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РОЛЬ МОДУЛЯЦІЇ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ  
В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА СКЛЕРОМУ 

 
Актуальність. На сьогодні залишається 

не вивченою роль оксидативного стресу в пато-
генезі хронічного специфічного запалення верх-
ніх дихальних шляхів у хворих на різні форми 
склероми, а можливості модуляції оксидативно-
го стресу та антиоксидантного захисту залиша-
ються предметом наукового пошуку. 

Мета: вивчити стан вільнорадикального 
окислення та антиоксидантного захисту у хво-
рих із різними формами склероми та оцінити 
вплив препарату ацетилцистеїну на показники 
оксидативного стресу та антиоксидантну систе-
му. 

Матеріал та методи. Показники окси-
дативного стресу вивчали в таких групах паціє-
нтів: група 1 – практично здорові пацієнти 
(n=20); група 2 – хворі на склерому з переважно 
інфільтративною формою (n=31); група 3 – хво-
рі на склерому з переважно атрофічною формою 
(n=30); група 4 – хворі на склерому з переважно 
рубцевою формою (n=31). Хворі на склерому 
(n=92) були розділені на 2 групи: 47 хворих кон-
трольної групи отримували стандартну терапію, 
45 хворих основної групи додатково отримували 
препарат ацетилцистеїну (флуімуцил) по 400 
мг/день протягом 4-6 місяців.  

Результати. За умов різних форм скле-
роми відмічаються деякі специфічні особливості 
змін в про- та антиоксидантному гомеостазі. 
Так, інфільтративна форма склероми супрово-
джується найбільш виразною активацією проок-
сидантної системи (ксантиноксидаза), що су-
проводжується більш істотним зростанням інте-
нсивності вільнорадикальних реакцій окиснення 
ліпідів та протеїнів та більш масштабними змі-
нами редокс-статусу протеїнів, що ймовірно 
асоціюється з вираженою активністю запально-
го процесу та цитокіновим дисбалансом, порів-
няно з іншими формами склероми. За атрофіч-
ної та рубцевої форм виникає більш істотне 
зменшення активності антиоксидантної ланки 
(каталаза, супероксиддисмутази та відновлений 
глутатіону) та менш виразні зміни прооксидант-

ної системи, активності пероксидації ліпідів і 
протеїнів та редокс-статусу протеїнів, що асо-
ціюється з ослабленням запальної реакції та 
змінами проліферативного потенціалу клітин, 
порівняно з інфільтративною формою. 

Застосування стандартної схеми лікуван-
ня склероми супроводжувалось зменшенням 
активності ксантиноксидази на 32,3% (медіана 
2,39 мкмоль/хв·мг протеїну до лікування проти 
2,05 мкмоль/хв·мг протеїну після лікування; 
р<0,05) та вільнорадикального окиснення ліпідів 
на 20,1% (з 8,72 до 7,13 мкмоль/л відповідно, 
р<0,05). За цими ефектами стандартна терапія 
значно поступалась модифікованій терапії, на 
тлі якої активність ксантиноксидази зменшува-
лася з 2,42 до 1,75 мкмоль/хв·мг протеїну 
(р<0,01), а рівень малонового діальдегіду на 44,8 
% (з 8,86 до 5,00 мкмоль/л, р<0,05). 

Стандартна терапія не викликала достові-
рних змін активності каталази та сироваткової 
супероксиддисмутази в сироватці крові, тоді як 
модифікована терапія із включенням препарату 
ацетилцистеїну сприяла збільшенню активності 
антиоксидантних ферментів (каталази та супе-
роксиддисмутази) та запасів відновленого глу-
татіону, чинила депримуючий вплив на процеси 
вільнорадикального окиснення ліпідів та проте-
їнів, покращувала редокс-статус протеїнів.  

Висновки 
Склероматозне ураження верхніх дихаль-

них шляхів супроводжується дисбалансом в си-
стемі про- та антиоксидантів, що супроводжу-
ється активацією процесів вільнорадикального 
окиснення ліпідів та протеїнів і викликає пору-
шення редокс-статусу протеїнів.  

Модифікована терапія склероми із вклю-
ченням препарату ацетилцистеїну зменшувала 
зміни прооксидантно-антиоксидантного гомеос-
тазу, збільшувала активність антиоксидантних 
ферментів, чинила депримуючий вплив на про-
цеси вільнорадикального окиснення ліпідів та 
протеїнів, а також покращувала редокс-статус 
протеїнів. 
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