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ГЕМАТОЛОГІЧНІ	ДОСЛІДЖЕННЯ:	ЕРИТРОЦИТИ,	ГЕМОГЛОБІН,	ГЕМАТОКРИТ 
	

Еритроцити 
	

У людини та у всіх ссавців еритроцити - це 
найчисленніші клітини крові. Це неядерні 
клітини з формою двоввігнутого диску. Ця 
форма збільшує відношення площі до об’єму 
клітини, тому вона ідеально підходить для 
роботи еритроцитів, які забезпечують кисень 
від легенів до тканин, зв’язуючи її з залізом у 
гемоглобіні. Еритроцити виробляються в 
кістковому мозку і мають середній термін 
життя приблизно 120 днів. Утворення 
еритроцитів контролюється еритропоетином, 
гормоном, що виділяється нирками, який 
стимулює кістковий мозок збільшувати 
синтез еритроцитів. Крім того, кількість 
еритроцитів визначається віком, статтю, 
місцем життя, фізичними вправами, дієтою, 
забрудненням, вживанням наркотиків, 
вживанням тютюну/нікотину, функцією 
нирок. 

 
Медична	довідка 

Основною причиною оцінки еритроцитів є перевірка на розвиток анемії та оцінка нормального 
еритропоезу (біологічний процес утворення еритроцитів). Клінічна важливість тесту полягає в тому, 
що він є показником здатності крові переносити кисень. Будь яку зміну кількості еритроцитів 
необхідно інтерпретувати разом з іншими параметрами, такими як гемоглобін та/або гематокрит. 
Клінічні та епідеміологічні дослідження пов'язують кількісні та якісні відхилення вмісту еритроцитів, 
включаючи зміну гематокриту, серповидноклітинну хворобу, таласемію, гемолітичні анемії та 
малярію, як з артеріальним, так і з венозним тромбозом. Зростаюча кількість досліджень свідчить про 
те, що еритроцити можуть сприяти утворенню тромбів та підвищувати їх стабільність. 

Будь яка активність, яка знижує рівень кисню в крові, спричиняє збільшення еритропоезу, а потім 
і кількості еритроцитів, а також подальше підвищення рівня гематокриту. Через тісний взаємозв’язок 
між еритроцитами, гемоглобіном та гематокритом оцінка гематологічного профілю ніколи не 
ґрунтується на одному біохімічному/клінічному результаті, а передбачає зв’язок з іншими 
параметрами. 

 
Показання	до	тестування 

▪ Постійні порушення з кровотечами 
▪ Рутинний скринінг 
▪ Визначення анемії або поліцитемії 
▪ Моніторинг лікування анемії або поліцитемії 
▪ Моніторинг витривалості спортсменів 

 
Інтерпретація	результату 

	
Референтні межі: 

 
Чоловіки:	4,40	‐	6,20	106/мм3	

Жінки:	4,20	‐	5,40	106/мм3 
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Можливі	умови	з	високими	значеннями	еритроцитів: 
	

 Хронічна дихальна недостатність 
 Життя на великій висоті над рівнем моря 
 Муковісцидоз 
 Вроджені вади серця 
 Зневоднення 
 Гіперфункція кори наднирників 
 Поліцитемія  
 Анаболічний обмін речовин  
 Таласемія 
 Наркотики (наприклад, гентаміцин та метилдопамін, еритропоетин) 
 Фізичні навантаження. Під час аеробних вправ рівень кисню в крові знижується через 

швидке споживання кисню активними скелетними м’язами. Це стимулює збільшення 
еритропоезу, що викликає збільшення еритроцитів (підвищення гематокриту), а потім рівня 
гемоглобіну, що збільшує здатність крові переносити кисень. 

 
Можливі	стани	з	низькими	значеннями	еритроцитів: 
 Дефіцит заліза 
 Дефіцит вітаміну В6, В12 та/або фолієвої кислоти 
 Недостатність кісткового мозку  
 Спадкова анемія  
 Кровотеча 
 Хронічні захворювання (порушення функції печінки та нирок) 
 Токсичні метали 
 Вагітність 

 
Література: 

	
 Spandrio L, Medicina di Laboratorio, Sorbona ed, 1993. 
 Valente et al, Le analisi cliniche IV/ed, SEF ed, 1996. 
 Henry JB, Diagnosi clinica e sua gestione con metodi di laboratorio, Piccin ed, 1996. 
 Harrison's principles of internal medicine. Braunwald E et al., 16h ed. McGraw-Hill, New York, 2004. 
 Byrnes JR, Wolberg AS. Red blood cells in thrombosis. Blood. 2017 Oct 19;130(16):1795-1799. 

 
Гемоглобін 

	
 Гемоглобін (Hb) – білкова молекула, яка переносить кисень з 

легенів до тканин організму, а вуглекислий газ (CO2) назад у легені 
для видихання. Молекула гемоглобіну складається з двох пар білків 
(альфа і бета -глобінів) та чотирьох груп гему, кожна з яких містить 
один атом заліза. Це основний компонент еритроцитів і надає 
червоний колір крові. При тиску 100 мм рт.ст. у капілярах легенів 
95-98% гемоглобіну поєднується з киснем. У периферичних 
тканинах, де напруга кисню значно нижча, кисень легко 
відокремлюється від гемоглобіну. 

 
Медична	довідка 

Високий та низький вміст гемоглобіну свідчить про дефекти балансу 
еритроцитів у крові та може свідчити про можливе захворювання. 
Тест на гемоглобін зазвичай проводиться для виявлення та 

моніторингу тяжкості різних видів анемії або руйнування еритроцитів та поліцитемії.  Анемія 
включає різноманітні стани з однаковими наслідками – кров людини не може переносити потрібну 
кількість кисню, а кількість еритроцитів нижче норми (також відзначається зменшенням кількості 
гемоглобіну). Існує багато різних типів анемії (наприклад, гемолітична, ідіопатична, апластична, 
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мегалобластна, злоякісна, серповидноклітинна, таласемія) та потенційні причини анемії (наприклад, 
дефіцит вітаміну В12 або фолієвої кислоти або заліза; втрата крові; багато хронічних захворювань 
такі як ревматоїдний артрит, ВІЛ, рак тощо; реакції на ліки та різні проблеми з кістковим мозком, такі 
як лейкемія або лімфома). Крім того, важка анемія може бути пов’язана з ускладненнями, 
спричиненими низьким рівнем кисню в життєво важливих органах, таких як серце, а потім може 
призвести до серцевого нападу або посилити вже наявні захворювання легенів або мозкових судин. 
Насправді, небезпечно низький рівень гемоглобіну ставить людину під загрозу серцевого нападу, 
застійної серцевої недостатності або інсульту. 

 
Показання	до	тестування 

▪ Визначення тяжкості анемії або поліцитемії 
▪ Контроль реакції на лікування анемії або поліцитемії 
▪ Оцінка ступеня крововтрати 
▪ Оцінка стану харчування 
▪ Моніторинг витривалості спортсменів 

 
Інтерпретація	результату 

	
Референтні межі: 

 
Чоловіки:	14,0‐18,0	г/дл	(140‐174	г/л)	

Жінки:	12,0‐16,0	г/дл	(120‐160	г/л) 

	
Можливі	стани	з	високими	значеннями	гемоглобіну: 
 Зневоднення (наприклад, діарея) 
 Форми тривалої дихальної недостатності 
 Дефіцит В6, В12, фолієвої кислоти 
 Гіперактивність кори надниркових залоз 
 Поліцитемія 
 Адаптація до перебування на висоті 
 Гіпофункція селезінки 
 Прийом тестостерону 
 Важке куріння 
 Мігрень 

 
Можливі	стани	з	низькими	значеннями	гемоглобіну:: 
 Спадкові анемії (наприклад, таласемія, серповидноклітинна анемія) 
 Гемодилюція (наприклад, вагітність, набряки) 
 Втрата крові (легені, шлунково -кишковий тракт/геморой/виразка/коліт, матка/місячні, з 

сечею через нирки, крововилив) 
 Дефіцит (недоотримання білка, заліза, міді, вітаміну С, В1, фолієвої кислоти, В12) 
 Хронічні захворювання (печінки, нирок, ревматоїдний артрит, карциноїд тощо) 
 Порушення функції кісткового мозку 
 Гіпофункція кори надниркових залоз 

 
Література: 

	
 Spandrio L, Medicina di Laboratorio, Sorbona ed, 1993. 
 Valente et al, Le analisi cliniche IV/ed, SEF ed, 1996. 
 Henry JB, Diagnosi clinica e sua gestione con metodi di laboratorio, Piccin ed, 1996. 
 Harrison's principles of internal medicine. Braunwald E et al., 16h ed. McGraw-Hill, New York, 2004. 
 Lippi, G., Cervellin, G. and Mattiuzzi, C. (2014), Migraine and erythrocyte biology: a review. Int. Jnl. Lab. 

Hem., 36: 591-597. 
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Гематокрит 

	

Медична	довідка 

	
	

Гематокрит - це частина загальної крові, 
що складається з клітин крові, і вона 
відображається у відсотках. Кров складається з 
еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів. 
Гематокрит є показником як кількості, так і 
розміру клітин крові. Оскільки еритроцити є 
найчисленнішою з гематологічних клітин, 
визначення гематокриту дає загальне 
уявлення про здатність крові переносити 
кисень. 

 

Основною причиною оцінки гематокриту є перевірка на наявність анемії та оцінка нормального 
еритропоезу (біологічний процес утворення еритроцитів). Будь яка діяльність, яка знижує рівень кисню 
в крові, спричиняє збільшення еритропоезу та подальше підвищення гематокриту. 

Крім того, гематокрит є особливо важливим параметром для спортивної медицини для оцінки стану 
здоров'я спортсменів. Наприклад, основною перевагою висотних тренувань є збільшення природного 
вироблення еритропоетину, що збільшує кількість еритроцитів (що збільшує гематокрит), а отже, і 
рівень гемоглобіну, що збільшує здатність крові переносити кисень. Більша кількість кисню в крові 
означає, що більша кількість кисню надходить до м’язів для виробництва енергії, що підвищує 
продуктивність бігунів на довгі дистанції, велосипедистів та інших спортсменів на витривалість. 

 
Показання	до	тестування 

 Моніторинг анемії та поліцитемії 
 Регулярний скринінг 
 Моніторинг реакції на лікування анемії або поліцитемії 
 Зневоднення 
 Моніторинг тривалої кровотечі 
 Моніторинг переливання крові 
 Контроль за фізичними вправами 
 Моніторинг витривалості спортсменів 

 
Інтерпретація	результату 

Референтні межі: 
 
Чоловіки:	40,0	–	54,0%	

Жінки:	37,0	–	47,0% 

Стани, пов'язані з підвищенням або зниженням гематокриту, такі ж, як і для гемоглобіну та 
еритроцитів. Значення гематокриту зменшуються/збільшуються при зменшенні/збільшенні розміру 
або кількості еритроцитів. Крім того, припускають, що підвищений гематокрит може бути наслідком 
гіперфункції селезінки, а зниження гематокриту може свідчити про низьку функцію тимусу. Також 
регулярні аеробні вправи підвищують гематокрит. 

 
Література: 

 Spandrio L, Medicina di Laboratorio, Sorbona ed, 1993. 
 Valente et al, Le analisi cliniche IV/ed, SEF ed, 1996. 
 Henry JB, Diagnosi clinica e sua gestione con metodi di laboratorio, Piccin ed, 1996. 
 Harrison's principles of internal medicine. Braunwald E et al., 16h ed. McGraw-Hill, New York, 2004. 
 Lippi, G., Cervellin, G. and Mattiuzzi, C. (2014), Migraine and erythrocyte biology: a review. Int. Jnl. Lab. 

Hem., 36: 591-597.
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ДІАБЕТИЧНИЙ	ПРОФІЛЬ:	ГЛЮКОЗА	ТА	HBA1C	
	

ГЛЮКОЗА	(ЦУКОР	КРОВІ) 
	

Глюкоза надходить в організм з їжею або 
розщеплюється з глікогену, що 
зберігається в печінці або м’язах. Глюкоза є 
основним джерелом енергії для мозку та 
м’язів. Гомеостаз глюкози відображає 
точний баланс між утворенням глюкози в 
печінці та поглинанням і використанням 
глюкози в організмі. Інсулін – 
найважливіший регулятор метаболічної 
рівноваги глюкози. Після зв’язування зі 
своїм рецептором інсулін посилює 
засвоєння глюкози скелетними м’язами та 
жировою тканиною. Крім інсуліну, інші 
гормони регулюють концентрацію глюкози 
в крові: глюкагон, адреналін та кортизол. 

 
Медична	довідка 

	
Цукровий діабет – це складна метаболічна група захворювань, яка проявляється як основне 

порушення обміну вуглеводів, білків і жирів. Це відбувається, коли підшлункова залоза не виробляє 
достатню кількість інсуліну або коли організм не може ефективно використовувати вироблений ним 
інсулін. Основним симптомом захворювання є гіперглікемія, на яку і спрямована діагностика. Два 
основних захворювання відомі як діабет 1 і 2 типу. Приблизно 90-95% всіх випадків – цукровий діабет 
2 типу. Тип 1 зазвичай зустрічається у дітей та молодих людей і має гострий початок. Це викликано 
аутоімунним руйнуванням клітин підшлункової залози, які виробляють інсулін, що призводить до 
абсолютної залежності від екзогенного інсуліну. Цукровий діабет 2 типу – гетерогенне захворювання, 
яке, як правило, має пізній початок і розвивається поступово. Хронічна гіперглікемія цукрового 
діабету пов'язана з тривалим пошкодженням, порушенням функцій та недостатністю різних органів, 
особливо очей, нирок, нервів, серця та судин. 

Епідемія діабету у світі все ще триває. Приблизно 30 мільйонів людей у всьому світі хворіли на 
цукровий діабет у 1985 році. До 1995 року ця кількість зросла до 135 мільйонів, а згідно з останніми 
оцінками ВООЗ, кількість хворих на діабет зросла до 422 мільйонів. Приблизно 1,6 мільйона смертей 
були безпосередньо спричинені цукровим діабетом (ВООЗ, 2016). 

Після цього вимірювання рівня глюкози в крові переважно призначається для обстеження, 
виявлення та контролю гіперглікемії внаслідок цукрового діабету, а також для моніторингу її 
лікування. Зміни вмісту глюкози натщесерце та порушення толерантності до глюкози пов’язані з 
високим ризиком розвитку діабету. Існує також багато доказів того, що люди з порушенням рівня 
глюкози мають підвищений ризик розвитку мікро- та макросудинних ускладнень. Оскільки 
тестування може допомогти зменшити захворюваність та смертність, пов'язану з діабетом, то 
настійно рекомендується його постійно проводити. 
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Показання	до	тестування 
 В рамках звичайного скринінгу 
 Підозра на гіперглікемію: 

 скринінг на цукровий діабет (після прогресування захворювання) 
 моніторинг лікарем лікування діабету  
 оцінка вуглеводного обміну 
 під час вагітності, щоб уникнути гестаційного діабету. 

 Підозра на гіпоглікемію: 
 під час лікування діабету 
 хронічний алкоголізм 
 непереносимість галактози та фруктози. 

 
Інтерпретація	результату 

	
Референтні межі: 

 
60	‐	100	мг/дл	(3,33	‐	5.55	ммоль/л) 

	
Можливі	стани	пов’язані	з	високим	рівнем	глюкози	(гіперглікемія) 
 Метаболічний синдром, цукровий діабет 
 Ендокринний діабет, обумовлений захворюванням підшлункової залози (панкреатит, пухлини 

підшлункової залози), хворобою наднирників/гіпофіза (синдром Кушинга, акромегалія) або 
гіпертиреозом 

 Інші захворювання: ураження мозку, захворювання печінки, нефроз, панкреатит 
 Наркотики (наприклад, тіазиди, кортикостероїди, адреналін, естрогени) 
 Вагітність 
 Дієта, багата вуглеводами 
Можливі	стани	з	низьким	рівнем	глюкози	(гіпоглікемія) 
 Надлишок інсуліну 
 Фактична гіпоглікемія, спричинена інсуліном або гіпоглікемічними засобами 
 Наркотики (наприклад, цибензолін, саліцилати) 
 Печінкова, ниркова або серцева недостатність 
 Сепсис, травма 
 Порушення, спричинені вживанням алкоголю 
 Недоїдання 

 
Література: 

	
 Spandrio L, Medicina di Laboratorio, Sorbona ed, 1993. 
 Valente et al, Le analisi cliniche IV/ed, SEF ed, 1996. 
 Henry JB, Diagnosi clinica e sua gestione con metodi di laboratorio, Piccin ed, 1996. 
 American Diabetes Association: Clinical Practice Recommendations (Position Statement). Diabetes Care 

24 (Suppl 1): S33-S55, 2001. 
 Report of the expert committee on the diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes	Care, 26 

(Suppl 1): S5, 2003. 
 Pippitt K, Li M, Gurgle HE. Diabetes Mellitus: Screening and Diagnosis. Am Fam Physician. 2016 

Jan 15;93(2):103-9. Erratum in: Am Fam Physician. 2016 Oct 1;94(7):533. 
 World Health Organistaion, Cardiovascular Disease, https://www.who.int/health- 

topics/diabetes#tab=tab_1. 
 Nidhi Bansal, MBBS and Ruth S. Weinstock, Non-Diabetic Hypoglycemia, Endotext.org, Last update 2020. 
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HbA1c	(глікований	гемоглобін) 
	

Гемоглобін складається з чотирьох білкових ланцюгів і знаходиться в еритроцитах. Його основна 
функція - транспортування кисню в крові. HbA1c- це глікована форма гемоглобіну, утворена шляхом 
неферментативного глікації N-кінця β-ланцюга гемоглобіну, HbA0. Коли рівень глюкози високий, 
глюкоза зв’язується з гемоглобіном, змінюючи його на HbA1c. Рівень HbA1c корелює з рівнем глюкози 
в крові протягом попередніх 6-8 тижнів. 
Численні клінічні дослідження показали, що ускладнення, пов’язані з діабетом, можна зменшити 
шляхом тривалого моніторингу та постійного контролю рівня глюкози в крові. Клінічне дослідження 
з контролю над діабетом і його ускладненнями (DCCT) було знаковим багатоцентровим клінічним 
дослідженням, яке остаточно пов'язало підвищення рівня HbA1c із ускладненнями, пов'язаними з 
діабетом. Оскільки тривалість життя еритроцитів становить 4 місяці, HbA1c вказує на тривалий 
контроль рівня цукру в крові пацієнта та дотримання дієти. Тому тест на HbA1c був широко 
прийнятий як хороший показник глікемічного контролю за попередні 2-3 місяці. 

 
Медична	довідка 

	
HbA1c – аналіз крові, який використовується для діагностики та моніторингу людей з діабетом. HbA1c 
показує рівень цукру в крові за останні 3 місяці. Він відрізняється від аналізу глюкози в крові, який 
вимірює рівень цукру в крові в момент тестування. Моніторинг HbA1c має важливе значення для 
пацієнтів з цукровим діабетом та для розуміння ризику розвитку ускладнень, включаючи 
пошкодження клітин, нервів, ІХС (ішемічну хворобу серця), сліпоту та ниркову недостатність. 

 

Інтерпретація	результату 
	

Референтні межі: 
Не	діабетики	<	6%	(NGSP);	<	42	ммоль/моль	(IFCC)	

Контроль	діабету	<	7%	(NGSP);	<	53	ммоль/моль	(IFCC) 

	
Показання	до	тестування 

 В рамках звичайного скринінгу 
 Підозра на гіперглікемію:: 

 обстеження на цукровий діабет (діагностика та стеження за ходом захворювання) 
 наявність симптомів діабету: підвищена спрага, часте сечовипускання, помутніння зору, втома 
 моніторинг лікування діабету лікарем та/або самоконтроль 
 оцінка вуглеводного обміну 
 під час вагітності, щоб уникнути гестаційного діабету. 

 Фактори ризику: 
 Надмірна вага або ожиріння 
 Високий кров'яний тиск 
 Серцеві захворювання в анамнезі 
 Малорухливий спосіб життя 

 
Література: 

	
 The Diabetes Control and Complications Trial (DCCT). Design and methodologic considerations for the 

feasibility phase. The DCCT Research Group, Diabetes, 1986 May;35(5):530-45. 
 Spandrio L, Medicina di Laboratorio, Sorbona ed, 1993. 
 Valente et al, Le analisi cliniche IV/ed, SEF ed, 1996. 
 Henry JB, Diagnosi clinica e sua gestione con metodi di laboratorio, Piccin ed, 1996. 
 World Health Organisation, The world health report 2002 - Reducing risks, promoting healthy life, 2002. 
 Report of the expert committee on the diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes	Care, 26 

(Suppl 1): S5, 2003. 
 Pippitt K, Li M, Gurgle HE. Diabetes Mellitus: Screening and Diagnosis. Am Fam Physician. 2016 

Jan 15;93(2):103-9. Erratum in: Am Fam Physician. 2016 Oct 1;94(7):533. 
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ЛІПІДНИЙ	ПРОФІЛЬ:	ЗАГАЛЬНИЙ	ХОЛЕСТЕРОЛ,	ЛПВЩ	та	ЛПНЩ,	
ТРИГЛІЦЕРИДИ 

Холестерин	 – ліпідна молекула, що 
виробляється печінкою, а невелика його 
частина надходить з їжею. Як і всі жири, 
холестерин не розчинний у воді та відповідно у 
крові і, коли він присутній у надмірній 
кількості, може накопичуватися на стінках 
артерій. Основними типами холестерину є 
ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) та 
ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ). 

Холестерин	ЛПНЩ,	так званий «поганий» 
холестерин, транспортується до всіх ділянок 
організму, де він використовується для 
відновлення клітинних мембран або утворення 
гормонів.  

Холестерин ЛПНЩ також може накопичуватися в стінках артерій. Високий рівень ЛПНЩ викликає 
накопичення холестерину в артеріях. 

Холестерин	ЛПВЩ,	так званий «хороший» холестерин, зв'язує холестерин з периферійних тканин 
і транспортує його назад до печінки. Цей зворотний транспорт знижує вміст холестерину в стінках 
артерій. У певному сенсі ЛПВЩ – це «команда з очищення», яка висмоктує зайвий холестерин з тканин і 
утилізує його, перш ніж він може завдати будь якої шкоди. Крім того, відомо, що ЛПВЩ може володіти 
антиокислювальні та протизапальні властивості. 

Тригліцериди – найпоширеніші жирні речовини в організмі, які виробляються в печінці або 
жировій тканині, переважно з вуглеводів. Тригліцериди зберігаються в жировій тканині та м’язах як 
запасної форми енергії. Відповідно до енергії, необхідної організму, вони поступово вивільняються і 
гідролізуються до гліцерину та вільних жирних кислот. 

Оцінка	 ризику	 серцево‐судинних	 захворювань	 (ССЗ) - це розрахунок відсотка ризику 
виникнення ІХС (наприклад, серцевого нападу або інсульту) протягом 10 років відповідно до моделі 
дослідження Фремінґема  (Framingham Coronary Heart Disease Risk Score, 
https://www.mdcalc.com/framingham-risk-score-hard-coronary-heart-disease#evidence), згідно з 
рекомендацією МОЗ України (https://moz.gov.ua/article/health/jak-viznachiti-riziki-sercevo-sudinnih-
zahvorjuvan-onlajn-kalkyljatori). 

Значення оцінюється на основі загального рівня холестерину, ЛПВЩ та таких факторів: 
• Стать 
• Вік (20-79) 
• Звичка курити 
• Систолічний кров'яний тиск, 
• Тривалість лікування антигіпертензивними препаратами,  

Оцінка ризику не застосовується у разі: 
• Особи віком <20 та > 79 років 
• Ішемічна хвороба серця та/або діабет 
• Вагітність. 
Медична	довідка 

Визначення ліпідної панелі має важливе значення для первинної та вторинної профілактики 
серцево-судинних захворювань, оскільки це основний фактор ризику розвитку атеросклерозу та 
ішемічної хвороби серця (ІХС). Атеросклероз – поширене і прогресуюче захворювання артерій, що 
виникає внаслідок запалення та відкладення нальоту під внутрішньою оболонкою артерій і в просвіті 
артерії, що може блокувати кровотік і призвести до серцевого нападу. 

ІХС є основною причиною смерті у світі та становить серйозну глобальну проблему здоров'я. Як 
відомо, ІХС переважно виявляють у багатих країнах, і це викликано природним процесом старіння та 
надмірністю західного способу життя. Однак насправді виявилося, що ІХС знайдено у всіх найбідніших 
країнах. І навпаки, ІХС у промислово розвиненому світі скорочується протягом останніх двох 
десятиліть. Це стало результатом ініціатив у сфері охорони здоров’я з метою ознайомлення 
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населення з факторами ризику, пов’язаними з ІХС. Більш того, хвороби серця не мають географічних, 
гендерних чи соціально-економічних кордонів. Щонайменше 20 мільйонів людей щорічно 
переживають серцеві напади та інсульти; багато з них потребують дорогої клінічної допомоги, тому 
ССЗ також є основним економічним викликом у всьому світі. 

За даними доповіді ВООЗ про здоров’я у 2016 році, приблизно 17,9 мільйона - або 31 % загальної 
смертності у всьому світі – є результатом різних форм ССЗ щороку, багато з яких можна запобігти дією 
на основні фактори ризику: нездорове харчування, скорочення фізичної активності і куріння. Більше 
50% смертей та інвалідності можна скоротити шляхом поєднання простих, економічно ефективних 
зусиль на національному рівні та індивідуальних дій щодо зменшення основних факторів ризику. 

Основними факторами ризику ІХС є високий кров'яний тиск (гіпертонія), високий рівень 
холестерину в крові (гіперхолестеринемія), нездорова дієта (занадто багато солі, цукру та насичених 
жирів, а також недостатня кількість свіжих фруктів та овочів), вживання тютюну, діабет, ожиріння, 
вік, генетична схильність, надмірне вживання алкоголю та фізична бездіяльність. Тому пріоритетом у 
боротьбі з епідемією ІХС є профілактика. 

Загальний холестерин, ЛПНЩ та ЛПВЩ відображають динамічний процес – холестерин 
відкладається на стінках судин, а потім забирається. Рівень загального холестерину – найгрубіший 
погляд на цей процес; кількості ЛПНЩ та ЛПВЩ дають більш детальний огляд двостороннього руху 
всередині ваших кровоносних судин. Тому точне вимірювання рівня холестерину є обов’язковою 
частиною оцінки ризику ІХС. Слід також звернути увагу на оцінку ЛПВЩ, ЛПНЩ та тригліцеридів як 
незалежних факторів ризику ІХС. 

ЛПВЩ має анти-атеросклеротичні та кардіозахисні властивості. З цієї причини існує зворотний 
зв'язок між ЛПВЩ та серцево-судинним ризиком. Низький рівень ЛПВЩ є незалежним фактором 
ризику розвитку атеросклерозу та ІХС навіть у осіб з низьким рівнем ЛПНЩ. Тому рівень ЛПВЩ слід 
регулярно оцінювати при надаванні первинної медичної допомоги. 

До 30% населення мають підвищені значення тригліцеридів. Підвищений рівень тригліцеридів є 
ще одним незалежним фактором ризику ІХС. Зазвичай він асоціюється з іншими факторами ризику 
ліпідного та неліпідного профілю (наприклад, з рівнем ЛПНЩ та ЛПВЩ, високим кров'яним тиском) 
та такими метаболічними захворюваннями, як цукровий діабет та ожиріння. Високий рівень 
тригліцеридів, що супроводжується низьким рівнем ЛПВЩ, виявляється особливо тривожним. Таким 
чином, необхідно підкреслити необхідність виявлення, моніторингу та лікування підвищеного рівня 
тригліцеридів з метою запобігання ІХС. 

Загальні рекомендації для населення щодо лікування та профілактики ІХС повинні включати 
повне тестування ліпідного профілю, тобто загального холестерину, ЛПВЩ, ЛПНЩ та тригліцеридів. 

 
Показання	до	тестування 
▪ В рамках звичайного скринінгу 
▪ Фактори ризику: сімейний анамнез пов’язаний із ССЗ, надмірна вага або ожиріння, звичка курити, 

малорухливий спосіб життя. 
▪ Оцінка ліпідних порушень 
▪ Скринінг та профілактика ліпідних порушень 
▪ Моніторинг анти-ліпідної терапії 
▪ Оцінка серцево-судинного ризику 

 
Інтерпретація	результату 

	
Референтні діапазони: 
Загальний	холестерин	150	‐	190	мг/дл	(3,88	‐	5.00	ммоль/л)	

ЛПВЩ	холестерин	35	–	80	мг/дл	(0,91	–	2,07	ммоль/л)	

Тригліцериди	<	200	мг/дл	(<2.26	ммоль/л) 

ЛПНЩ	холестерин	50	‐140	мг/дл	(1.29	–	3.63	ммоль/л) 

Через тісний зв'язок між параметрами, перераховані нижче умови відносяться до всієї ліпідної 
панелі. Оскільки ЛПВЩ є зворотним фактором ризику ІХС, умови з високими значеннями загального 
холестерину, ЛПНЩ та тригліцеридів відповідають низьким значенням ЛПВЩ. Насправді, на відміну 
від інших параметрів ліпідної панелі, значення ЛПВЩ нижче норми є приводом для коригуючих дій. 
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Можливі	умови	з	високими	значеннями 
 Первинна гіперхолестеринемія 
 Хвороби: хронічна ниркова недостатність, нефротичний синдром, захворювання печінки, гіпотиреоз, діабет 
 Прийом наркотиків (наприклад, оральних контрацептивів, глюкокортикоїдів, тіазидних діуретиків, бета -

блокаторів, сульфаніламідів, вітаміну Д) 
 Нездорове харчування: надлишок тваринного жиру, м’яса та дуже високий вміст вуглеводів (більше 60% 

загального споживання енергії) 
 Фактори ризику способу життя: зайва вага, малорухливий спосіб життя, куріння 
 Генетична схильність 
 Вагітність 

 
Можливі	умови	з	низькими	значеннями 

 Важкі хвороби: рак, хронічні інфекції, операції, політравми 
 Хвороби (наприклад, гіпертиреоз, печінкова недостатність, синдром мальабсорбції) 
 Наркотики (наприклад, препарати для зниження рівня холестерину, алопуринол, андрогени, 

естрогени, колхіцин, інгібітори МАО, неоміцин, нітрати) 
 Недоїдання 
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СЕЧОВА	КИСЛОТА 
Пурини є основними будівельними матеріалами нуклеїнових 

кислот (РНК і ДНК) та коферментів. Майже всі пурини отримують 
з харчових продуктів і метаболізуються до сечової кислоти як 
кінцевого продукту. Більшість сечової кислоти – до 70-80% – в 
результаті метаболізму пуринів виводиться нирками. Додаткові 
20-30% виходять з організму через кишечник. Сечова кислота є 
кінцевим продуктом метаболізму пуринів у людини та мавп. 
Сечова кислота діє як антиоксидант і становить 50% загальної 
антиоксидантної здатності біологічних рідин у людини. 
Присутній у цитоплазмі клітин або в кислому/гідрофобному 
середовищі в атеросклеротичних бляшках, сечова кислота 
перетворюється в прооксидант і сприяє окислювальному стресу і 
за допомогою цього механізму бере участь у патофізіології 
захворювань людини, включаючи серцево-судинні захворювання 
(ССЗ). Аномальні рівні сечової кислоти в сироватці крові 
обумовлені змінами у виробленні або виведенні.  

Оскільки сечова кислота лише слабо розчинна у воді і легко осаджується у вигляді кристалів 
урату натрію, це може сприяти утворенню відкладень у нирках або подагри (при відкладанні в 
суглобах). Гіперурикемія – це стан, при якому рівень сечової кислоти вищий за нормальний може 
бути наслідком споживання певних продуктів (молюсків, м’яса або алкоголю) або через 
неефективну ниркову екскрецію сечової кислоти. Рівні сечової кислоти в крові між людьми і між 
днями є важливими. Зазвичай рівень сечової кислоти вище вранці і знижується ввечері. 
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Медична	довідка 
Статеві та метаболічні відмінності, а також деякі патологічні стани (захворювання нирок, 

порушення обміну речовин у поєднанні з цукровим діабетом, гіпертонія, ожиріння та ліпідні 
порушення), дієта, розлади спричинені вживанням алкоголю та надмірні фізичні навантаження 
можуть бути пов’язані зі збільшенням сечової кислоти. Підвищений рівень сечової кислоти 
називається гіперурикемією і, як правило, не проявляє симптомів. Визначення концентрації сечової 
кислоти в крові дозволяє оцінити ризик пацієнта, діагностувати та контролювати лікування 
подагричного артриту або каменів у нирках. 

Відмінною рисою подагри є гіперурикемія. Подагра – хвороблива і потенційно інвалідизуюча 
форма артриту, відома з давніх часів. Початкові симптоми зазвичай складаються з інтенсивних 
епізодів хворобливого набряку в окремих суглобах, найчастіше в стопах. З часом надлишок сечової 
кислоти в крові може призвести до відкладення кристалів уратів у суглобах та навколишніх 
сполучних тканинах, утворюючи тверді відкладення, які називаються тофус. Ці кристали притягують 
лейкоцити, що призводить до важких нападів подагри. Подагра та її ускладнення частіше 
зустрічаються у чоловіків, у жінок після менопаузи та у людей із захворюваннями нирок. Дуже часто 
це відбувається разом з метаболічним синдромом, наприклад, у поєднанні з цукровим діабетом, 
гіпертонічною хворобою, ожирінням та порушеннями ліпідів. 

 
Сечова	кислота	і	вільні	радикали 

Сечова кислота має потужну антиоксидантну активність здатна безпосередньо поглинати вільні 
радикали. Оскільки концентрація сечової кислоти (200-450 мМ) дуже висока у плазмі порівняно з 
концентрацією вітаміну С (30-110 мМ), білірубіну (5-20 мМ) та глутатіону (<2 мМ), це одна з 
найпотужніших антиоксидантних речовин плазми, що підтримують стійкість ліпідів плазми до 
окислення. Більш того, сечова кислота не тільки поглинає радикали, але також може стабілізувати 
аскорбінову кислоту шляхом хелатування заліза. 

Захисна роль сечової кислоти досить суперечлива, особливо при інсульті та хворобах серця. 
Нещодавно було показано, що за певних обставин вихідні антиоксидантні властивості сечової 
кислоти парадоксальним чином стають прооксидантними. Наприклад, відомо, що сечова кислота у 
плазмі на ранній стадії атеросклеротичного процесу діє як антиоксидант, але пізніше, коли сечова 
кислота у плазмі крові підвищена (> 4 мг/дл), стає прооксидантом та сприяє окисленню ліпопротеїнів 
у межах атеросклерозної бляшки. 

 
Показання	до	тестування 
 Моніторинг подагри 
 Моніторинг повторних каменів у нирках 
 Моніторинг терапії пацієнтів з нирковою недостатністю, лейкемією або псоріазом 
 Травма сечоводу 
 Моніторинг пацієнтів, які проходять курс хіміотерапії або променевої терапії 
 Рутинний скринінг 

 
Інтерпретація	результату 

Референтні межі: 
Чоловіки:	2.0	–	7.0	мг/дл	(0.12	‐	0.42	ммоль/л)	
Жінки:	2.0	‐	6.0	мг/дл	(0.12	‐	0.36	ммоль/л) 

	
Можливі	стани	з	гіперурикемією 
 Зниження ниркової екскреції 
 Подагра 
 Деякі види раку або хіміотерапія 
 Кетоацидоз (натщесерце, діабет) 
 Деякі ліки 
 Гіпотиреоз 
 Порушення внаслідок вживання алкоголю 
 Зневоднення 
 Псоріаз 
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 Отруєння свинцем 

 Порушення ліпідного обміну 

 Багата білками дієта 

 Надмірні фізичні навантаження 
 

Можливі	стани	з	гіпоурикемією 
 Важкі захворювання печінки  
 Гостра травма нирок  
 Оксидативний стрес 
 Лікування уриказою 
 Реабсорбція ниркових канальців внаслідок спадкових або набутих порушень 
 Синдром неадекватної секреції антидіуретичного гормону SIADH 
 Деякі ліки (наприклад, саліцилати) 
 Спадкова ксантинурія 
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ОЦІНКА	ОКСИДАТИВНОГО	СТРЕСУ:	ТЕСТИ	ФОРТ	І	ФОРД 
	

Атоми з неспареними електронами є 
вільними радикалами, нестійкими молекулами, 
які намагаються «захопити» електрони з інших 
молекул, є надзвичайно реакційноздатними 
при цьому, короткоживучими і викликаючи 
ланцюгові реакції. Біохімічні реакції, які 
відбуваються в живих клітинах, включають 
перенесення електронів і утворюються вільні 
радикали. Тому АФК природним чином 
виробляються в результаті метаболізму і 
мають також природні функції (наприклад, 
роботу мітохондрій та імунологічну відповідь), 
але коли їхній вміст стає надмірним, вони 
здатні атакувати основні клітинні компоненти, 
особливо ліпіди, білки та ДНК. 

На щастя, живі клітини характеризуються численними елементами захисту, які називаються 
антиоксидантами (СОД, ГП, каталаза, вітаміни, каротиноїди, тіоли, глутатіон, альбумін, селен тощо). У 
нормальних умовах організм здатний знешкодити вільні радикали, але якщо робота антиоксидантів 
неможлива або порушена, або якщо утворення вільних радикалів стає занадто надмірним, може 
виникати окисні пошкодження. 
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Медична	довідка 

Подвійна природа АФК з їхніми корисними та шкідливими функціями передбачає складність їх 
специфічного функціонування та труднощі у встановленні конкретних клінічних станів осіб, в яких 
розвивається оксидативний стрес. До речі, оцінка оксидативного стресу може дозволити розробити 
стратегії антиоксидантного лікування при захворюваннях, пов’язаних з АФК, які сприяють затримці 
розвитку захворювання, покращують результатів аналізів, що в результаті покращує якість життя. 
Тому оксидативний стрес є чинником ризику для здоров’я – особливо якщо він тривалий і пов’язаний з 
іншими добре відомими факторами ризику, такими як гіпертонія, високий рівень ліпідів, гіперглікемія, 
надмірна вага та куріння. 

Оцінка вільних радикалів має важливе значення для медицини та для конкретних та загальних 
цілей охорони здоров’я. Контроль окисного стресу є першочерговим кроком на шляху до захисту від 
руйнування АФК. Добре обґрунтовані дані з численних клінічних та епідеміологічних досліджень 
підтверджують, що аналіз оксидативного стресу є життєво важливим інструментом у медичній 
практиці. Дані показують важливість споживання продуктів з високим вмістом антиоксидантів, які, 
крім того, що вони мають ряд переваг для здоров’я, можуть допомогти запобігти або зменшити ризик 
захворювань, особливо серцево - судинних, раку та запалення в цілому. 

 
Показання	до	тестування 

Хоча вільні радикали та оксидативний стрес є важливими для профілактики та охорони 
здоров’я, скринінг та моніторинг ще не стали стандартним рутинним тестом, хоча сама небезпека 
полягає  у відсутності симптомів. Невизначений оксидативний стрес, що розвивається, може серйозно 
вплинути на здоров’я та працездатність людини. 

Поєднання біомаркерів оксидативного стресу, таких як аналізи ФОРТ та ФОРД, забезпечують 
професійну, глобальну оцінку балансу окислювачів/антиоксидантів у людей на місці надання 
допомоги. І ФОРТ (тест на вільні радикали), і ФОРД (тест на антиоксидантний захист) були розроблені 
для надання допомоги високонадійними, швидкими та зручними для користувачів методами для 
оцінки оксидативного стану в організмі з однієї краплі капілярної крові. Скринінг та моніторинг 
оксидативного стресу має фундаментальне значення для профілактичної медицини та охорони 
здоров’я, а також для контролю відповідних методів лікування під час патологій у широкому діапазоні 
сфер застосування, від превентивної до спортивної медицини. Його можна розглядати як загальний 
скринінговий тест для осіб різного віку, і використовуватися у кабінеті лікаря, клініках, інститутах, 
дієтологами, спортивній медицині, оздоровчих інститутах, спа-салонах. 
Нижче наведено деякі приклади: 

 Моніторинг антиоксидантної терапії 
 Тестування фармакологічного лікування 
 Моніторинг змін способу життя 
 Спортивний сектор (наприклад, продуктивність, харчування, травми спортсменів) 
 Профілактична медицина 
 Проти старіння 
 Запалення 
 Психічні та фізичні навантаження 
 Клінічні дослідження
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Інтерпретація	результату: 
	

Референтні значення ФОРД: 1.07‐1.53	ммоль/л	H2O2	екв. 
Референтні значення ФОРТ: <310	ФОРТ	Од	(<2.36	ммоль/л	H2O2екв.). 
1 ФОРТ Одиниця відповідає прибл. 7.6 мкмоль/л еквівалентно 0.26 мг/л H2O2. 

 
Можливі	стани	з	високим	рівнем	ФОРТ: 

 Вагітність 
 Вживання контрацептивів 
 Гормональна замісна терапія 
 Діаліз 
 Вживання ліків (напр., протипухлинні препарати, антибіотики, анельгетики, імуносупресори) 
 Негайно після фізичної активності у нетренованих осіб 
 Запальні процеси 
 Респіраторні захворювання 
 Куріння 
 Нездорове харчування та спосіб життя 
 Серцево-судинні захворювання 

 
Можливі	стани	з	низькими	рівнями	ФОРТ:	 	

  Споживання антиоксидантів  
 Треновані спортсмени 

 
Інтерпретація	результату	оцінки	
оксидативного	стресу 

	
Як тільки рівні ФОРТ та ФОРД будуть 
виміряні, важливим етапом оцінки є 
визначення індивідуального статусу 
ОС  відповідно до таблиці або 
обраховуючи РЕДОКС індекс 
(визначається автоматично приладом 
після паралельного визначення ФОРД 
та ФОРТ тестів). Існує 5 основних 
статусів оксидативного стресу. 
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