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Проблема патогенезу, діагностики та 
лікування хронічного поліпозного риноси-
нуситу (ХПРС) за останні десятиріччя на-
була особливої гостроти і є однією з актуа-
льних проблем сучасної медицини – як 
української, так і європейської [1, 2]. Це 
група захворювань, яка відноситься до чис-
ла широко розповсюджених, має тенденцію 
до прогресивного рецидивуючого перебігу. 
На сучасному етапі загальноприйнята кон-
цепція щодо запальної природи хронічного 
риносинуситу (ХРС) [3]. З патогенетичної 
точки зору це – хронічне рецидивуюче за-
пальне захворювання верхніх дихальних 
шляхів, яке супроводжується дифузною 
інфільтрацією еозинофільними гранулоци-
тами усіх шарів слизової оболонки порож-
нини носа, а просвіт носової порожнини 
заповнений слизом, що містить велику кіль-
кість еозинофілів [4]. Запальний процес 
зберігається навіть за відсутності значимих 
клінічних проявів. Клінічно хронічний РС з 
поліпозом носа, який характеризується ео-
зинофільним запаленням, в 25-65% випадків 
супроводжується непереносимістю ацетил-
саліцилової кислоти [5, 6]. Носові поліпи 
зустрічаються у 40-80% хворих з гіперчут-
ливістю до аспірину, а у 15-49% хворих на 
поліпоз зустрічається аспіринова алергія [7, 
8]. Частота непереносимості аспірину у здо-
рових людей становить 1% [9]. Гіперчутли-
вість або непереносимість ацетилсаліцило-
вої кислоти сьогодні пояснюється неімуно-
логічними механізмами, оскільки визначити 
сенсибілізацію до вказаного препарату не 
вдається. Зважаючи на те, що імунологічні 
(алергічні) механізми аспіринової гіперчут-
ливості не доказані, а причини порушення 
метаболізму арахідонової кислоти остаточ-

но не з’ясовані, сьогодні їх вбачають у при-
йомі аспірину або інших НПЗП, що призво-
дить до порушення метаболізму арахідоно-
вої кислоти (АК) [10]. Але навіть одноразо-
вий їх прийом приводить до різкого погір-
шення перебігу вже існуючої патології, от-
же порушення метаболізму арахідонової 
кислоти з запуском всього патогенетичного 
ланцюга виникає у хворих при відсутності 
прийому даних препаратів. Тому вивчення 
механізмів розвитку аспіринасоційованого 
поліпозного риносинуситу є актуальним 
завданням. 

З позицій сьогоднішнього погляду на 
етіологію та патогенез – аспіринасоційова-
ний поліпозний риносинусит пов’язаний зі 
зміною метаболізму арахідонової кислоти і 
відноситься до групи метаболічних хвороб 
(МХ) [10-12]. Принципова позиція патоге-
незу полягає у наявності ключової його 
ланки – генетично-детермінованого дефекту 
основного ферменту метаболізму ненасиче-
них жирних кислот, зокрема, арахідонової – 
конститутивної циклооксигенази [13, 14]. 
Як наслідок заблокованого метаболізму, в 
організмі наступає цілий ряд біохімічних 
зрушень, насамперед – обміну ліпідів, які 
вивчались не системно і тому до кінця не 
з’ясовані [15, 16]. Проте для можливості 
реалізації лікування за принципом втручан-
ня в патогенез необхідною умовою є роз-
шифрування біохімічного фенотипу захво-
рювання, тобто знання порушених ланок 
обміну, всіх біохімічних механізмів, за яки-
ми розвивається патологічний процес. При-
родно, що тільки на цій основі можна цілес-
прямовано втручатись у патогенез хвороби. 
Вищевикладене стало передумовою для 
виконання даного дослідження. 
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Метою нашого дослідження було ви-
вчення особливостей ліпідного обміну у 
пацієнтів з аспіринасоційованим назальним 
поліпозом шляхом визначення основних 
метаболітів. 

Матеріали та методи дослідження 
До дослідження було включено 20 

хворих віком від 24 до 57 років (середній 
вік – 45,7±0,85) з діагнозом «хронічний по-
ліпозний риносинусит, асоційований з не-
переносимістю аспірину», які знаходились 
на стаціонарному лікуванні в ЛОР-
відділенні Обласної клінічної лікарні м. 
Івано-Франківськ протягом 2015 р. Контро-
льну групу склали 7 соматично здорових 
донорів віком від 20 до 50 років (середній 
вік – 42,4±1,16). 

Жирнокислотний склад сироватки 
крові визначали методом капілярної газорі-
динної хроматографії. Ідентифікацію хро-
матографічних піків проводили з викорис-
танням індивідуальних стандартних розчи-
нів метилових ефірів жирних кислот. Реєст-
рацію та обробку хроматограм здійснювали 
за допомогою комп’ютера з програмним 
забезпеченням HP Chem Station. Вивчали 
вміст фракції лінолевої (18:2, ω-6), ейкоза-
пентаєнової (20:5, ω-3) та арахідонової (ей-
козатетраєнової) (20:4, ω-6) кислот. 

Збір конденсату видихуваного повітря 
для визначення рівня АК проводили з до-
помогою апарату ECoScreen (Erich JAEGER 
GmbH). Кількісні рівні арахідонової кисло-
ти визначали методом ІФА за допомогою 
тест-систем «Uscn Life Science Inc. Wuhan» 
(США). 

Визначення фосфоліпідів у сироватці 
крові базується на взаємодії фосфатів після 
мінералізації з молібдатом амонію в прису-
тності ейконогену. Екстинцію виміряли при 
630-690 нм проти контролю. Паралельно 
ставилась стандартна і контрольна проби. 
Концентрацію фосфору визначали за фор-
мулою: 
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л
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Аналіз продуктів перекисного окис-
лення ліпідів (ПОЛ) проводили на основі 
визначення вмісту ТБК-активних продуктів, 
шляхом інкубації проб з тіобарбітуровою 
кислотою, екстракції продуктів реакції бу-

танолом і спектрофотометричної детекції 
забарвленого комплексу. 

Аналіз продуктів перекисного окис-
лення білків – окислювальних модифікацій 
білків (ОМБ) базується на взаємодії окисне-
них амінокислотних залишків з 2,4-
динітрофенілгідразином з утворенням похі-
дних, які мають характерний спектр погли-
нання. Альдегідо- і кетонопохідні нейтра-
льного характеру реєстрували при 370 нм, а 
основного характеру – при 430 нм. 

Для оцінки відмінностей між групами 
було проведено однофакторний дисперсний 
аналіз з наступним використанням критерію 
множинних порівнянь Тьюки при рівні зна-
чимості 0,05 [17]. 

Результати дослідження 
 і їх обговорення 
Згідно сучасних поглядів, принципова 

позиція патогенезу аспіринасоційованого 
поліпозного риносинуситу полягає у гене-
тично-детермінованому дефекті ключового 
ферменту метаболізму арахідонової кислоти 
– конститутивної циклооксигенази – ЦОГ1 
(рис. 1) [11, 13].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Метаболізм арахідонової кислоти 
 
 
В попередніх роботах нами з викорис-

танням методів імуногістохімії доведено 
зниження експресії ЦОГ1 у слизовій оболо-
нці порожнини носа та поліпах у пацієнтів з 
вищевказаною патологією [14]. Очевидно, 
що це призводить до активного накопичен-
ня арахідонової кислоти, оскільки саме вона 
є субстратом для конститутивної ЦОГ. Ре-
зультати проведеного нами дослідження 
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показали достовірне збільшення рівня ара-
хідонової кислоти конденсату видихуваного 

повітря та сироватки крові при досліджува-
ній патології (табл.). 

 
Рівень основних метаболітів ліпідного обміну 

Метаболіт 
Групи обстежених 

контрольна основна 

АК конденсату видихуваного повітря (%) 1,5±0,3 5,0±0,6* 

АК сироватки крові (%) 4,69±0,27 16,99±0,17* 

Лінолева кислота (%) 29,63±1,63 18,24±3,2* 

Ейкозапентаєнова (%) 18,57±1,94 3,26±0,74* 

Фосфоліпіди (ммоль / л) 3,96±0,08 1,24±0,02* 

Малоновий діальдегід (нмоль/мл) 2,77±0,26 4,1±0,15* 

ОМБ 370 (ммоль/г білка) 3,47±0,09 4,93±0,16* 

ОМБ 430 (ммоль/г білка) 1,93±0,04 6,81±0,94* 
 
Примітка: * - статистично достовірна різниця показників між групами (р<0,05) 
 
 
У жирно-кислотному спектрі конден-

сату видихуваного повітря хворих з гіпер-
чутливістю до аспірину вміст АК збільшу-
ється до 5,0±0,6% в порівнянні з 1,5±0,3% в 
нормі, в сироватці крові – до 16,99±0,17% 
(4,69±0,27% – в нормі). Відмінності між 
групами статистично значимі. 

Зниження функції конститутивної 
ЦОГ і накопичення АК приводить до пошу-
ку можливих «обхідних» шляхів її метабо-
лізму і стимулює всі можливі його напрям-
ки. Одним з найбільш важливих і ранніх 
ознак є накопичення продуктів, що не бе-
руть участі у метаболізмі, тобто тих, що 
знаходяться вище «генетичного блоку». 
Нами з’ясовано, що збільшення вмісту АК 
цілком логічно призводить до зменшення 
рівня попередників, необхідних для її син-
тезу, зокрема лінолевої кислоти, яка є мета-
болічним попередником АК з похідних кла-
су ω-6. Вивчення жирно-кислотного складу 
сироватки крові у хворих показує достовір-
не зменшення кількості лінолевої кислоти 
до 18,24±3,2% в порівнянні з 29,63±1,63% в 
контролі (табл.). Ейкозапентаєнова кислота 
також є фактично фінальним попередником 
арахідонової або ейкозатетраєнової кисло-
ти, але з похідних класу ω-3. Відмічається 
достовірне різке зниження її рівня у пацієн-
тів основної групи до 3,26±0,74% порівняно 
із 18,57±1,94% в контролі (табл.). 

Як відомо, одним з основних джерел 
АК в організмі є мембранні фосфоліпіди. 
Вони є субстратом для фосфоліпаз, зокрема, 
фосфоліпази А2, в результаті дії якої з фос-
фоліпідів вивільняється АК (рис.). Проведе-
ні нами дослідження показали, що у здоро-
вих людей рівень фосфоліпідів відповідає 
значенню 3,96±0,08 ммоль/л. У пацієнтів з 
гіперчутливістю до аспірину він достовірно, 
більш ніж у 3 рази, знижується і становить 
1,24±0,02 ммоль/л (табл.). Отже, надмірне 
накопичення АК за принципом зворотнього 
зв'язку призводить до зменшення вмісту 
фосфоліпідів в сироватці крові, як поперед-
ників АК і, відповідно, зниження активності 
процесів її вивільнення.  

При порушенні обміну арахідонової 
кислоти по циклооксигеназному шляху від-
бувається включення її в інші метаболічні 
процеси, зокрема, вільно-радикальні – пере-
кисне окислення, або пероксидація ліпідів 
(ПОЛ) (рис.). Продуктами таких реакцій є 
дієнові і трієнові кон'югати, вони досить 
нестабільні й розпадаються з утворенням 
альдегідів. У значних кількостях утворю-
ється малоновий диальдегід (МДА), за його 
концентрацією в сироватці крові можна 
судити про інтенсивність ПОЛ. Згідно на-
ших даних, у сироватці крові здорових лю-
дей концентрація МДА становить 2,77±0,26 
нмоль/мл, при аспірин асоційованому полі-
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позному риносинуситі вона збільшується до 
4,1±0,15 нмоль/мл (табл.). 

Вільнорадикальні процеси свою ушко-
джуючу дію проявляють не тільки у відно-
шенні до ліпідів. Актуальною є також їх вза-
ємодія з білками, оскільки достеменно відо-
мо, що всі ферменти, які забезпечують не-
скінченну багатогранну ланку метаболічних 
та регуляторних процесів, є білками. Продук-
тами таких реакцій є окислювальні модифіка-
ції білків (ОМБ). У здорових людей контро-
льної групи в плазмі крові рівень продуктів 
ОМБ (альдегідо- і кетонопохідних) становить: 
ОМБ370 – 3,47±0,09 ммоль/г білка;, ОМБ430 – 
1,93±0,04 ммоль/г білка. Наші дослідження 
показали достовірне збільшення концентрації 
продуктів окислювальної модифікації білків 
плазми крові у хворих з аспіринасоційованим 
поліпозним риносинуситом: ОМБ 370 – до 
4,93±0,16 ммоль/г білка; ОМБ 430 – до 
6,81±0,94 ммоль/г білка (табл.). 

Отже, отримані результати показали 
різке збільшення (практично в 4 рази) рівня 
арахідонової кислоти у пацієнтів, хворих на 
поліпоз, асоційований із непереносимістю 
аспірину. Відмічено достовірне зниження 
рівня  метаболічних попередників АК, як із 
похідних класу ω-6 – лінолевої кислоти, так 
і із похідних класу ω-3 – ейкозапентаєнової 
кислоти. Відмічено також зниження вмісту 
вільних фосфоліпідів – основного джерела 
АК в організмі. Значне підвищення рівня 
АК призводить до активації вільнорадика-
льних процесів і значного зростання рівня 
продуктів ПОЛ та ОМБ. 

Високий рівень арахідонової кислоти 
та активація пероксидації ліпідів та білків 
супроводжується накопиченням проміжних 
та кінцевих токсичних продуктів, які викли-
кають метаболічну інтоксикацію організму, 
що є характерним для клінічного перебігу 
аспіринасоційованого назального поліпозу. 
Агресія вільних радикалів по відношенню 
до білків призводить до зміни їх фізико-
хімічних властивостей. При цьому фермен-
ти можуть втрачати свої каталітично актив-
ні групи, що призводить до порушення фе-
рментативної активності і порушення об-
мінних процесів. Такий механізм може мати 
місце при вторинному порушенні синтезу 
ферментів, які відповідають за метаболізм 
арахідонової кислоти (рис.). 

Модифіковані білки не відновлюють-
ся, а руйнуються шляхом протеолітичної 
деградації. При цьому слід враховувати, що 
зниження активності ферментів протеолізу 
супроводжується підвищенням рівня окис-
лювально модифікованих білків у клітині. 
Це сприяє уповільненню процесів протеолі-
зу і апоптозу таких клітин. Як відомо, упо-
вільнення апоптотичної загибелі, зокрема 
еозинофілів, є одним з ключових моментів 
патогенезу продуктивного процесу при ео-
зинофільному назальному поліпозі. 

 
Висновки 
1. У пацієнтів з аспіринасоційованим 

поліпозним риносинуситом відмічається 
значне збільшення вмісту АК в сироватці 
крові (16,99±0,17%) та конденсаті видиху-
ваного повітря (5,0±0,6%), що достовірно 
переважає показники норми (відповідно, 
4,69±0,27% і 1,5±0,3%). 

2. Підвищення рівня АК призводить 
до зниження рівня її основних метаболічних 
попередників порівняно з контролем: ліно-
левої (18,24±3,2% проти 29,63±1,63%), та 
ейкозапентаєнової кислоти (3,26±0,74% 
проти 18,57±1,94%), а також фосфоліпідів 
(1,24±0,02 ммоль/л проти 3,96±0,08 
ммоль/л) 

3. Активація інших шляхів метаболіз-
му АК як наслідок блоку ЦОГ1, зокрема, 
вільнорадикальних процесів, призводить до 
росту, порівняно з контрольною групою, 
рівня малонового діальдегіду (4,1±0,15 
нмоль/мл проти 2,77±0,26), ОМБ370 
(4,93±0,16 ммоль/г білка проти 3,47±0,09) та 
ОМБ430 (6,81±0,94 ммоль/г білка проти 
1,93±0,04). 

4. Виявлені біохімічні особливості у 
пацієнтів із аспіринасоційованим поліпоз-
ним риносинуситом свідчать про прозапа-
льну спрямованість обміну ліпідів, що є 
одним із факторів, який сприяє безперерв-
но-прогредієнтному перебігу захворювання, 
розвитку інтоксикаційного синдрому та 
обумовлює доцільність пошуку засобів ко-
рекції. 

5. Визначені зміни ліпідного обміну 
підтверджують гіпотезу «генетичного блоку 
ЦОГ1» як головної патогенетичної ланки 
аспіринасоційованого поліпозного риноси-
нуситу. 
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Перспектива подальших досліджень 
Перспективним є визначення клініко-

біохімічного фенотипу поліпозного риноси-
нуситу, асоційованого з непереносимістю 

ацетилсаліцилової кислоти. Ознаки, що 
враховують клінічні та біохімічні особливо-
сті, допомагають оптимізувати терапевтич-
ну тактику у вказаних пацієнтів. 

 
 
 
Література 
 
1. Дитятковська Є.М. Стан перекисного окислення 

ліпідів у хворих на поліноз / Є.М. Дитятковська // 
Ринологія. – 2011. – №2. – С.11-17. 

2. Журавльов А.С. Клініко-епідеміологічні особливості 
обстеження хворих на поліпозний риносинусит / 
А.С. Журавльов, А.В. Лупир,  О.М. Міщенко, Л.П. 
Коцюра // Журн. вушних, носових і горлових хво-
роб. – 2014. – №3-с. – С. 65-66. 

3. Завадский А.В. К вопросу о полипозе носа / А.В. 
Завадский // Таврический мед.-биол. вестн. – 2014. – 
№4. – С.144-146. 

4. Завадский А.В. Эозинофилы и роль эозинофильного 
воспаления в патогенезе полипоза носа / А.В. Завад-
ский, Н.В. Завадский // Журн. вушних, носових і го-
рлових хвороб. – 2011. – №5. – С. 2-7. 

5. Кошель І.В. Аспіринова тріада: нові погляди на етіо-
патогенез і діагностику / І.В. Кошель, П.Ф. Дудій, 
В.М. Рижик і ін. // Ультразвукова перинатальна діаг-
ностика. – 2010. – №30. – С.153-154. 

6. Кошель І.В. Рівень експресії конститутивної цикло-
оксигенази в тканинах порожнини носа у пацієнтів з 
різним типом назального поліпозу / І.В. Кошель, 
М.М. Багрій, Д.Д. Заболотна // Ринологія. – 2014. – 
№ 3. – С.21-30. 

7. Лапач С. Н. Статистические методы в медико-
биологических исследованиях с использованием Excel 
/ С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич. – К.: Морион, 
2000. – 320 с. 

8. Попович В.І. Аспіринова тріада, як метаболічне 
захворювання / В.І. Попович, Л.Є. Ковальчук, Г.М. 
Ерстенюк, В.М. Рижик, І.В. Кошель // Журн. вуш-
них, носових і горлових хвороб. – 2009. – №2. – 
С.76-86. 

9. Шиян С.П. Клініко-біохімічне обґрунтування антио-
ксидантної терапії у хворих на поліпозні риносину-

сити: автореф. дис. ... канд. мед. наук / С.П. Шиян. – 
К., 2016. – 20 с.  

10. Batra P.S. Analysis of comorbidities and objective 
parameters in refractory chronic rhinosinusitis / P.S. Ba-
tra, L. Tong, M.J. Citardi // Laryngoscope. – 2013. – 
Suppl. 7. – Р. 1-11.  

11. EP3OS 2012. European position paper on rhinosinusitis 
and nasal polyps // Rhinology. – 2012. – Suppl. 23: pp. 
1-299. 

12. Erdogan T. Comorbid diseases in aspirin-exacerbated 
respiratory disease and asthma / T. Erdogan, G. Kara-
kaya, A.F. Kalyoncu // Allergol. Immunopathol. (Madr). 
– 2015. – V. 43(5). – P. 442-448. 

13. Makowska J. Hypersensitivity to Aspirin and other 
NSAIDs: Diagnostic Approach In Patients With Chronic 
Rhinosinusitis / J. Makowska, A. Lewandowska, M. 
Kowalski // Curr. Allergy Asthma Rep. – 2015. – V. 15. 
– P. 47. 

14. Stevens W. Aspirin-Exacerbated Diseases: Advances in 
Asthma with Nasal Polyposis, Urticaria, Angioedema, 
and Anaphylaxis / W. Stevens, K. Buchheit, K.N. Cahill 
// Curr. Allergy Asthma Rep. – 2015. – №15(12). – 
Р.69. 

15. Stevens W. Aspirin-exacerbated respiratory disease 
common in chronic rhinosinusitis with nasal polyps / W. 
Stevens // Presented at: American Academy of Allergy, 
Asthma &I mmunology Annual Meeting; March 4-7, 
2016; Los Angeles. 

16. Simon R.A. Aspirin-exacerbated respiratory disease: 
characteristics and management strategies / R.A. Simon, 
K.M. Dazy, J.D. Waldram // Expert. Rev. Clin. Immu-
nol. – 2015. – V.11(7). – P. 805-817.  

17. Wojtczak A. Hypersensitivity to acetylsalicylic acid. 
[Article in Polish] / A. Wojtczak, J. Skrętkowicz // 
Wiad. Lek. – 2015. – V. 68(2). – P.193-197. 

 
 
References  

 
1. Dytyatkovs`ka EM. The state of lipids` peroxidation at 

patients suffering from pollinosis. Rinologiya. 
2011;(2):11-17. Ukrainian.  

2. Zhuravl'ov AS, Lupyr AV, Mishhenko OM, Kocjura LP. 
Clinical and epidemiological features of patients` ex-
amination with polypous rhinosinusitis. Zhurnal vush-
nyh, nosovyh i gorlovyh hvorob. 2014;(3-s):65-66. 
Ukrainian.  

3. Zavadsky AV. On the issue of nasal polyposis. 
Tavricheskii mediko-biologicheskii vestnik. 2012;(4): 
144-146.Russian.  

4. Zavadsky AV, Zavadsky NV. Role of eosinophils and 
eosinophilic inflammation in the pathogenesis of nasal 
polyposis. Zhurnal vushnyh, nosovyh i gorlovyh hvorob.  
2011;(5):2-7. Russian.  

5. Koshel IV, Dudiy PF, Ryzhyk VM. Aspirin triad: new 
outlook on the etiopathogenesis and diagnostics. Ul'traz-
vukova perinatal'na diagnostika. 2010;(30):153-
154.Ukrainian.  

6. Koshel IV, Bahriy NM, Zabolotna DD. Level of expres-
sion of constitutive cyclooxygenase in tissues of nasal 
cavity lor patient with the different type of nasal polypo-
sis. Rinologiya. 2014;(3):21-30.Ukrainian.  

7. Lapach SN, Chubenko AV, Babych PN. Statistical 
methods in biomedical research using Excel. Kyiv: Mo-
rion; 2000. 320р. Russian.  

8. Popovych VI, Kovalchuk LE, Erstenyuk HM, Ryzhyk 
VM, Koshel IV. Aspirin triadas metabolic disease. 
Zhurnal vushnyh, nosovyh i gorlovyh hvorob. 
2009;(2):76-86.Ukrainian.  



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2016  47 

9. Shyian SP. Clinical and biochemical study of antioxi-
dant therapy in patients with polypsis rhinosinusitis [dis-
sertation]. Kyiv: 2016. 129p. Ukrainian.  

10. Batra PS, Tong L, Citardi MJ. Analysis of comorbidities 
and objective parameters in refractory chronic rhinosi-
nusitis. Laryngoscope. 2013;(7):1-11.  

11. EP3OS 2012 European position paper on rhinosinusitis 
and nasal polyps 2012. Rhinology. 2012;(23):1-299. doi: 
2012;(50):329.  

12. Erdogan T, Karakaya G, Kalyoncu AF. Comorbid diseas-
es in aspirin-exacerbated respiratory disease, and asthma. 
Allergo lImmunopathol (Madr).  2015;(5):442-8.  

13. Makowska J, Lewandowska A, Kowalski M. Hypersen-
sitivity to Aspirin and other NSAIDs: Diagnostic Ap-
proach In Patients With Chronic Rhinosinusitis. Curr 

Allergy Asthma Rep. 2015;(15).  
14. Simon RA, Dazy KM, Waldram JD. Aspirin-

exacerbated respiratory disease: characteristics and 
management strategies. Expert Rev Clin Immunol. 
2015;(7):805-17.  

15. Stevens W, Buchheit K, Cahill KN. Aspirin-Exacerbated 
Diseases: Advances in Asthma with Nasal Polyposis, 
Urticaria, Angioedema, and Anaphylaxis. Curr Allergy 
Asthma Rep. 2015;(12):69.  

16. Stevens W. Aspirin-exacerbated respiratory disease com-
mon in chronic rhinosinusitis with nasal polyps. Presented 
at: American Academy of Allergy, Asthma&Immunology 
Annual Meeting; March 4-7, 2016; Los Angeles.  

17. Wojtczak A, Skrętkowicz J. Hypersensitivity to acetyl 
salicylic acid. Wiad Lek. 2015;(2):193-7. Polish. 

 
Надійшла до редакції 21.11.16 

© І.В. Кошель, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТОЯНИЕ ОБМЕНА ЛИПИДОВ У БОЛЬНЫХ С АСПИРИНАССОЦИИРОВАННЫМ  
ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ 

Кошель И.В. (Ивано-Франковск) 

А н н о т а ц и я  

В настоящее время наблюдается широкое распространение полипозного риносинусита, ассоцииро-
ванного с непереносимостью аспирина. С позиций сегодняшнего дня, принципиальная позиция патогенеза 
заключается в наличии «генетического блока» конститутивной циклооксигеназы – ключевого фермента 
метаболизма арахидоновой кислоты, что приводит к ее активному накоплению. Это вызывает нарушение 
липидного обмена и обуславливает необходимость изучения его биохимических особенностей. 

Цель исследования. Изучить биохимические показатели обмена липидов у пациентов с хрониче-
ским полипозным риносинуситом, ассоциированным с непереносимостью ацетилсалициловой кислоты 
путем определения основных метаболитов. 

Материалы и методы. В статье приведены результаты лабораторного обследования 20 пациентов 
с аспиринассоциированным полипозным риносинуситом. Контрольную группу составили 7 практически 
здоровых доноров. Исследовали уровень арахидоновой кислоты, состав конденсата выдыхаемого воздуха, 
арахидоновой, линолевой, эйкозапентаеновой кислот, фосфодипидов, малонового диальдегида и оксидных 
модификаций белка сыворотки крови. 

Результаты. Определены изменения обмена липидов, суть которых заключается в увеличении 
уровня арахидоновой кислоты в конденсате выдыхаемого воздуха и сыворотки крови, что приводит к 
уменьшению содержания ее основных предшественников – линолевой и эйкозапентаеновой кислот, а 
также фосфолипидов. Увеличение содержания арахидоновой кислоты стимулирует процессы пероксида-
ции и приводит к увеличению содержания малонового диальдегида и оксидных модификаций белка. Осо-
бенности биохимических нарушений свидетельствуют о провоспалительной направленности обмена ли-
пидов. 

Выводы. Полученные данные подтверждают гипотезу «генетического блока» метаболизма арахи-
доновой кислоты как основного патогенетического звена полипозного риносинусита, ассоциированного с 
непереносимостью аспирина, позволяют четко интерпретировать клиническую картину и особенности 
течения заболевания. 

Ключевые слова: аспиринассоциированный полипозний риносинусит, циклооксигеназа, арахидо-
новая кислота, обмен липидов. 
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THE STATE OF LIPID METABOLISM IN PATIENTS WITH ASPIRIN-INTOLERANT  
POLYPOUSRHINOSINUSITIS 

Koshel I.V. 

State higher educational establishment “Ivano-Frankivsk National Medical University”;  
e-mail: pk@ifnmu.edu.ua 

A b s t r a c t  

Nowadays, there is an increased prevalence of aspirin-intolerant polypous rhinosinusitis. From the perspec-
tive of current view, the main peculiarity of its pathogenesis is the presence of “genetic block” of constitutive 
cyclooxygenase being the key enzyme of arachidonic acid metabolism which results in its intense accumulation. It 
leads to the disruption of lipid metabolism and justifies the necessity of studying its biochemical features. 

The aim of the research was to study the parameters of lipid metabolism in patients with chronic polypous 
rhinosinusitis associated with aspirin intolerance through the determination of the main metabolites.  

Materials and methods. The article presents the results of laboratory study of 20 patients with aspirin-
intolerant polypous rhinosinusitis.The control group included 7 practically healthy donors. The level of arachidon-
ic acid in expired breath condensate as well as the level of arachidonic acid, linoleic acid and eicosapentaenoic 
acid, phospholipids, malon dialdehyde and oxidative modifications of serum protein was studied.  

Results. Changes in lipid metabolism were observed, namely the level of arachidonic acid in expired breath 
condensate as well as in blood serum increased resulting in decreased concentration of linoleic and eicosapentae-
noic acids as well as phospholipids. The increase in arachidonic acid levels stimulated peroxidation processesand 
led to the increase in the levels of malondialdehyde and oxidative modifications of serum protein. The peculiari-
ties of biochemical changes indicated pro-inflammatory orientation of lipid metabolism. 

Conclusions. The obtained data confirmed the hypothesis of “genetic block” of the arachidonic acid meta-
bolism as the main pathogenetic component of polypous rhinosinusitis associated with aspirin intolerance and 
allowed us to clearly interpret clinical picture as well as clinical features of the disease. 

Keywords: aspirin-intolerant polypous rhinosinusitis, cyclooxygenase, arachidonic acid, lipid metabolism. 
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