоктування ліпідів; 
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– проникнення продуктів гідролізу ліпідів у слизову оболонку кишки; 

– транспорт ліпідів до органів. 

Ураження підшлункової залози, затримання секреції жовчі у разі 

жовчнокам’яної хвороби викликає виведення з калом нерозщепленого жиру. Це 

називається стеатореєю (залежно від локалізації патологічного процесу 

розрізняють панкреатичну, гепатогенну, ентерогенну). Одночасно не 

всмоктуються жиророзчинні вітаміни, що призводить до відповідних 

гіповітамінозів. 

Генетичний дефект ліпопротеїнліпази викликає гіперхіломікронемію, або 

гіперліпопротеїнемію типу І, яка супроводжується підвищенням рівня 

хіломікронів у крові. 

Завдання до тема 

1. Процес травлення, всмоктування та асиміляції жирів складається з 

послідовних реакцій гідролізу жирів і їх ресинтезу. Укажіть субстрати 

ресинтезу триацилгліцеринів у клітинах слизової оболонки кишечника: 

А. Бета-моноацилгліцерин 

Б. Ацил-КоА 

В. Діацилгліцерин 

Г. Альфа-гліцерофосфат 

Напишіть рівняння ресинтезу жирів у кишечнику та вкажіть ферменти. 

2. У пацієнта з тривалою гіперхіломікронемією є спадкове порушення 

ліпопротеїнліпази. Яка функція цього ферменту? Які ознаки 

гіперхіломікронемії? Який вигляд має сироватка крові у цього пацієнта, якщо 

кров узяти натще? 

3. У хворого виявлене закупорення загальної жовчної протоки. Які 

порушення у травленні ліпідів воно спричинює? 

Контрольні питання 

1. Назвіть кислоту, що має найбільш сильну емульгувальну дію. 

2. Яка функція гліцерофосфоліпідів? 

Література: [4, 5, 6, 7, 10, 11] 
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Практична робота № 8 

Тема. Травлення білків. Хімічний склад шлункового соку 

Мета: уміти інтерпретувати особливості травлення білків у шлунково-

кишковому тракті в нормі та у разі патології.  

Навчальні елементи: азотистий баланс, біосинтез, білкове голодування,  

позитивний азотистий баланс, негативний азотистий баланс, азотиста рівновага. 

Короткі теоретичні відомості 

Людина поповнює потреби організму в амінокислотах завдяки білковому 

харчуванню. У шлунково-кишковому тракті білки розщеплюються до вільних 

амінокислот, які всмоктуються у венозну кров і через печінку транспортуються 

в усі тканини та органи, де вони залучаються до метаболізму. 

Більш 95 % усього азоту організму постачають амінокислоти. 

Значення амінокислот для організму визначається насамперед тим, що 

вони використовуються для синтезу білків і пептидів. Окрім цього, 

амінокислоти є попередниками великої кількості біологічно активних речовин: 

дофаміну, норадреналіну, адреналіну, гістаміну, серотоніну, триптаміну, 

гормонів трийодтироніну та тироксину. Амінокислоти потрібні для синтезу 

пуринових і піримідинових нуклеотидів, глюкози, кетонових тіл, гему, холіну, 

таурину та багатьох інших сполук. 

Знання особливостей процесу травлення білків, а також участі в цьому 

процесі протеолітичних ферментів шлунково-кишкового тракту необхідне для 

розуміння патогенезу, діагностики та лікування захворювань шлунково-

кишкового тракту. У клінічній практиці для діагностики та контролю лікування 

багатьох гастроентерологічних захворювань використовують аналіз 

шлункового соку. Унаслідок різних захворювань може змінюватися кількість 

шлункового соку, що утворюється, активність його протеолітичних ферментів, 

а також його хімічний склад і концентрація в ньому соляної кислоти. 

8.1 Значення білків у харчуванні людини.  

Поняття харчової цінності білків. Азотистий баланс 
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Обмін білків є головним у метаболічних процесах, що відбуваються в 

живому організмі. Це обумовлено різноманіттям, важливістю та унікальністю 

функцій, які виконують білки. 

Саме цей обмін забезпечує самовідтворення подібних організмів за 

допомогою програмованого синтезу білка. Інші види обміну є допоміжними. В 

організмі людини за добу розпадається на амінокислоти близько 400 г білків, 

але стільки ж білків і синтезується. При цьому незворотньо розпадається 1/4 

части на амінокислоту, яка повинна відновлюватись за допомогою харчових 

білків. За добу доросла людина має одержувати 0,7 г білків на 1 кг ваги (100 – 

150 г на добу). Виключення білків з їжі навіть на короткий термін призводить 

до суттєвих порушень.  

Білкове голодування небезпечне ще й тому, що в організмі людини 

можуть синтезуватися з інших метаболітів тільки замінні амінокислоти. Інші, 

незамінні, мають надходити з їжею, оскільки організм людини не здатний їх 

синтезувати. Для біосинтезу будь-якого білка необхідний повний набір 

амінокислот, за відсутності незамінних амінокислот трансляція (біосинтез 

білка) не починатиметься (принцип «або все, або нічого»). 

Білки є основними сполуками, які містять азот. Для оцінювання білкового 

обміну використовують поняття «азотистий баланс». Його визначають 

співвідношенням азоту, що надійшов з їжею, до виведеного азоту                     

(N над./Nвив.) 

Позитивний азотистий баланс ((Nнад./Nвив.)>1) характерний для 

організму в період росту або для періоду реабілітації після хвороби. 

Негативний азотистий баланс ((Nнад./Nвив.)<1) характерний для 

посиленого розпаду білків (старіння, голодування, важкі захворювання). 

Азотиста рівновага ((Nнад./Nвив.)=1) притаманна дорослому здоровому 

організму за нормального харчування. 
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8.2 Травлення білків у шлунково-кишковому тракті 

8.2.1 Значення шлункового соку на початковому етапі травлення 

білків 

У ротовій порожнині немає ферментів, здатних розщеплювати білки, 

тому травлення білків відбувається у шлунку та кишечнику. 

У шлунку утворюються соляна кислота та ферменти, необхідні для 

початку травлення білків. Вони знаходяться у шлунковому соці. 

Шлунковий сік – це безбарвна та злегка опалесціювальна рідина 

густиною 1,002–1,007 г/см3 і рН 1,5–2,5. У людини протягом доби утворюється 

1,5–2,5 л шлункового соку. До складу шлункового соку входить 99–99,5 % води 

та 1–0,5 % щільних речовин. До них належать ферменти (пепсин, ренін, 

гастриксин, желатиназа, ліпаза); солі; гастромукопротеїн (внутрішній фактор 

Кастла); мукопротеїни слизу, котра захищає слизову оболонку шлунку від дії 

травних ферментів; азотовмісні речовини (сечовина, січова кислота). 

Необхідну кислотність шлункового соку надає соляна кислота. Вона 

утворюється в обкладових клітинах шлункових залоз і секретується у 

порожнину шлунка. Соляна кислота викликає набухання та денатурацію білків, 

перешкоджає розвитку в шлунку гнильних і бродильних процесів, прискорює 

всмоктування заліза, створює оптимальне значення рН для дії основного 

ферменту шлункового соку пепсину, а також вона необхідна для перетворення 

пепсиногену на пепсин. 

Для визначення кислотності шлункового соку розрізняють загальну 

кислотність, загальну соляну кислоту, вільну та зв’язану соляну кислоту. 

Під загальною кислотністю шлункового соку розуміють суму всіх 

кислореагувальних речовин: вільну соляну кислоту, кислі фосфати. Загальну 

кислотність шлункового соку вимірюють у мілілітрах 0,1 н. розчину натрію 

гідроксиду, витраченого на нейтралізацію 1000 мл шлункового соку за 

присутності індикатора фенолфталеїну (зона переходу рН: 8,3–10,0; нижче 8,2 – 

безбарвний, вище 10,0 – червоний). У нормі загальна кислотність шлункового 

соку, узятого після пробного сніданку, для дорослих коливається в межах      
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40–60 ммоль/л, у немовлят – 2,8 ммоль/л, у дітей у віці від 1 місяця до року –  

4–20 ммоль/л. 

Вміст вільної соляної кислоти в шлунковому соці вимірюють у мілілітрах 

0,1 н. розчину натрію гідроксиду, витраченого на нейтралізацію 1000 мл 

шлункового соку за присутності індикатора диметиламіноазобензолу (зона 

переходу рН: 2,9–4,0; нижче 2,9 – рожево-червоний, вище 4,0 – жовтий). Вільна 

соляна кислота майже вся відтитровується при рН 3,0; при цьому забарвлення 

диметиламіноазобензолу змінюється від рожево-червоного до жовтогарячого.  

Слабкі кислоти, наприклад, молочна, або кислі фосфати та зв’язана 

соляна кислота при рН 2,9–4,0 знаходяться в розчині в недисоційованому стані 

та в реакцію з лугом не вступають. Вміст вільної соляної кислоти в нормі 

складає від 20 до 40 ммоль/л, у немовлят – 0,5 ммоль/л. 

З в’язана соляна кислота знаходиться в солеподібному стані з білками та 

продуктами їхнього перетравлення. В нормі вміст зв’язаної соляної кислоти 

складає від 10 до 20 ммоль/л. 

Загальна соляна кислота являє собою суму вільної та зв’язаної соляної 

кислоти. 

Існують різноманітні порушення продукції соляної кислоти: 

– гіперхлоргідрія – підвищена продукція соляної кислоти; 

– гіпохлоргідрія – зменшене вироблення соляної кислоти; 

– анацидітас – повна відсутність соляної кислоти; 

– ахілія – відсутність у шлунковому соці соляної кислоти та пепсину 

За повної ахілії або внаслідок тотальнії резекції шлунка може розвиватися 

злоякісна перніціозна анемія, обумовлена дефіцитом вітаміну В12, тому що в 

цьому випадку не продукується внутрішній чинник Кастла – 

гастромукопротеїн, необхідний для всмоктування вітаміну В12. 

Окрім нормальних компонентів шлункового соку, існують патологічні 

компоненти, які з’являються у шлунковому соці у разі деяких захворювань. До 

них належать кров, жовчні кислоти, леткі жирні кислоти (ацетатна, масляна), а 

також молочна кислота. Наприклад, молочна кислота може виявлятися у разі 
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злоякісних пухлинах шлунка, коли активується анаеробний гліколіз у ракових 

клітинах. 

8.2.2 Протеолітичні ферменти шлунково-кишкового тракту: іхня 

активація та механізм дії 

Травлення білків – це ферментативний гідроліз (протеоліз) пептидних 

зв’язків у молекулі білка, унаслідок якого утворюються вільні амінокислоти. 

Перетравлення білків здійснюється за допомогою протеолітичних ферментів, 

які належать до класу гідролаз (пептидгідролази, пептидази). Спочатку вони 

синтезуються в неактивній формі (проферменти або зимогени), а потім, під час 

надходження їжі, активуються унаслідок часткового протеолізу, тобто гідролізу 

одного пептидного зв’язку з відокремленням інгибувального N-кінцевого 

пептиду. Це супроводжується зміною конформації ферменту та розкриттям 

його активного центру. 

Місце синтезу проферментів (слизова оболонка шлунка, підшлункова 

залоза) та місце їхньої активації (порожнина шлунка або тонкої кишки) 

просторово розділені. Це необхідно для захисту секреторних клітин шлунка та 

підшлункової залози від аутоперетравлення. 

Передчасна активація проферментів у секреторних клітинах відбувається 

при виразці шлунка (активується пепсин), при гострому панкреатиті 

(активується трипсин та інші панкреатичні ферменти). 

За місцем атаки на молекулу субстрату протеолітичні ферменти 

розподіляються на екзопептидази та ендопетидази.  

Протеази, або пептидази, які гідролізують пептидний зв’язок у кінцевої 

амінокислоти, називаються екзопептидазами. До них належать амінопептидази 

(відщеплюють крайню амінокислоту з N-кінця білкової молекули), 

карбоксипептидази (гідролізують пептидний зв’язок з С-кінця молекули білка), 

а також ди- та трипептидази (розщеплюють відповідно ди– або трипептіди). 

Пептидні зв’язки, які віддалені від кінців молекули білка, гідролізують 

ендопетидази: пепсин, трипсин, хімотрипсин, еластаза. Залежно від наявності в 
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їхньому активному центрі амінокислот серину, цистеїну або інших, розрізняють 

серинові протеази, цистеїнові протеази та інші. 

Усі пептидази – це ферменти з відносною специфічністю, тобто вони 

розщеплюють усі білки, але кожен з цих ферментів переважно гідролізує 

пептидний зв’язок між певними амінокислотами. Так, пепсин гідролізує 

пептидний зв’язок, в утворенні якого беруть участь карбоксильні групи 

ароматичних (фенілаланіну, тирозину) або дикарбонових (аспартат, глутамат) 

амінокислот; трипсин розщеплює переважно зв’язок, який утворюють 

карбоксильні групи лужних амінокислот аргініну, лізину; хімотрипсин – 

зв’язки, що утворюються карбоксильними групами ароматичних амінокислот 

(фенілаланіну, тирозину, триптофану); еластаза – зв’язки, що утворені 

амінокислотами з невеликими бічними радикалами (гліцином, аланіном, 

серином). 

Головним ферментом шлункового соку дітей грудного віку є ренін 

(хімозин), а дорослих – пепсин. На відміну від пепсину, ренін діє при рН 

шлункового соку 3,5–5,0. За участі цього ферменту та йонів кальцію 

відбувається звурджування молока, тобто перетворення розчинних білків 

молока казеїнів на нерозчинні унаслідок часткового протеолізу. Це гальмує 

подальше просування білків по шлунково-кишковому тракту, що сприяє 

тривалому ферментативному розщепленню. 

Пепсин утворюється у головних клітинах залоз дна шлунка у вигляді 

неактивного проферменту пепсиногену. Перетворення пепсиногену на пепсин 

починається під впливом соляної кислоти та відбувається повільно. Активний 

пепсин, що утворився, уже шляхом аутокаталізу швидко прискорює 

перетворення решти пепсиногену на пепсин. 

У тонкому кишечнику діють ферменти, синтезовані у підшлунковій залозі 

та тонкому кишечнику: трипсин, хімотрипсин, еластаза, карбоксипептидази 

та амінопептидази. 

Трипсин перетворюється з трипсиногену, котрий синтезується у 

підшлунковій залозі, під дією ферменту кишечника ентерокінази та за 
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аутокаталітичним механізмом. Хімотрипсин, еластаза, карбоксипептидаза 

утворюються зі своїх зимогенів унаслідок часткового протеолізу вже за участю 

трипсину. Аміно- та дипептидази – ферменти кишкового соку, котрі 

виробляються в активному стані. 

Унаслідок сумарної дії всіх шлункових, панкреатичних та кишкових 

протеолітичних ферментів відбувається повний гідроліз харчових білків, 

утворюються вільні амінокислоти, які всмоктуються у стінку кишечника. 

Протеолітичні ферменти використовуються для компенсації порушень 

секреції шлункового соку та синтезу ферментів підшлункової залози 

(ацидинпепсин, фестал, панкреатин). За умов гострого панкреатиту для 

інгібування активності протеолітичних ферментів у підшлунковій залозі 

призначають інгібітор протеаз – трасилол. Протеази можуть застосовувати під 

час лікування гнійних ран для розщеплення білків гною. 

8.3 Всмоктування амінокислот 

Максимальна кількість амінокислот у крові спостерігається вже за 30–   

50 хвилин після прийому їжі. Амінокислоти всмоктуються у мікроворсинках 

епітелію слизової оболонки тонкого кишечника. Це активний процес, який 

потребує витрат енергії. Транспорт амінокислот крізь клітинні мембрани 

здійснюється за допомогою вторинного активного механізму. Згідно з цим 

механізмом, активне перенесення однієї речовини через мембрану здійснюється 

завдяки енергії градієнта концентрації іншої речовини. Переносник повинен 

мати специфічні ділянки зв’язування для обох речовин. Під час всмоктування 

амінокислот використовуюється енергія градієнта концентрації йонів натрію, 

що створюється мембранним ферментом Na+,K+-АТФазою. У цьому випадку 

енергія гідролізу АТФ спочатку трансформується в енергію трансмембранного 

градієнта концентрації іонів натрію, яка застосовуватиметься для перенесення 

амінокислот. 

Залежно від хімічної структури амінокислот існує п’ять типів 

переносників: для нейтральних амінокислот з коротким вуглецевим ланцюгом, 

для нейтральних амінокислот з довгим вуглецевим ланцюгом, для основних 
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амінокислот, для кислих амінокислот і для проліну. Кожний переносник має 

ділянки для сполучення з відповідною амінокислотою та йоном натрію. 

Пройшовши крізь мембрану, амінокислота відщеплюється від переносника, а 

йон натрію відкачується із клітини за допомогою Na+, K+-АТФази. 

Існує й інша система транспорту амінокислот крізь клітинні мембрани – 

гамма-глутамільний цикл. У ньому беруть участь шість ферментів і трипептид 

глутатіон (гамма-глутамілцистеїнілгліцин). Тільки один із цих ферментів, 

гамма-глутамілтрансфераза, знаходиться у плазматичній мембрані, а інші – у 

цитоплазмі клітини. Гамма-глутамілтрансфераза каталізує реакцію перенесення 

гамма-глутамільного компонента трипептиду на позаклітинну амінокислоту 

згідно з наступною реакцією: 

Амінокислота + Глутатіон →Гамма-глутаміл-амінокислота + Цистеїнілгліцин 

Далі комплекс «гамма – глутамін – амінокислота» потрапляє у 

цитоплазму разом із цистеїнілгліцином. У наступній реакції, яку каталізує 

глутамілциклотрансфераза, амінокислота вивільнюється, та утворюється 5-

оксопролін. Одночасно відбувається гідроліз цистеїнілгліцину на цистеїн і 

гліцин.  

Наступні реакції пов’язані з поступовою регенерацією глутатіону. 

Спочатку 5-оксопролін перетворюється у глутамат (фермент 5-оксопроліназа), 

котрий у реакції з цистеїном утворює глутамілцистеїн (фермент 

глутамілцистеїнсинтетаза). Унаслідок взаємодії цього дипептиду з гліцином 

утворюється глутатіон (фермент глутатіонсинтетаза). У кожній реакції 

використовується одна молекула АТФ. Для перенесення наступної 

амінокислоти через мембрану цикл перетворень повторюється. 

Невелика кількість нерозщеплених білків і дипептидів усмоктується у 

кишечник завдяки піноцитозу. У ентероцитах вони гідролізуються до 

амінокислот протеолітичними ферментами лізосом. 

Після всмоктування амінокислоти дифундують з кишечника у портальний 

кровообіг, печінку та загальний кровообіг. Вільні амінокислоти, на відміну від 
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білків, позбавлені видової специфічності, а тому вони не мають антигенних 

властивостей. 

У новонароджених унаслідок більш високої проникності слизової 

оболонки кишечника та низької концентрації протеолітичних ферментів може 

всмоктуватися невелика кількість нативних білків, що спричинює підвищену 

чутливість до деяких білків їжі, наприклад, білків молока. 

8.4 Гниття білків у товстому кишечнику 

Білки, які не зазнали розщеплення у тонкому кишечнику, та 

амінокислоти, які не всмокталися, у подальшому піддаються гниттю у товстому 

кишечнику. Це багатоступінчастий процес, що відбувається за участю 

ферментів мікрофлори товстого кишечника. Під впливом протеолітичних 

ферментів мікроорганізмів білки спочатку розпадаються до амінокислот, які 

далі зазнають дезамінування, декарбоксилювання, окиснення, метилювання, 

відновлення та інших перетворень. Унаслідок цих реакцій можуть 

утворюватися отруйні речовини. Наприклад, під дією ферментів 

мікроорганізмів відбувається розпад бічних ланцюгів триптофану і тирозину з 

утворенням токсичних продуктів – крезолу, фенолу, скатолу та індолу. 

Тирозин →Крезол →Фенол 

Триптофан →Скатол →Індол 

Вони потрапляють до печінки, де знешкоджуються за участю спеціальних 

ферментних систем, а потім виводяться із сечею. У здорової людини 

інтенсивність гниття білків невелика, але при захворюваннях шлунково-

кишкового тракту, інфекційних хворобах вона зростає, що призводить до 

інтокикації організму. 

8.5 Порушення травлення білків. Квашіоркор 

Порушення травлення білків можуть бути викликані за різними 

причинами. До них належать зміна синтезу та секреції соляної кислоти, мала 

активність травних ферментів, а також порушення всмоктування продуктів 

гідролізу білків у кишечнику. 
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У білковому голодуванні виникає так званий синдром Квашіоркору. Він 

зустрічається в деяких країнах Африки, Азії, Південної Америки. Квашіоркор 

характеризується посиленним розпадом власних білків унаслідок білкового 

голодування, а також пригніченням біосинтезу білків в організмі, що впливає як 

на метаболічні процеси, так і на процеси травлення, які порушуються внаслідок 

нестачі відповідних ферментів. 

Завдання до теми 

1. У гострий період панкреатиту відбувається передчасна активація 

ферментів підшлункової залози. Які ферменти можуть активуватися при 

гострих панкреатитах? Які наслідки має така активація? Як можна зменшити 

руйнівну дію панкреатичних протеїназ? 

2. Складіть загальну схему активації протеолітичних ферментів. 

3. Аналіз шлункового соку пацієнта виявив наявність у ньому молочної 

кислоти та зниження кислотності. В яких випадках це спостерігається та чому? 

Контрольні питання 

1. Які властивості білка дозволяє використовувати метод електрофорезу? 

2. Дефіцит яких ензимів зумовлює дискомфорт у шлунку, який 

пов’язаний з порушенням перетравлення білків у шлунку? 

3. Під дією якого ферменту у тонкій кишці проеластаза перетворюється 

на еластазу? 

Література: [1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11]. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Навчальні досягнення студентів з навчальної дисципліни «Біохімія» 

оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 

принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 

накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь і навичок; розширення 

кількості підсумкових балів до 100. 

«Відмінно» 

Ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, уміння 

вільно розв’язувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за 

знання основної та додаткової літератури; за виявлення креативності у 

розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь. 

«Добре» 

Ставиться за виявлення студентом повних, систематичних знань з 

навчальної дисципліни, успішне розв’язання практичних завдань, засвоєння 

основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та 

оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки. 

«Задовільно» 

Ставиться за виявлення знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 

поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою 

навчальною програмою; можливі суттєві помилки у розв’язанні практичних 

завдань, але студент спроможний усунути їх за допомогою викладача. 

«Незадовільно» 

Виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 

програмного матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення. Отже, оцінка «незадовільно» 

ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової 

діяльності після закінчення ЗВО без повторного навчання за програмою 

відповідної навчальної дисципліни. 
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Порядок переведення рейтингових показників успішності на європейські 

оцінки ECTS 

Підсумкова 

кількість балів 

Оцінка за національною шкалою для 

заліку 

Оцінки за 

шкалою 

ECTS 

1-34 

 

 

35-59 

«Незадовільно» 

(з обов’язковим повторним курсом) 

«Незадовільно» 

(з можливістю повторного складання) 

F 

FX 

60-63 

64-73 
«Задовільно» 

E 

D 

74-81 

82-89 
«Добре» 

C 

B 

90-100 «Відмінно» A 

 Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на лабораторних 

роботах, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну 

роботу, модульну контрольну роботу. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі 

комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 

Реферативні дослідження, які виконує студент за визначеною тематикою, 

обговорюються та захищаються на індивідуальних заняттях. Модульний 

контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального 

матеріалу модуля. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної 

роботи залежить від дотримання таких вимог: своєчасність виконання 

навчальних завдань; повний обсяг їх виконання; якість виконання навчальних 

завдань; самостійність виконання; творчий підхід у виконанні завдань; 

ініціативність у навчальній діяльності. 
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Методичні вказівки щодо проведеня практиних робіт з навчальної 

дисципліни «Біохімія» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 

162– «Біотехнології та біоінженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» 
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