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Streszczenie 
 

Zaburzenia gospodarki węglowodanowo-lipidowej przejawiają się najczęściej 

podwyższonym stężeniem frakcji lipoprotein LDL (low density lipoprotin) i obniżonym HDL 
(high density lipoprotein). Czynniki te prowadzą do zmian miażdżycowych, grożących 

zawałem mięśnia sercowego.  Standardowa diagnostyka dyslipidemii obejmuje jedynie 
podstawowe oznaczenia: cholesterol całkowity, cholesterol przenoszony przez frakcje LDL 
i HDL oraz triglicerydy. Zgodnie z badaniami klinicznymi w przypadku typu dyslipidemii 

związanej z podwyższonym stężeniem triglicerydów, a cholesterolem często w normie,  
te parametry nie dają informacji o ilości i zmienionej strukturze lipoprotein. U niektórych 
pacjentów, pomimo wyników mieszczących się w normie, rozwijają się zmiany miażdżycowe 

zagrażające życiu. Badania wykazały, że odpowiedzialna za to jest obecność patologicznych 
podklas frakcji lipoprotein VLDL (very low density lipoprotin), LDL i HDL. 

Lipoproteiny zbudowane są z triglicerydów (TG), cholesterolu, fosfolipidów i białek. 
Poszczególne frakcje różnią się od siebie nie tylko funkcją, rozmiarem cząstek i ich gęstością, 
ale także proporcjami wymienionych składników. Zaburzenia w ich składzie przyczyniają się 

do powstawania patologicznych podklas lipoprotein. Podwyższone stężenie kwasów 
tłuszczowych także sprzyja się ich pojawianiu. Dlatego ważne jest określenie tzw. wolnych 

kwasów tłuszczowych związanych nie z lipoproteinami, ale z albuminą, która jest 
uniwersalnym transporterem cząsteczek o charakterze hydrofobowym. Celem niniejszej pracy 
było zbadanie możliwości zastosowania spektroskopii oscylacyjnej, zwłaszcza FTIR, 

ale również Ramana, do wykrywania patobiologii lipidów i lipoprotein. 
Aby zrealizować ten cel, spektroskopię FTIR-ATR i Ramana wykorzystano 

do oznaczania zawartości TG przenoszonych przez frakcję VLDL (TG-VLDL) bezpośrednio 
w surowicy krwi, bez konieczności izolacji frakcji czasochłonną metodą ultrawirowania.  
Zbadano także wpływ składu lipodowo-białkowego frakcji VLDL na jej podatność  

na agregację. Sprawdzono również jak zmienia się struktura drugorzędowa albuminy pod 
wpływem wiązania FA.  Spektroskopii FTIR użyto też do zbadania zmian oksydacyjnych 

zachodzących w lipidach osocza w modelu zwierzęcym. 
Przeprowadzone doświadczenia dowiodły użyteczności spektroskopii oscylacyjnej 

w badaniu lipidów i lipoprotein krwi. Może być ona z powodzeniem używana w badaniu 

stresu oksydacyjnego, oznaczaniu zawartości TG-VLDL bezpośrednio w surowicy krwi bez 
konieczności ultrawirowania, czy zmian strukturalnych apolipoprotein i albuminy. 

Dowiedziono również,  że zwiększona zawartość fosfolipidów zwiększa podatność lipoprotein 
VLDL na agregację.  


