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Сучасна система вищої медичної освіти в Україні зорієнтована на 

формування у студента-медика професійної компетентності вже починаючи з 

першого курсу. Компетентний студент-медик повинен глибоко розуміти 

сутність виконуваних завдань і вирішуваних проблем.  

Біоорганічна та біологічна хімія належить до фундаментальних 

дисциплін, що складають основу повноцінної медичної освіти і є підґрунтям 

для формування клінічного мислення у майбутнього лікаря. 

Актуальним у формуванні цілісного уявлення про конкретну навчальну 

дисципліну, її роль і місце в системі вищої медичної освіти, у підготовці 

висококомпетентного спеціаліста-медика відіграє внутрішньо- та між-

предметна інтеграція, яка забезпечує спадкоємність викладання базових і 

клінічних дисциплін.  

Навчальний матеріал Модуля №1 базується на знаннях, набутих у 

середній школі та закладає базові знання для опанування матеріалу 

наступних модулів із біоорганічної і біологічної хімії й інших дисциплін 

(нормальної фізіології, патологічної фізіології, фармакології, клінічних 

дисциплін). Знання структурної та просторової ізомерії молекул є 

необхідним для розуміння властивостей амінокислот, моносахаридів та 

інших біомолекул; класифікації типів хімічних реакцій – для розуміння 

принципу поділу ферментів на класи; структури та властивостей спиртів, 

альдегідів і кетонів – для розуміння метаболізму етанолу, кетонових тіл. 

Вивчення структури та властивостей вищих жирних кислот, 

триацилгліцеролів і фосфоліпідів у Модулі №1 є необхідним для вивчення їх 

метаболізму та будови клітинних мембран, з‘ясування можливих причин 

жирової інфільтрації печінки, атеросклерозу й інших патологій обміну 

ліпідів. Дослідження хімічних властивостей моносахаридів дозволяє 

виявляти ці патологічні компоненти сечі за допомогою якісних реакцій (глю-

козу за реакцією Троммера, фруктозу – за реакцією Селіванова). Вивчення 

структури та властивостей вуглеводів у Модулі №1 забезпечує розуміння їх 

метаболізму в організмі людини (Модуль №3) та має важливе значення для 

вивчення патологій обміну вуглеводів, зокрема цукрового діабету, 

стероїдного діабету, галактоземії, спадкового несприймання фруктози тощо. 

Дослідження реакційної здатності гетерофункціональних похідних 

аліфатичного і бензольного ряду тісно інтегрується з багатьма наступними 

темами курсу біоорганічної та біологічної хімії, а також фармакології, адже у 
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організмі людини метаболізується ряд гідрокси-, оксо- й амінокислот. Окрім 

того, ряд кислот та їх похідних, зокрема гетерофункціональних похідних 

бензольного ряду, є лікарськими засобами (лактат феруму, цитрат натрію, 

ацетилсаліцилова кислота, фенілсаліцилат, метилсаліцилат, сульфаніламіди, 

парацетамол, новокаїн тощо). Усі вони є біфункціональними сполуками. 

Послідовність перетворення в організмі таких речовин базується на типових 

хімічних реакціях, що властиві кожній функціональній групі. Структура та 

хімічні властивості пірувату, лактату, ацетоацетату, лимонної, щавелево-

оцтової та альфа-кетоглутарової кислот, що вивчаються у темі №6 

«Дослідження реакційної здатності гетерофункціональних сполук» необхідні 

для засвоєння Модуля №3.  

У темах №7-8 вивчається структура та хімічні властивості амінокислот 

і білків. Загальні шляхи обміну амінокислот у організмі людини (дезамі-

нування, трансамінування, декарбоксилювання) вивчається у Модулі №3. 

При декарбоксилюванні амінокислот та їх похідних утворюються біогенні 

аміни (гістамін, серотонін, гамма-аміномасляна кислота, катехоламіни). Ці 

речовини вивчаються не тільки в курсі біоорганічної і біологічної хімії, але й 

у курсах нормальної та патологічної фізіології, на клінічних кафедрах. 

Препарати, що впливають на метаболізм біогенних амінів вивчаються у курсі 

фармакології (інгібітори моноамінооксидаз). У медицині застосовують 

препарати амінокислот і білків як лікарські засоби. Біуретову реакцію на 

пептидний зв‘язок використовують для кількісного визначення вмісту білка в 

сироватці крові в медичній практиці. Гетероциклічними сполуками є ряд 

біологічно важливих речовин та їх метаболітів: білірубін – лінійний 

тетрапірол, гістидин та гістамін містять імідазольне кільце, а триптофан, 

серотонін і мелатонін – індольне, нікотинова кислота є похідним піридину, а 

тіофенове кільце є структурним компонентом вітаміну Н). Багато гетеро-

циклічних сполук застосовуються як лікарські засоби (анальгін, ізоніазид, 

барбітурати тощо). Знання структури та властивостей азотових основ та 

нуклеотидів є необхідним для засвоєння навчального матеріалу з медичної 

біології (нуклеїнові кислоти), біоорганічної і біологічної хімії (Модуль №1 – 

структура та властивості нуклеїнових кислот; Модуль №4 – метаболізм 

нуклеотидів). Ця тема є надзвичайно важливою в клінічному аспекті 

(подагра, синдром Леша-Ніхана, оротатацидурія). Препарати пуринів мають 

широке застосування в клініці (теофілін, теобромін, кофеїн). 

Отже, викладання навчального матеріалу Модуля №1 з біоорганічної і 

біологічної хімії необхідно проводити в тісному інтегративному зв‘язку як з 

навчальним матеріалом інших модулів цієї ж навчальної дисципліни, так і з 

навчальним матеріалом суміжних та наступних дисциплін. 
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