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В Україні, як і в інших країнах, скле-
рома є однією з актуальних проблем сучас-
ної оториноларингології та системи охоро-
ни здоров’я в цілому: медико-соціальна 
значущість даної патології полягає у висо-
кій резистентності до терапевтичних заходів 
лікування, що нерідко призводить до інва-
лідизації та втраті працездатності хворих. 

Сучасний етап досліджень характери-
зується не тільки інтенсифікацією пошуку 
етіології та розкриттю елементів патогенезу 
склероми, але й надзвичайною увагою до 
діагностики та оцінки ефективності лікуван-
ня. І цей аспект проблеми містить більше 
запитань, ніж відповідей. Слід зазначити, що 
на сьогодні в літературних джерелах відсутні 
дані щодо ролі оксидативного стресу в пере-
бігу хронічного специфічного запалення 
верхніх дихальних шляхів при склеромі. 
Можна припустити, що негативний вплив 
активних кисневих інтермедіатів на склеро-
матозне ураження дихальних шляхів реалі-
зується через ті ж механізми, що й при інших 
патологічних станах [4-6, 8, 10]. Показано, 
що активні форми кисню індукують переки-
сне окиснення ліпідів, протеїнів, ДНК, що 
супроводжується порушенням фосфоліпід-
ного бішару клітинних мембран, розладами 
репаративного та проліферативного потенці-
алу клітин, активацією апоптозу. Поряд з 
цим відмічається дисрегуляція редокс-
залежних процесів, виникає цитокіновий 
дисбаланс, ініціюється розвиток запальних 
та аутоімунних реакцій, змінюється продук-
ція вазоактивних медіаторів [3, 6, 7, 9]. 

На сьогодні роль оксидативного стре-
су в патогенезі хронічного специфічного 
запалення верхніх дихальних шляхів у хво-

рих на різні форми склероми не вивчено. 
Тому метою нашого дослідження було оці-
нити стан про- та антиоксидантної системи, 
а також активність вільнорадикального оки-
снення ліпідів та протеїнів у пацієнтів з різ-
ними формами склероми. 

 
Матеріали та методи дослідження 
Представлений матеріал отриманий 

при обстеженні 92 хворих (33 чоловіка, 59 
жінок) у віці від 23 до 79 років (в середньо-
му – 53,5±14,57 років), з яких у 31 хворого 
була склерома переважно інфільтративної 
форми, у 30 – склерома переважно атрофіч-
ної форми, у 31 – склерома переважно руб-
цевої форми. Групу порівняння склали 20 
практично здорових осіб.  

Стан прооксидантної системи вивчали 
за активністю в крові ксантиноксидази, а 
стан ферментної антиоксидантної системи – 
за активністю супероксиддисмутази та ка-
талази, вмістом відновленого глутатіону, 
рівнем протеїнових сульфгідрильних -SH та 
дисульфідних -S-S- груп. Активність ксан-
тиноксидази визначали за утворенням сечо-
вої кислоти, супероксиддисмутази – за сту-
пенем пригнічення окиснення кверцитину, 
активність каталази – за швидкістю дегра-
дації гідроген пероксиду в реакції з амоній 
молібдатом. Концентрацію відновленого 
глутатіону визначали у ТХО-фільтраті крові 
в глутатіонтрансферазній реакції. Рівень 
протеїнових 8Н-груп в плазмі крові визна-
чали за реакцією з реактивом Елмана-5,5’-
дітіобіс(2-нітробензоатом), кількість дису-
льфід них зв’язків оцінювали за приростом 
8Н-груп після інкубації крові з дитіотреіто-
лом.  
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Активність вільнорадикального окис-
нення ліпідів оцінювали за вмістом первин-
них та вторинних продуктів ліпопероксида-
ції відповідно діє нових кон’югатів та мало-
нового діальдегіду в крові, а активність 
процесів окисної модифікації протеїнів оці-
нювали на основі визначення вмісту карбо-
нільних груп протеїнів в сироватці крові. 
Вміст діє нових кон’югатів оцінювали за 
світлопоглинанням ліпідного екстракту 
крові в ультрафіолетовій області спектра. 
Рівень малонового діальдегіду визначали за 
реакцією з тіобарбітуровою кислотою за 
набором ТБК-Агат (Биоконт, РФ), а карбо-
нільних груп протеїнів – за реакцією з 2,4-
динітрофенілгідразином. 

Отримані в процесі дослідження дані 
аналізувались за допомогою статистичних 
методів з використанням пакету програм 
«SPSS 23». Всі отримані кількісні дані об-
роблені методами варіаційної статистики. 
Для кожного кількісного параметра були 
визначені: середнє значення, середнє квад-
ратичне відхилення (σ), помилка середньо-
го, медіана, інтерквартильний розмах (25-й 
та 75-й процентілі), 95% довірчий інтервал. 

Для порівняння параметричних даних 
(після перевірки кількісних даних на нор-
мальний розподіл за допомогою тестів Кол-
могорова-Смірнова та Шапіро-Вілка) засто-
совувався метод ANOVA (для декількох 
груп) і t-критерій Стьюдента для 2 незалеж-
них вибірок. Для порівняння непараметрич-
них даних застосовувались методи Круас-
кела-Уолліса (для декількох груп) та Ман-
на-Уїтні для 2 груп незалежних сукупнос-
тей. Статистично значущими вважалися 
відмінності при р<0,05 (95%-й рівень зна-
чущості) і при р<0,01 (99%-й рівень значу-
щості) [1, 2]. 

 
Результати дослідження  
та їх обговорення 
Оцінка стану прооксидантної системи 

показала, що при всіх формах склероматоз-
ного ураження дихальних шляхів активність 
ксантиноксидази вірогідно зростає, хоч і в 
різній мірі. Так, у хворих з переважно інфі-
льтративною формою захворювання актив-
ність ксантиноксидази (Ме; СІ 95%) стано-
вила 3,30 мкмоль/хв·мг протеїну (2,95; 
3,58), що в 2,44 рази більше, ніж в контролі 

– 1,32 (1,09; 1,57) мкмоль/хв·мг протеїну 
(р<0,05). При переважно атрофічній та руб-
цевій формах склероми активність цього 
ферменту становила, відповідно, 2,03 (1,57; 
2,49) та 2,21 (1,76; 2,78) мкмоль/хв·мг про-
теїну, що на 51,6 та 63,7 % більше, ніж по-
казник в контрольній групі (р<0,05). Актив-
ність ксантиноксидази при переважно інфі-
льтративній формі вірогідно більша в порі-
внянні з такою при інших формах склероми 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Активність ксантиноксидази у сирова-
тці крові пацієнтів контрольної групи та хворих на 
різні форми склероми (М±m).  

Примітки: 1. * - статистично достовірна від-
мінність відносно показника у контрольній групі 
(р<0,05); 2. # - статистично достовірна відмінність 
відносно показника у групі хворих на інфільтративну 
форму склероми (р<0,05). 

 
 
З’ясовано, що при переважно інфільт-

ративній формі склероми активність катала-
зи достовірно не змінюється, тоді як при 
атрофічній та рубцевій формах реєструється 
достовірне зменшення активності цього 
ферменту на 31,5% та 27,4%, відповідно, в 
порівнянні з контролем.  

Зміни активності супероксиддисмута-
зи в сироватці крові при різних формах 
склероми мають ті ж тенденції, що й ката-
лази. У хворих на інфільтративну форму 
активність цього ферменту достовірно не 
відрізняється від показника контрольної 
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групи. При атрофічній та рубцевій формах 
склероми активність супреоксиддисмутази 
була, відповідно, на 33,2% та 28,1% мен-
шою, ніж в контролі. Статистично достові-

рної різниці між активністю каталази та 
супероксиддисмутази при атрофічній та 
рубцевій формах склероматозного ураження 
дихальних шляхів не виявлено (табл. 1). 

 
 

Таблиця 1 
Активність антиоксидантних ферментів у сироватці крові  

хворих на різні форми склероми та осіб контрольної групи та (М±m) 

Групи пацієнтів n Активність каталази, 
мккат/л 

Активність  
супероксиддисмутази,  

ум.од./мг протеїну 
Контроль 20 41,6±1,00 39,8±1,14 

Склерома, інфільтративна форма 31 39,6±0,76 41,5±0,81 

Склерома, атрофічна форма 30 28,5±0,75*# 26,6±0,79*# 

Склерома, рубцева форма 31 30,2±0,74*# 28,6±0,77*# 
 
Примітки:  
1. * - статистично достовірна відмінність (р<0,05) відносно показників у контрольній групі;  
2. # - статистично достовірна відмінність (р<0,05) відносно показників у групі хворих на інфільтра-

тивну форму склероми. 

 

Далі ми оцінили запаси ендогенного 
антиоксиданту глутатіону в сироватці крові. 
Рівень відновленого глутатіону при перева-
жно інфільтративній формі склероми стати-
стично вірогідно не відрізнявся від такого 
показника в контрольні групі. Натомість, 
при переважно атрофічній та рубцевій фор-
мах склероматозного ураження дихальних 
шляхів відмічається формування дефіциту 
відновленого глутатіону. Так, при атрофіч-
ній та рубцевій формах склероми реєстру-
ється зменшення вмісту відновленого глу-
татіону, відповідно, на 33,8 % та 26,2 %, 
порівняно з контролем (відповідно: медіана 
– 2,37 мкмоль/л, Р25-Р75 – 1,55-3,42 мкмоль/л 
та медіана – 2,82 мкмоль/л, Р25-Р75 – 1,99-
3,72 мкмоль/л проти медіани 3,79 мкмоль/л, 
Р25-Р75 – 2,90-4,32 мкмоль/л у здорових па-
цієнтів). Між вмістом відновленого глутаті-
ону в сироватці крові хворих на атрофічну 
та рубцеву форми склероми достовірних 
відмінностей не виявлено (рис. 2). 

Специфічне ураження дихальних 
шляхів супроводжується різним ступенем 
наростання вмісту первинних продуктів 
пероксидації ліпідів, що залежить від форми 

склероми. Так, найбільше зростання рівня 
діє нових кон’югатів (в 2,96 раз, р<0,05) 
відмічається при інфільтративній формі 
склероми. Атрофічна та рубцева форми 
склероми викликають менш істотне збіль-
шення рівня первинних продуктів ліпоперо-
ксидації. При атрофічній формі склероми 
рівень діє нових кон’югатів в 2,17 раз 
(р<0,05) перевищує показники контролю, а 
при рубцевій формі склероми супроводжу-
ється збільшенням вмісту цього метаболіту 
в 2,3 рази порівняно з контролем (р<0,05) 
(табл. 2). 

 
 

 

 
 
 
 
 
Рис. 2. Вміст відновленого глутатіону в крові 

пацієнтів контрольної групи та хворих на різні форми 
склероми (М±m). Верхня та нижня межі боксів від-
повідають Р25 та Р75, лінії за межами боксів – Р5 та Р95, 
лінія у середині боксів – медіана. 
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Склероматозне ураження дихальних 
шляхів викликає зміни рівня малонового 
діальдегіду, які аналогічні до таких для діє-
нових кон’югатів. Найбільш суттєве зрос-
тання вмісту малонового діальдегіду (в 3,1 

рази, р<0,05) відмічається при інфільтрати-
вній формі склероми, при атрофічній та 
рубцевій формах склероми їх рівень пере-
вищує показники контролю в 2,36 та 2,43 
рази, відповідно (р<0,05) (табл. 2).  

 
Таблиця 2 

Вміст первинних та вторинних продуктів ліпопероксидації у сироватці крові  
хворих на різні форми склероми та осіб контрольної групи та (М±m) 

Групи пацієнтів n Дієно вікон’югати, 
од.опт.щ./мл 

Малоновий діальдегід,  
мкмоль/л 

Контроль 20 1,74±0,06 3,45±0,10 

Склерома, інфільтративна форма 31 5,15±0,06* 10,6±0,12* 

Склерома, атрофічна форма 30 3,78±0,12*# 8,13±0,11*# 

Склерома, рубцева форма 31 4,01±0,08*# 8,40±0,14*# 
 
Примітки:  
1. * - статистично достовірна відмінність (р<0,05) відносно показників у контрольній групі;  
2. # - статистично достовірна відмінність (р<0,05) відносно показників у групі хворих на інфільтра-

тивну форму склероми. 

 
 
З’ясувалось, що при склероматозному 

ураженні дихальних шляхів реєструється 
зростання активності окисної модифікації 
протеїнів, найбільш виражене при інфільт-
ративній формі та менш істотне – при атро-
фічній та рубцевій формах. Так, при інфіль-
тративній формі склероми вміст карбоніль-
них груп протеїнів перевищує контрольний 
показник на 92,3 % (медіана вмісту стано-
вить 109 од.опт.щ./мг протеїну, а Р25-Р75 – 
23,2-35,4 од.опт.щ./мг протеїну проти меді-
ани – 56,2 од.опт.щ./мг протеїну, Р25-Р75 – 
47,8-63,4 од.опт.щ./мг протеїну у здорових 
осіб). У хворих на атрофічну та рубцеву 
форми склероми вміст цього метаболіту 
перевищував контрольні показники на 32,5-
38,3 % (медіана вмісту становить, відповід-
но, 76,8 та 77,7 од.опт.щ./мг протеїну, а Р25-
Р75 – 65,1-83,5 та 67,8-87,9 од.опт.щ./мг про-
теїну, відповідно) (рис. 3). 

Також ми оцінили редокс-статус про-
теїнів на основі визначення вмісту SH- та  
-S-S- груп в сироватці крові (табл. 3). 

Як свідчать дані, представлені в табл. 
3, при всіх формах склероматозного ура-
ження дихальних шляхів виникає дефіцит 
SH- груп, але вираженість останнього зале-

жить від форми захворювання. У хворих з 
переважно інфільтративною формою скле-
роми вміст сульфгідрильних груп був на 
59% менше, ніж в контролі (р<0,05).  
 

 
 

Рис. 3. Вміст карбонільних груп протеїнів у 
сироватці крові пацієнтів контрольної групи та хво-
рих на різні форми склероми (М±m).  

Примітки: 1. * - статистично достовірна від-
мінність (р<0,05) відносно показника в контрольній 
групі; 2. # - статистично достовірна відмінність 
(р<0,05) відносно показника в групі хворих на інфі-
льтративну форму склероми 
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При переважно атрофічній та рубце-
вій формах склероми вміст цих груп був, 
відповідно, на 28,9% та 30,3% менше, порі-
вняно з показником в контрольній групі 
(р<0,05). Рівень SH-груп при переважно 
інфільтративній формі вірогідно менший в 
порівнянні з таким при інших формах 
склероми. 

Специфічне ураження дихальних 
шляхів під впливом склероми супроводжу-
ється збільшенням рівня дисульфідних 
груп, причому найбільш вираженим воно є 
при інфільтративній формі та менш істот-
ним – при інших формах захворювання. У 

хворих з переважно інфільтративною фор-
мою склероми вміст дисульфідних груп був 
на 68,4% менше (р<0,05), ніж в контролі. 
При переважно атрофічній та рубцевій фо-
рмах склероми вміст -S-S- груп протеїнів 
перевищував на 28,2 % та на 32,2 %, відпо-
відно, аналогічний показник здорових осіб. 
Вміст дисульфідних груп при переважно 
інфільтративній формі є статистично досто-
вірно більшим у порівнянні з таким при 
інших формах склероми. При атрофічній та 
рубцевій формах склероми статистично 
достовірних відмінностей рівня цього мета-
боліту не зареєстровано. 

 
 

Таблиця 3 
Вміст сульфгідрильних та дисульфідних груп протеїнів у сироватці крові  

хворих на різні форми склероми та осіб контрольної групи та (М±m) 

Групи пацієнтів n SH-групи протеїнів, 
мкмоль / л 

-S-S- групи протеїнів, 
мкмоль / л 

Контроль 20 769±5,39 174±3,21 

Склерома, інфільтративна форма 31 315±4,06* 293±2,90* 

Склерома, атрофічна форма 30 547±3,99*# 223±3,77*# 

Склерома, рубцева форма 31 536±4,71*# 230±3,41*# 
 
Примітки:  
1. * - статистично достовірна відмінність (р<0,05) відносно показників у контрольній групі; 
2. # - статистично достовірна відмінність (р<0,05) відносно показників у групі хворих на інфільтра-

тивну форму склероми. 
 
 
 
Висновки 
 
1. Склероматозне ураження верхніх 

дихальних шляхів супроводжується дисба-
лансом в системі про- та антиоксидантів, 
що супроводжується активацією процесів 
вільнорадикального окиснення ліпідів та 
протеїнів, і викликає порушення редокс-
статусу протеїнів.  

2. При різних формах склероми відмі-
чаються деякі специфічні особливості змін в 
про- та антиоксидантному гомеостазі. Так, 
переважно інфільтративна форма склероми 
супроводжується найбільш вираженою ак-
тивацією прооксидантної системи (ксанти-
ноксидаза), що супроводжується більш іс-
тотним зростанням інтенсивності вільнора-

дикальних реакцій окиснення ліпідів та 
протеїнів та більш масштабними змінами 
редокс-статусу протеїнів, що, ймовірно, 
асоціюється з вираженою активністю запа-
льного процесу та цитокіновим дисбалан-
сом в порівнянні з іншими формами скле-
роми. Натомість, при атрофічній та рубце-
вій формах виникає більш істотне зменшен-
ня активності антиоксидантної ланки (ката-
лаза, супероксиддисмутази та відновлений 
глутатіону) та менш виражені зміни проок-
сидантної системи, активності пероксидації 
ліпідів і протеїнів та редокс-статусу протеї-
нів, що асоціюється з ослабленням запаль-
ної реакції та змінами проліферативного 
потенціалу клітин в порівнянні з інфільтра-
тивною формою склероми. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА  
В КРОВИ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СКЛЕРОМЫ  

Кищук В.В.,  Грицун Я.П. (Винница) 

А н о т а ц і я  

Обследовано 92 больных (33 мужчины, 59 женщин) в возрасте от 23 до 79 лет (средний возраст – 
53,5±14,57 лет), из которых у 31 больного была склерома с преимущественно инфильтративной формой, у 
30 – склерома с преимущественно атрофической формой, у 31 – склерома с преимущественно рубцовой 
формой. Группу сравнения составили 20 практически здоровых лиц. Состояние про- и антиоксидантной 
системы у больных с различными формами склеромы изучалось по активности в крови ксантиноксидазы, 
супероксиддисмутазы и каталазы, содержанию восстановленного глутатиона, уровня протеиновых сульф-
гидрильных -SH и дисульфидных -S-S-групп. Активность свободнорадикального окисления липидов и 
протеинов оценивалась по содержанию в крови диеновых конъюгатов, малонового диальдегида и карбо-
нильных групп белков. 

Проведенные исследования показателей оксидативного стресса в крови больных с различными 
формами склеромы свидетельствуют о том, что склероматозное поражение верхних дыхательных путей 
сопровождается дисбалансом в системе про- и антиоксидантов, сопровождается активацией процессов 
свободнорадикального окисления липидов и протеинов и вызывает нарушение редокс-статуса протеинов. 

Ключевые слова: склерома, прооксидантная система, антиоксидантная система, свободнорадикаль-
ное окисление липидов, свободнорадикальное окисление белков. 

 
 
 

PECULIARITIES OF CHANGES IN INDICES OF OXIDATIVE STRESS  
IN BLOOD OF PATIENTS WITH DIFFERENT FORMS OF SCLEROMA 

Kishchuk VV, Grytsun YP 
Vinnytsya National Pirogov Memorial Medical University; e-mail: kvv4488@ukr.net 

A b s t r a c t  

Introduction: Until now there are no data in the literature concerning the role of oxidative stress in the 
course of chronic specific inflammation of upper airways in the presence of scleroma. 

Materials and methods: 92 patients (33 males, 59 females) at the age from 23 to 79 (at an average – 
53,5±14,57 years) have been examined, 31 patients having scleroma with predominantly infiltrative form, 30 – 
scleroma with predominantly atrophic form, 31 – scleroma with predominantly scarred form. The comparison 
group included 20 virtually healthy patients. The condition of pro- and antioxidative system in patients with dif-
ferent forms of scleroma has been studied through the activity in blood of xanthinoxidase, syperoxiddismutase and 
catalase, the contents of restored glutathione, the level of protein sulfhydryl -SH and disulphide -S-S- groups. The 
activity of free-radical oxidation of lipids and proteins has been evaluated through the contents in blood of diethe-
noid conjugates, malondialdehyde and carbonyl groups of proteins.  

Results: Predominantly infiltrative form of scleroma is accompanied by the most expressed activation of 
prooxidative system (xanthinoxidase) that exceeds in 2,44 times the index of healthy persons (p<0,05). It is ac-
companied by more essential increase of intensity of free-radical reactions of oxidation of lipids in 3,1 times and 
proteins up to 92,3% in comparison with controls, as well as by more expressed changes of redox-status of pro-
teins that is possibly associated with expressed  activity of inflammatory process and cytokine disbalance com-
pared with other forms of scleroma. 

However, in the presence of predominantly atrophic and scarred forms of scleroma there appears more es-
sential decrease of activity of antioxidant chain (catalase, syperoxide dismutase and restored glutathione) and less 
expressed changes of prooxidative system, activity of peroxidation of lipids and proteins and redox-status of pro-
teins that is associated with reduction of inflammatory reaction and changes of proliferative potential of cells 
compared with infiltrative form. 

Conclusions: Scleromatous injury of upper airways is accompanied by disbalance in the system of pro- 
and antioxidants that is accompanied by activation of processes of free-radical oxidation of lipids and proteins and 
causes impairment of redox-status of proteins. 

Key words: scleroma, prooxidative system, antioxidative system, free-radical oxidation of lipids, free-
radical oxidation of proteins. 


