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В останні роки значна увага приділяється

дослідженню процесів перекисного окислення

ліпідів як фактору, що відіграє суттєву роль у ме�

ханізмі розвитку запалення. З’являється все

більше даних щодо ролі ліпідів в регуляції і

функціонуванні різних мембранних систем, так як

фізико�хімічні властивості ліпідів та їх склад

впливають на функціональні і біохімічні особли�

вості клітин і тканин [2]. 

Запальні процеси в організмі, що викликають�

ся численними факторами, мають в своїй основі

процес деструкції мембран і клітин, що визнача�

ють клінічний перебіг  і наслідки захворювання.

Механізми пошкодження мембран в організмі

численні, однак найбільш істотна роль належить

процесам вільнорадикального окислення ліпідів [3].

Відомо, що основним субстратом процесу

ліпідної пероксидації є переважно поліненасичені

жирні кислоти (ПНЖК), які легко підлягають

окисному впливу. Вони втрачають свої вихідні

властивості і можуть спричинювати в організмі

різні порушення обміну. Висока метаболічна ак�

тивність ненасичених жирних кислот (ЖК) та їх

участь у структурно�функціональних взаємозв’яз�

ках біологічних мембран визначають важливість

вивчення цього класу ліпідів [6].
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Резюме. Результати аналізу жирнокислотного складу ліпідів еритроцитів, сироватки крові та конденса�

ту видихуваного повітря у хворих на інфільтративний туберкульоз легень із деструктивними змінами і

бактеріовиділенням свідчать про активацію процесу ліпідної пероксидації, що є однією із причин тяж�

кості перебігу патологічного процесу. Включення у схему комплексного лікування таких пацієнтів  пре�

парату посиленої антиоксидантної дії ТРИ�ВІ ПЛЮС у дозі 2 таблетки 1 раз на день протягом 4 тиж по�

зитивно впливає на процес ліпідної пероксидації.

Ключові слова: туберкульоз легень, жирнокислотний склад ліпідів, лікування, ТРИ�ВІ ПЛЮС.

����������	�
 ���	�� �������
���	����	��, ������	�� �����,

��������	� ����������� ������� � ���
��������� � ������� ������	��	�����

	����������� ������
�.�. �������	, 
.�. ��	��, �.�. �	�	����	, 

�.!. ���	����	, �.�. �������,  �.�. ���"���
Резюме. Результаты анализа жирнокислотного сос�

тава липидов эритроцитов, сыворотки крови и

конденсата выдыхаемого воздуха у больных ин�

фильтративным туберкулезом легких с деструк�

тивными изменениями и бактериовыделением

свидетельствуют об активации процесса липид�

ной пероксидации, что является одной из причин

тяжести течения патологического процесса.

Включение в схему комплексного лечения таких

пациентов препарата усиленного антиоксидант�

ного действия ТРИ�ВИ ПЛЮС в дозе 2 таблетки

1 раз на день на протяжении 4 нед положительно

влияет на процесс липидной пероксидации.

Ключевые слова: туберкулез легких, жирнокислотний

состав липидов, лечение, ТРИ�ВІ ПЛЮС.

FATTY ACIDS STRUCTURE 
OF ERYTHROCYTES, SERUM, 

CONDENSATE OF EXPIRED AIR LIPIDS 
AND IT'S CORRECTION IN PATIENTS 

WITH INFILTRATIVE LUNG TUBERCULOSIS
V.I. Petrenko, R.G. Protsuk, I.M. Kononenko, 

G.O. Tymoshenko, T.S. Bruzgina, V.Yu. Butilin
Summary. The results of analisis of fatty acids structure

of lipids in erythrocytes, serum, condensate of expired

air lipids and it's correction in patients with infiltrative

lung tuberculosis with destruction and bacteroexcre�

tion are evidence to activation of lipids peroxidation,

it's one of the reason of disease severity. By including,

in this cases, in therapeutic regimen TRI�V PLUS —

medication with intensified antioxidative action, do�

sing: 2 tablets once a day, during 4 weeks — have posi�

tive influence on lipids peroxidation.

Key words: lung tuberculosis, fatty acids structure of

lipids, treatment, TRI�V PLUS.
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