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ЛІПІДНИЙ СКЛАД ПЛАЗМИ КРОВІ, ПЕЧІНКИ ТА СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ КРОЛІВ
ЗА ГОСТРОГО АРГІНІНОВОГО ПАНКРЕАТИТУ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЇ
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Завданням було дослідити ліпідний
склад плазми крові, тканин печінки та
скелетних
м’язів
кролів
за
гострого
аргінінового панкреатиту та за його корекції
згодовуваною лляною олією. Дослід проведено
на кролях-самцях породи Сірий велетень
живою масою 3,8–4,0 кг. Матеріалом для
досліджень були зразки крові, тканини печінки
та скелетних м’язів. Ліпідний склад визначали
методом хроматографії в тонкому шарі
силікагелю.
Встановлено, що у плазмі крові та
печінці кролів за гострого аргінінового
панкреатиту зростає вміст етерифікованого
та неетерифікованого холестеролу, проте
зменшується концентрація неетерифікованих
жирних кислот. Згодовувана лляна олія

зменшує вміст неетерифікованого холестеролу
у печінці кролів за вказаного панкреатиту. У
скелетних м’язах кролів за гострого
аргінінового панкреатиту підвищується рівень
етерифікованого
холестеролу,
але
зменшується — неетерифікованих жирних
кислот.
Лляна
олія
зменшує
вміст
неетерифікованого холестеролу, але збільшує
концентрацію триацилгліцеролів у скелетних
м’язах кролів за вказаного панкреатиту.
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The objective was to investigate the lipid
composition of plasma, tissues of the liver and
skeletal muscles of rabbits by acute arginine
pancreatitis and acute arginine pancreatitis
corrected by using linseed oil. The experiment was
carried out on male rabbits breed gray giant with
live weight 3,8–4,0 kg. The material for the study
were samples of blood, tissues of the liver and
skeletal muscles. Lipid composition was
determined by thin layer chromatography on silica
gel.
It was found that in plasma and liver of
rabbits by acute arginine pancreatitis content of
esterified and not esterified cholesterol increases
but concentration of not esterified fatty acids

decreases. Fed linseed oil reduces content of not
esterified cholesterol in the liver rabbits by
pancreatitis. Level of esterified cholesterol
increased in skeletal muscle of rabbits by acute
arginine pancreatitis, but decreases — not
esterified fatty acids. Fed linseed oil reduces
content of not esterified cholesterol, but increases
the concentration of triacylglycerols in skeletal
muscle of rabbits by pancreatitis.
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Задачей было исследовать липидный
состав плазмы крови, тканей печени и
скелетных мышц кроликов при остром
аргининовом панкреатите и при его коррекции
скармливаемый льняным маслом. Опыт
проведен на кроликах-самцах породы Серый
великан живой массой 3,8–4,0 кг. Материалом
для исследований были образцы крови, ткани
печени и скелетных мышц. Липидный состав
определяли методом хроматографии в тонком
слое силикагеля.
Установлено, что в плазме крови и
печени кроликов при остром аргининовом
панкреатите
возрастает
содержание
этерифицированного и неетерифицированного
холестерола, но уменьшается концентрация
неетерифицированных
жирных
кислот.
Скармливаемое льняное масло снижает
содержание
неетерифицированного
холестерола в печени кроликов при указанном
панкреатите. В скелетных мышцах кроликов
при
остром
аргининовом
панкреатите
повышается уровень этерифицированного
холестерола,
но
уменьшается
—
неетерифицированных
жирных
кислот.
Скармливаемое льняное масло снижает
содержание
неетерифицированного
холестерола, но увеличивает концентрацию
триацилглицеролов, в скелетных мышцах
кроликов при указанном панкреатите.

печінці та глюкози в крові [3]. До того ж
інсулін має пряме відношення до синтезу
холестеролу,
фосфоліпідів
і
триацилгліцеролів у тканинах організму
людини та тварин [4].
На функціонування підшлункової
залози та секрецію нею ензимів і гормонів
мають вплив аліментарні та хімічні
чинники [5]. Зокрема, в лабораторних
тварин можна змоделювати гострий
панкреатит,
одноразово
ввівши
інтраперитонально L-аргініну [6]. Слід
відмітити, що в основі патогенезу гострого
панкреатиту людини та тварин лежить
пошкодження залози власними ензимами та
розвиток синдрому системної запальної
відповіді [7].
Дані літератури вказують, що за
гострого аргінінового панкреатиту в плазмі
крові щурів змінюється вміст окремих
класів ліпідів. Насамперед, у плазмі крові
наведених вище тварин зростає вміст
етерифікованого та неетерифікованого
холестеролу [8]. Однак такі роботи є
фрагментарними. У них не вивчено обмін
ліпідів у цілому організмі тварин і спосіб
його корекції. Тому, метою нашої роботи
було дослідити склад ліпідів плазми крові,
тканин печінки та скелетних м’язів кролів
за гострого аргінінового панкреатиту та за
його корекції багатою на лінолеву та,
особливо, ліноленову кислоти лляною
олією.
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В обміні ліпідів у людини та тварин
велику роль відіграють залози внутрішньої
секреції. У цьому плані беззаперечна роль
належить підшлунковій залозі [1]. Остання
активно екскретує ліпазу у просвіт
травного
каналу
[2].
Крім
того,
підшлункова залоза через глюкагон й
інсулін впливає на рівень глікогену в

Матеріали і методи
Дослід проведено в умовах віварію
Львівського національного
медичного
університету імені Данила Галицького на
трьох групах (по 5 тварин у кожній) кролівсамців породи Сірий велетень живою
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масою 3,8–4,0 кг. Кролі контрольної та
дослідних груп протягом одного місяця
отримували стандартний гранульований
комбікорм. Однак за цей період кролі ІІ
дослідної групи щоденно отримували
комбікорм з нанесеною на нього лляною
олією в розрахунку 1 мл/кг живої маси.
Крім того, за п’ять днів до завершення
досліду кролям І та ІІ дослідних груп
інтраперитонально в
складі 2 мл
фізіологічного розчину одноразово вводили
L-аргінін у дозі 4 г/кг живої маси. У кінці
досліду піддослідні кролі під ефірним
наркозом були забиті шляхом декапітації.
Усі втручання та забій тварин проводилися
з дотриманням вимог «Європейської
конвенції про захист хребетних тварин, які
використовуються для експериментальних і
наукових цілей» (Страсбург, 1986) та
ухвали Першого національного конгресу з
біоетики (Київ, 2001). Матеріалом для
досліджень були зразки крові, тканини
печінки та скелетних м’язів.
У плазмі крові, печінці та скелетних
м’язах методом хроматографії в тонкому
шарі силікагелю визначали ліпідний склад
[9]. Для цього ліпіди екстрагували
хлороформ-метанольною
сумішшю.
Виділені ліпіди хроматографували в
тонкому шарі силікагелю, проявляли у
парах
йоду
та
визначали
на
фотоколориметрі.
Ідентифікацію плям на пластинках
проводили методом використання хімічно
чистих і стандартних ліпідів. Розрахунок
вмісту
окремих
класів
ліпідів
за
результатами тонкошарової хроматографії
проводили за формулою, яка включає в
себе поправкові коефіцієнти для кожної
досліджуваної фракції [9]. Поправкові
коефіцієнти знаходили як відношення
одиниць
екстинції
доданої
неетерифікованої
форми
холестеролу
(внутрішній стандарт) та досліджуваних
фракцій ліпідів за концентрації 1:1.
Отриманий цифровий матеріал
обробляли
методом
варіаційної
статистики з використанням критерію
Стьюдента [10]. Вираховували середні
арифметичні величини (M), помилку

середнього
арифметичного
(m)
та
вірогідність різниць між досліджуваними
середньоарифметичними величинами (p).
Для розрахунків використано спеціальну
комп’ютерну програму Microsoft Exel for
Windows XP.
Результати й обговорення
Встановлено, що в ліпідному складі
плазми крові та печінки кролів за гострого
аргінінового панкреатиту, порівняно з
інтактними кролями, збільшується відносна
кількість неетерифікованого холестеролу
(відповідно до 9,13 і 10,91 проти 7,67 і
9,86 %), і, особливо, етерифікованого
холестеролу (відповідно до 36,51 і 23,03
проти 31,49 і 21,47 %). При цьому в їх
плазмі крові та печінці знижується
відносний рівень фосфоліпідів (відповідно
до 30,93 і 40,11 проти 34,87 і 40,92 %) і
неетерифікованих
жирних
кислот
(відповідно до 5,00 і 5,37 проти 6,77 і
6,34 %). Аналізуючи таблиці 1 і 2,
встановили, що за наведених вище умов у
плазмі крові та печінці кролів вірогідно
зростає
абсолютний
вміст
неетерифікованого та етерифікованого
холестеролу
та
зменшується
—
неетерифікованих жирних кислот (p<0,01–
0,001).
У ліпідному складі плазми крові та
печінки кролів за гострого аргінінового
панкреатиту, коригованого згодовуваною
лляною олією, порівняно з кролями
контрольної групи, підвищується рівень
фосфоліпідів (відповідно до 36,60 і 41,90
проти 34,87 і 40,92 %). Це вказує на
позитивний вплив кормової добавки, а саме
лляної олії, на рівень структурних ліпідів у
тканинах цього органу. При цьому в плазмі
крові та печінці кролів не змінюється
відносна концентрація неетерифікованого
холестеролу (7,46 і 9,36 проти 7,67 і 9,86),
суміші
моноацилгліцеролів
із
диацилгліцеролами (6,27 і 12,02 проти 6,91
і 11,76) та неетерифікованих жирних
кислот (відповідно до 6,32 і 6,51 проти 6,77
і 6,34 %). Одночасно в плазмі крові та
печінці наведених вище кролів не
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змінюється
абсолютна
концентрація
фосфоліпідів, неетерифікованих жирних
кислот,
етерифікованого
холестеролу,
моноацилгліцеролів, диацилгліцеролів і
триацилгліцеролів (табл. 1 і 2). Встановили,
що тільки у печінці кролів за гострого

аргінінового панкреатиту, коригованого
згодовуваною лляною олією, знижується
(p<0,001)
абсолютний
рівень
неетерифікованого (вільного) холестеролу
(табл. 2).
Таблиця 1

Ліпідний склад плазми крові кролів, г/л (M±m, n=5)

Класи ліпідів

Інтактні кролі

Кролі з гострим
аргініновим
панкреатитом

Фосфоліпіди
Неетерифікований холестерол
Моноацилгліцероли та
диацилгліцероли
Неетерифіковані
жирні
кислоти
Триацилгліцероли
Етерифікований холестерол

1,46±0,076
0,32±0,015

1,36±0,069
0,40±0,011***

Кролі з гострим
аргініновим
панкреатитом,
корегованим
згодовуваною лляною
олією
1,53±0,077
0,31±0,024

0,29±0,011

0,32±0,011

0,26±0,011

0,28±0,014

0,22±0,007***

0,26±0,012

0,52±0,014
1,32±0,102

0,49±0,014
1,61±0,012**

0,54±0,012
1,27±0,100

Примітка: тут і далі * — p<0,02–0,05; ** — p<0,01; *** — p<0,001
Таблиця 2
Ліпідний склад печінки кролів, г/кг натуральної маси (M±m, n=5)

Класи ліпідів

Інтактні кролі

Кролі з гострим
аргініновим
панкреатитом

Фосфоліпіди
Неетерифікований холестерол
Моноацилгліцероли та
диацилгліцероли
Неетерифіковані жирні
кислоти
Триацилгліцероли
Етерифікований холестерол

18,14±0,878
4,37±0,042

18,02±0,881
4,90±0,152***

Кролі з гострим
аргініновим
панкреатитом,
корегованим
згодовуваною лляною
олією
18,67±0,819
4,17±0,019***

5,21±0,079

5,05±0,072

5,36±0,067

2,81±0,065

2,41±0,078***

2,90±0,057

4,28±0,059
9,52±0,269

4,19±0,045
10,34±0,041***

4,27±0,037
9,19±0,239

У ліпідному складі скелетних м’язів
кролів
за
гострого
аргінінового
панкреатиту,
порівняно
з
кролями
контрольної групи, зростає відносний вміст
неетерифікованого (7,16 проти 6,76 %) та,
особливо, етерифікованого (23,10 проти
21,43 %) холестеролу. Одночасно в
скелетних м’язах наведених вище кролів
вірогідно підвищується абсолютний рівень
етерифікованого
холестеролу,
але

знижується — неетерифікованих жирних
кислот (табл. 3).
Згодовувана лляна олія коригує
ліпідний склад скелетних м’язів кролів за
гострого
аргінінового
панкреатиту.
Зокрема, у ліпідному складі скелетних
м’язів наведених вище кролів, порівняно з
кролями контрольної групи, знижується
відносний рівень неетерифікованого (5,75
проти 6,76 %) та етерифікованого (20,59
проти
21,43 %)
холестеролу,
але

The Animal Biology, 2013, vol. 15, no. 2
27

Біологія тварин, 2013, т. 15, № 2

підвищується — неетерифікованих жирних
кислот (5,31 проти 4,91 %). Одночасно у
скелетних м’язах кролів за гострого
аргінінового панкреатиту, коригованого
згодовуваною лляною олією, вірогідно
зменшується
вміст
неетерифікованого

холестеролу,
але
зростає
—
триацилгліцеролів (табл. 3). Наведене вище
може вказувати на позитивний вплив
згодовуваної лляної олії на ліпідний склад
скелетних м’язів кролів за гострого
аргінінового панкреатиту [11].
Таблиця 3

Ліпідний склад скелетних м’язів кролів, г/кг натуральної маси кролів (M±m, n=5)

Класи
ліпідів

Інтактні
кролі

Кролі з гострим
аргініновим
панкреатитом

Фосфоліпіди
Неетерифікований холестерол
Моноацилгліцероли та
диацилгліцероли
Неетерифіковані жирні
кислоти
Триацилгліцероли
Етерифікований холестерол

5,63±0,102
1,41±0,051

5,52±0,091
1,51±0,049

Кролі з гострим
аргініновим
панкреатитом,
корегованим
згодовуваною лляною
олією
5,72±0,107
1,19±0,021***

2,15±0,053

2,24±0,043

2,08±0,046

1,02±0,047

0,81±0,021***

1,10±0,048

6,14±0,070
4,46±0,082

6,08±0,066
4,86±0,059***

6,40±0,073*
4,28±0,076

Таким чином, у плазмі крові, печінці
та скелетних м’язах кролів за гострого
аргінінового панкреатиту зростає вміст
неетерифікованого та етерифікованого
холестеролу. Це, можливо, зумовлено
зниженням
інтенсивності
його
перетворення у печінці в жовчні кислоти та
25–OH–вітамін D3 , у наднирниках — у
кортикостероїди, в статевих залозах —
андрогени та естрогени [12]. Зменшення
інтенсивності перетворення холестеролу в
наведені похідні викликало зниження рівня
неетерифікованих жирних кислот у плазмі
крові, печінці та скелетних м’язах. Як
відомо, в жовчні кислоти, 25–OH–вітамін
D3 ,
кортикостероїди,
андрогени
та
естрогени
найбільш
інтенсивно
перетворюється
етерефікований
з
ненасиченими
жирними
кислотами
холестерол [13]. Згодовувана лляна олія
зменшує
вміст
неетерифікованого
холестеролу у печінці та скелетних м’язах
кролів
за
гострого
аргінінового
панкреатиту.
Останнє
відбувається,
очевидно, внаслідок більш інтенсивної
етерифікації
неетерифікованого
холестеролу [14].

Висновки
1. У плазмі крові та печінці кролів за
гострого аргінінового панкреатиту зростає
вміст
етерифікованого
та
неетерифікованого
холестеролу,
але
зменшується — неетерифікованих жирних
кислот (p<0,01–0,001). Згодовувана лляна
олія зменшує вміст неетерифікованого
холестеролу у печінці кролів за вказаного
панкреатиту (p<0,001).
2. У скелетних м’язах кролів за
гострого
аргінінового
панкреатиту
підвищується
рівень
етерифікованого
холестеролу,
але
зменшується
—
неетерифікованих
жирних
кислот
(p<0,001). Згодовувана лляна олія зменшує
вміст
неетерифікованого
холестеролу
(p<0,001), але збільшує концентрацію
триацилгліцеролів (p<0,05), у скелетних
м’язах кролів за вказаного панкреатиту.
Перспективи
подальших
досліджень. Вивчення жирнокислотного
складу тканин печінки та плазми крові
кролів
за
гострого
аргінінового
панкреатиту та його корекції.
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