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новному за рахунок лінолевої ЖК (С
18:2

) та арахідонової

ЖК (С
20:4

), що свідчить про значну активність туберкульоз�

ного процесу і суттєву активацію процесів ПОЛ в організ�

мі хворого на казеозну пневмонію. 

Оскільки печінка відіграє важливу роль у ліпідному

метаболізмі та в утворенні деяких жирних кислот, а саме —

у синтезі пальмітинової ЖК і стеаринової ЖК, зниження

кількості цих ЖК у хворих на казеозну пневмонію дає

можливість стверджувати про порушення у них функції

печінки.

Висновки

Жирнокислотний спектр ліпідів сироватки крові у

хворих на казеозну пневмонію характеризується виник�

ненням дисбалансу у співвідношенні суми насичених ЖК,

суми ненасичених ЖК та суми ПН ЖК. Виявлене вірогід�

не зниження насичених ЖК на фоні підвищення суми не�

насичених ЖК і суми ПН ЖК, що свідчить про порушення

ліпідного метаболізму в результаті посиленої активації

процесів їх пероксидації. Рівень лінолевої (С
18:2

) і арахі�

донової ЖК (С
20:4

) зростає, а рівень олеїнової ЖК (С
18:1

)

вірогідно зменшується. Зниження пальмітинової ЖК

(С
16:0

) та стеаринової ЖК (С
18:0

) свідчить про деструкцію

лецитинової фракції фосфоліпідів в результаті тубер�

кульозного процесу у легенях і про суттєві порушення функ�

ції печінки.

Таким чином, результати досліджень показали, що

важливим фактором розвитку казеозної пневмонії є по�

рушення ліпідного обміну легень із модифікацією жирно�

кислотного складу ліпідів сироватки крові, які є перспек�

тивою для глибокого та широкого розкриття патогенезу

хвороби, а це досить важливо враховувати при прове�

денні лікування даних пацієнтів з метою підвищення його

ефективності. 
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ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СПЕКТР ЛІПІДІВ 

СИРОВАТКИ КРОВІ У ХВОРИХ НА 

КАЗЕОЗНУ ПНЕВМОНІЮ
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Резюме

Мета дослідження — вивчити та оцінити жирнокислотний

спектр ліпідів сироватки крові у хворих на казеозну пневмонію

і визначити їх роль у розвитку хвороби. Склад жирних кислот

визначали біохімічним методом на газорідинному хроматогра�

фі. Було встановлено суттєві зміни у жирнокислотному спектрі

ліпідів сироватки крові хворих на казеозну пневмонію, які про�

являлись вірогідним зниженням насичених ЖК на фоні підви�

щення суми ненасичених ЖК і суми ПН ЖК, в результаті поси�

леної активації процесів пероксидації ліпідів та зниження анти�

оксидантних властивостей організму. Кількість арахідонової

ЖК (С
20:4

) зростає в 3,96 рази, а кількість лінолєвої ЖК (С
18:2

) —

в 1,54 рази порівняно із групою контролю.

FATTY>ACID SPECTRUM OF SERUM LIPIDS 

IN PATIENTS, SUFFERING FROM CASEOUS

PNEUMONIA
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Summary

The aim of the study was to evaluate a fatty�acid composition

of serum lipids in patients, suffering from caseous pneumonia,

using a gas�liquid chromatography. Essential changes were

revealed in fatty�acid spectrum of serum lipids in caseous pneu�

monia patients: a significant reduction in saturated fatty acid con�

tent on the background of an elevation in total unsaturated and

polyunsaturated fatty acids as a result of augmented activation of

the lipid peroxidation processes. The amount of arachidonic (C
20:4

)

fatty acid increased up to 3,9 times; linoleic (C
18:2

) fatty acid — in

1,5 as compared with the control group.




