
Заняття 5 
 

Тема. Патобіохімія ліпідного обміну. Клініко-діагностичне значення показників 

ліпідного обміну 
 

Питання для підготовки 

1. Загальна характеристика ліпідів.  

2. Показники ліпідного обміну, методи їх визначення, інтерпретація результатів. 

3. Класифікація, характеристика, клініко-лабораторна діагностика ліпопротеїнемій. 

3.1. Методи фракціонування ліпопротеїнів плазми крові.  

3.2. Ліпопротеїнограми при різних типах ліпопротеїнемій.  

3.3. Моніторинг лікування  гіперліпопротеїнемій. 

4. Порушення метаболізму ліпідів (жирова інфільтрація печінки, ожиріння, 

атеросклероз). 
 

Виконати та інтерпретувати результати дослідів 

1.  Визначення загального холестеролу сироватки крові методом Ілька  
Принцип методу: холестерол за наявності оцтового ангідриду і суміші оцтової і 

сірчаної кислот утворює сполуку зеленого кольору. Кількість холестеролу визначають за 

інтенсивністю забарвлення за допомогою методу колориметрії. 

Хід роботи: визначення проводять за послідовністю, яка подана в таблиці. 

  Примітка. Всі пробірки, піпетки, кювети повинні бути сухими. 

Реактив Дослідна проба (мл) Стандартна проба (мл) 

Робочий розчин (реак-тив № 1) 

Стандартний розчин 

Сироватка крові 

2,0 

- 

0,1 

2,0 

0,1 

- 

Перемішують струшуванням 10-12 разів і ставлять у термостат при 370С на 20 хв. 

На ФЕКу при λ=630-680 нм, товщина кювети – 5 мм,  вимірюють значення екстинкції 

проти води 

   

Розрахунок: концентрацію холестеролу визначають за формулою 

                                             Ед · Сст 

                                     Х =                      ,    

                                                Ест 

де Х – вміст холестеролу в досліджуваній сироватці,        (мг/100 мл); 

Ед – екстинкція (оптична щільність) досліджуваної проби; 

Ест – екстинкція (оптична щільність) стандартного розчину; 

Сст – концентрація холестеролу в стандартному розчині  

           (180 мг/100мл). 

Коефіцієнт перерахунку в одиниці СІ, ммоль/л,  - 0,0258. 

Клініко-діагностичне значення. Нормальна концентрація холестеролу в сироватці 

крові становить 3,0-8,8 ммоль/л. Збільшення вмісту холестеролу в крові 

(гіперхолестеролемія) спостерігають при атеросклерозі, цукровому діабеті, механічній 

жовтяниці, гіпотиреозі. Зниження холестеролу в крові (гіпохолестеролемія) спостерігають 

при анеміях, голодуванні, туберкульозі, гіпертиреозі, раковому виснаженні, паренхіматоз-

ній жовтяниці, гарячці, при введенні інсуліну.  

Хімічна і фармакологічна інтерференція. Підвищують рівень холестеролу 

андрогени, кортикостероїди, адреналін, сульфаніламіди, тіазидні діуретики, 

антикоагулянти (фториди, оксалати), білірубін; знижують – аспарагіназа, хлорпропамід,  

хлортетрациклін, колхіцин, галоперидол, канаміцин, інгібітори МАО, неоміцин. 

 

 



 2. Визначення бета-ліпопротеїнів сироватки крові (за Бурштейном)  

Принцип методу: метод полягає в здатності β-ліпопротеїнів (ЛПНЩ) осаджуватися в 

присутності хлориду кальцію і гепарину, що спричиняє каламутність розчину, ступінь 

якої пропорційний вмісту β-ліпопротеїнів (β-ЛП). 

Хід роботи: у пробірку вносять 2 мл 0,025 М розчину СаСl2, додають 0,2 мл сироватки, 

ретельно перемішують і вимірюють оптичну щільність розчину (Е1) на ФЕКу при довжині 

хвилі 360-630 нм (червоний світлофільтр) у кюветі з товщиною шару 0,5 см проти 

дистильованої води. Розчин з кювети переливають у пробірку, доливають мікропіпеткою 

0,04 мл 1% розчину гепарину, перемішують і рівно через 4 хв визначають оптичну 

щільність розчину (Е2) за таких самих умов.                                                                                                                                                                       

Різниця екстинкції (Е2 ─ Е1) відповідає оптичній щільності, зумовленій вмістом β-

ліпопротеїнів.  

Розрахунок: вміст β-ЛП виражають в одиницях оптичної щільності, перемноживши її 

на 100:    

Х = (Е2─Е1) ∙ 100 

  Клініко-діагностичне значення. У нормі вміст β-ліпопротеїнів складає 35-55 од. 

Збільшення β-ліпопротеїнів спостерігається при атеросклерозі, механічній жовтяниці, 

гепатитах, діабеті, ожирінні та ін. Слід проводити кореляційну залежність між вмістом 

ТАГ, холестеролу і β-ліпопротеїнів. Відмічено, що підвищення в плазмі концентрації як 

холестеролу, так і ТАГ супроводжується збільшенням вмісту β-ліпопротеїнів. 

3 Визначення загальних фосфоліпідів у сироватці крові за вмістом фосфату (метод 

Зільверсмітта і Девіса)  
Принцип методу: загальну концентрацію фосфоліпідів визначають за вмістом 

ліпідного фосфору. Фосфоліпіди осаджують трихлороцтовою кислотою разом з білками 

крові. В отриманому  осаді визначають вміст фосфору колориметричним методом. 

Хід роботи: 

Реактив Дослідна проба, 

мл 

Контрольна 

проба, мл 

Стандартна 

проба, мл 

1 2 3 4 

Вода 

Сироватка 

ТХО – 10%  

(Перші 1,5 мл краплями, 

струшуючи пробірку) 

3,0 

0,2 

3,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Залишають на 1-2 хв, центрифугують протягом 5 хв при 3000 об/хв, надосадову рідину 

зливають і додають до осаду  

50-80% хлорна к-та 1,0 - - 

Нагрівають на киплячій водяній бані протягом 20-30 хв  до знебарвлення розчину 

Робочий станд. р-н 

50-80% хлорна к-та 

Вода 

 

2,5% молібдат амонію 

1% р-н ейконогену 

- 

- 

довести 

до  7 мл 

1,0 

1,0 

- 

0,8 

довести 

до  7 мл 

1,0 

1,0 

2,0 

0,8 

довести до  7 мл 

1,0 

1,0 

Перемішують, доводять об’єм розчину в кожній пробірці до 10 мл дистильованою 

водою 

   Через 20 хв вимірюють екстинкцію на ФЕКу порівняно з контрольною при λ = 630-690 

нм (червоний світлофільтр) у кюветі з товщиною шару рідини 1 см проти контрольної. 

   Розрахунок. Вміст загальних фосфоліпідів визначають за формулою                                 

                                                 Ед·0,05 

                                        Сд =                  25, 

                                                  Ест·0,2 



де Ед і Ест – значення екстинкції дослідної і стандартної; 

0,05 – вміст фосфору в стандартному розчині, мг/мл; 

0,2 - об’єм взятої для проби сироватки; 

25 – перерахунок для загальних фосфоліпідів; 

Сд – концентрація загальних фосфоліпідів, мг/мл. 

 Для перерахунку в ммоль/л отриманий результат слід помножити на 0,3229: 

 Клініко-діагностичне значення. Нормальний вміст загальних фосфоліпідів у 

сироватці крові становить 1,5-3,6 г/л.  

Підвищення рівня (гіперфосфоліпідемія) спостерігається при важкій формі цукрового 

діабету, нефрозах, хронічних нефритах, застійній жовтяниці тощо. Зниження рівня - 

гіпофосфоліпіде-мія - спостерігається при атеросклерозі, недокрів΄ї, гарячці, аліментарній 

дистрофії, захворюваннях печінки. 

Фармакологічна інтерференція. Підвищують рівень загальних фосфоліпідів 

адреналін, естрогени, хлорпромазин; знижують – аспарагіназа, ацетилсаліцилова кислота, 

холестирамін, клофібрат, етанол, нікотинова кислота, тироксин. 

4 Визначення ліпопротеїну-Х у крові [IV – C. 161; VII –     C. 158] 

Клініко-діагностичне значення. Визначення ЛП-Х дає змогу проводити 

диференціальну діагностику внутрішньопечінкового і позапечінкового холестазу. 

Характерними для холестазу є гіперхолестеринемія, зниження рівня ЛПВГ і поява 

особливого ЛП-Х. 

 


