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Свободнорадикальное окисление и состояние антиоксидантной системы у детей, больных 
реактивным и ревматоидным артритами
Лебец И.С., Панько Н.А., Давыдов В.В.
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», г. Харьков
Цель исследования: совершенствование дифференциальной диагностики ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА) 
и реактивного артрита (РеА) на ранних этапах развития болезни.
Материал и методы: Обследовано 77 детей с поражением суставов воспалительного характера. Среди них 29 чело-
век с ЮРА, которые составили основную группу, остальные 48 – с РеА, они вошли в группу сравнения, контрольную группу 
составили 20 практически здоровых детей. Проведено клиническое обследование больных, в крови определено содержа-
ние карбониллированых белков (КБ), активность супероксиддисмутазы (СОД) и глутатионпероксидазы (ГПО), скорость 
индуцированного перекисного окисления липидов (ПОЛ), наличие антител к циклическому цитруллинированому пептиду 
(α-ЦЦП) и модифицированному цитруллинированому виментину (α -МЦВ).
Результаты: У детей обеих групп отмечалось значительное повышение интенсивности индуцированного ПОЛ по сравне-
нию с контролем (р<0,001). Уровень КБ имеет достоверное снижение преимущественно у больных основной группы 
(р<0,05). Колебания значений ГПО у больных из обеих групп и детей группы контроля не отличались. Колебания активности 
СОД имело место только в основной группе исследуемых. Среди больных, серопозитивных по анти-ЦЦП, в отличие от таких 
по анти-МЦВ, имело место снижение активности СОД (р<0,05).
Выводы: Формирование изменений со стороны свободнорадикального обмена у больных ЮРА и РеА является основным 
механизмом снижения мощности антиоксидантной системы и предиктором возникновения у них оксидативного стресса, 
который является неспецифическм звеном патогенеза обоих заболеваний.
Ключевые слова: ювенильный ревматоидный артрит, окисление свободных радикалов, антиоксидантная защита.

The metabolism of the free radicals and antioxidant system in children with reactive and rheumatoid arthritis 
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The objective. It’s perfection of differential diagnostics of Juvenile rheumatoid arthritis (JRA) and reactive arthritis (ReA) on the early 
stages of development of illness. 
Patients and methods. 77 children with inflammatory lesions of the joints have been examined in the study. The 29 patients with 
JRA formed the main group, the rest – 48 children with ReA entered the comparison group, the control group consisted of 20 healthy 
children. The clinical examination of patients, identified in the blood content of karbonylated proteins (KB), the level of 
superoxidedismutase (SOD) and glutathioneperoxidase (GPO), the rate of induced lipid peroxidation (LPO), the presence of antibodies 
to cyclic citrullinated peptide (α-CCP) and to modification citrullinated vimentin (α-MCV) were studied.
Results. In both groups of children was observed a significant increase in the intensity of induced lipid peroxidation compared to 
control (p<0,001). The level of decline KB has mainly shown in patients of main groups (p<0,05). The fluctuation of meanings GPO in 
patients with of both groups and the children of group control did not differ. Fluctuation activity SOD took place only in main group 
studied. Among patients seropositive for anti-CCP, unlike those for anti-MCV been a decrease activity of SOD (p<0,05). 
Conclusion. Formation changes from free radical metabolism in patients with JRA and ReA is the main mechanism reducing power 
antioxidant system and predictor of oxidative stress in them, which in turn is a non-specific component of the pathogenesis of both 
diseases. 
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Особливе місце серед хронічних запальних захворювань 
суглобів у дітей по праву займає ювенільний ревматоїдний 
артрит (ЮРА), який має неуточнену етіологію, складний пато-
генез та безперервно прогресуючий перебіг патологічного 
процесу, що призводить до розвитку інвалідності в дитячому 
віці. На сьогоднішній день доведено, що чим раніше верифі-
ковано діагноз та призначена патогенетична (базисна) тера-
пія, тим виявляється більше можливостей покращити про-
гноз [1,2]. Тому останніми роками науковцями усього світу 
значна увага приділялась саме ранній діагностиці даного 
захворювання як у дітей, так і у дорослих, що знайшло відо-
браження у нових діагностичних критеріях для раннього 
ревматоїдного артриту (РА) EULAR/ACR 2010 року [3]. 
Незважаючи на багаторічні дослідження й досягнення з різ-
них аспектів діагностики ЮРА, правильне визначення  діа-
гнозу у перші місяці від початку захворювання завжди зали-
шається складним і відповідальним питанням, бо, на відміну 
від дорослих, ця патологія у дітей характеризується значним 
поліморфізмом та схожістю  проявів з іншими ревматичними 
хворобами, що клінічно проявляються запаленням у сугло-
бах, і це,  перш за все, – хронічні артрити неуточненої при-
роди та реактивні артрити (РеА). Їх об’єднує у перші місяці від 
дебюту однакова локалізація артриту, кількість уражених 
суглобів, характер загальної відповіді організму на розвиток 
патологічного процесу. За даними поодиноких досліджень, 
лабораторні маркери, які у дорослих мають високу чутли-
вість і специфічність, а саме, ревматоїдний фактор (РФ), анти-
тіла до циклічного цитруллінованого пептиду (анти-ЦЦП) та 
модифікованого цитруллінованого віментину (анти-МЦВ), у 
дітей демонструють значно нижчу діагностичну значущість і 
підлягають подальшому вивченню й обговоренню [4,5,6]. 
Можливо, це обумовлено наявністю з одного боку потужно-
го спектру компенсаторних механізмів, а з іншого – особли-
востями неспецифічних захисних механізмів на тлі фізіологіч-
ної незрілості органів та систем дитячого організму. Останнім 
часом значно розширено уявлення про патогенетичний 
зв'язок оксидантного стресу з розвитком імунного запален-
ня. При РА у дорослих визначено залежність інтенсивності 
карбонільного стресу і його патогенетичний взаємозв’язок з 
запально-ерозивним процесом суглобової тканини. Слід від-
мітити, що на сучасному етапі окислювальний стрес розгля-
дають як один із важливих факторів при даній патології, бо 
активні форми кисню й ініційовані ними процеси перекисно-
го окислення ліпідів відіграють важливу роль у розвитку і 
прогресуванні запально-деструктивних процесів у хворих на 
РА, а низький антиоксидантний статус клітин організму є фак-
тором ризику для його розвитку [7]. Дані питання в дитячому 
віці не вивчені.

Враховуючи зазначене, мета нашого дослідження – удо-
сконалення ранньої діагностики ЮРА шляхом визначення 
вмісту в крові карбонільованих білків (КБ), інтенсивності інду-
кованого перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), активності 
супероксиддисмутази (СОД), глутатіонпероксидази (ГПО) і 
уточнення взаємозв’язку між ними та ранніми імунологічни-

ми маркерами цього захворювання (α-ЦЦП і α-МЦВ) на 
початкових етапах розвитку патологічного процесу.

Матеріал та методи. У клініці ДУ «ОЗДП НАМН» на обсте-
женні із ознаками артриту знаходилося  77 хворих  віком від 
двох до 18 років. Групу контролю склали 12 практично здо-
рових дітей ідентичних за віком та статтю з основною групою. 
Для встановлення діагнозу керувалися Міжнародною класи-
фікацією хвороб X перегляду, Протоколами діагностики та 
лікування кардіоревматологічних хвороб у дітей (Наказ МОЗ 
№ 362 від 2005). У роботі використовували  також східноєвро-
пейські діагностичні критерії ЮРА (1980) і діагностичні крите-
рії для раннього ревматоїдного артриту EULAR/ACR 2010 
року. У процесі уточнення нозологічної форми суглобової 
патології та підтвердження діагнозу, окрім клінічного дослі-
дження та загальноприйнятих лабораторних методів, визна-
чалися специфічні антитіла до хламідій, мікоплазми, ієрсиній, 
уреаплазми, цитомегаловірусу, вірусу простого герпеса тощо. 
У всіх хворих аналізувалися показники гострої фази запален-
ня, ревматоїдний фактор. Антитіла до циклічного цитрульо-
ваного пептиду (анти-ЦЦП) визначалися за методом хемолю-
мінесценції, антитіла до модифікованого цитрульованого 
віментину (анти-МЦВ) – імуноферментним методом. 
Інтенсивність індукування перекисного окислення ліпідів 
(ПОЛ) у сироватці крові встановлювалась шляхом вимірю-
вання швидкості  утворення малонового диальдегіду в при-
сутності відновленого заліза. Рівень карбонільованих білків 
(КБ) досліджувався за допомогою реакції взаємодії окисле-
них амінокислотних залишків з 2,4- динітрофенілгідразином. 
Активність супероксиддисмутази (СОД) у сироватці крові 
вивчалась за допомогою визначення ступеня гальмування 
реакції окислення кверцетину. Активність глутатіонперокси-
дази (ГПО) оцінювалась за допомогою підрахунку різниці 
вмісту комплексу глутатіон-аллоксан в досліджуваній та 
контрольній пробах. Рентгенологічна  стадія ЮРА встановлю-
валась за класифікацією Штейнброкера. Ультразвукове дослі-
дження структур суглоба (УЗД) проводилося на апараті 
SIEMENS датчиком від 5 до 9 МГц. Статистичну обробку мате-
ріалу проведено за допомогою програми Stagraphics 3.0, з 
використанням параметричних та непараметричних крите-
ріїв.

Результати та їх обговорення. Проведене дослідження 
показало, що серед 77 хворих із проявами суглобового син-
дрому тільки у 29 (37,7%) осіб мав місце  ЮРА, які склали осно-
вну групу ( 21 особа жіночої статі, 8 – чоловічої, співвідношен-
ня – 2,6). Решта пацієнтів (62,3%) була з РеА, вони  увійшли до 
групи порівняння (співвідношення осіб жіночої статі до чоло-
вічої – 1,2). Серед обох груп переважали пацієнти до 10 років. 
Середній вік дітей на початок захворювання склав 6,0±0,5 
років і не залежав від статі та нозологічної форми. Хворі  над-
ходили до стаціонару з різною тривалістю хвороби. Пацієнтів 
з ЮРА, які хворіють менше, ніж півроку було 27,6%, 6-12 міся-
ців – 13,8%, решта – понад року (58,6%). Серед РеА 47,9% 
склали діти, у яких патологічний процес тривав до 6 місяців, 
16,7% – 6-12 місяців, 35,4% – понад 12 місяців. Суглобовий 
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синдром у дітей основної групи характеризувався найчасті-
ше поліартикулярним ураженням (79,4%), оліго – та моноар-
трит зустрічалися значно рідше (17,2% та 3,4% відповідно). У 
пацієнтів ІІ групи навпаки переважали моно- (39,6%) та оліго-
артикулярний (41,7%) варіанти артриту, поліартрит мав місце 
лише у 18,7% осіб. За активністю запального процесу серед 
хворих на ЮРА у 41,4% спостерігалась І, у 31,1% – ІІ, у 24,1% – 
ІІІ ступінь активності, лише в поодиноких випадках (3,4%) – 
вона була відсутня. В групі порівняння майже у третини 
(33,3%) пацієнтів захворювання чітких ознак активності 
запального процесу за даними лабораторних показників не 
виявлялось. У половини дітей з РеА спостерігався мінімаль-
ний – І ступінь активності й у 16,7% – ІІ. РФ виявлявся рідко, 
лише у групі дітей з ЮРА (6,7±4,6%) і при тривалості хвороби 
більше 6 місяців. Позитивність за анти-МЦВ визначалась як 
серед хворих на ЮРА (17,2%), так і серед дітей з РеА (8,3%). 
Підвищені титри анти-ЦЦП мали тільки пацієнти з ЮРА 
(20,7±7,5%). 

При дослідженні показників ПОЛ, КБ, активності ГПО і СОД 
виявлено наступні зміни (табл. 1). У дітей обох груп відмічало-
ся значне підвищення інтенсивності індукованого ПОЛ порів-
няно з контролем (р<0,001), що не залежало від строку хво-
роби, кількості уражених суглобів та активності запального 
процесу. Слід зазначити, що у пацієнтів з ЮРА швидкість інду-
кованого ПОЛ на першому році захворювання було нижчим, 
ніж у хворих на РеА. При збільшенні тривалості хвороби 
понад 12 місяців відмічалася тенденція до зростання даного 
показника, в той час, як у групі порівняння навпаки спостері-
галась тенденція до його зниження. На відміну від хворих на 
РеА, серед дітей основної групи пацієнти з моно- та олігоар-
тикулярною формою суглобового синдрому мали вищі зна-
чення індукованого ПОЛ, ніж з поліартритом (р<0,05). У 
досліджуваних виявлено зворотній кореляційний зв'язок 
індукованого ПОЛ з В-лімфоцитами (CD 22) (r=-0,46, р<0,05). 
При ЮРА зареєстровано позитивний кореляційний зв'язок 
даного показника з рівнем КБ (r=0,45, р<0,01) та зворотній – із 
вмістом С-реактивного протеїну (r=-0,40, р<0,05).

Примітка: р1- відмінності у показниках у хворих і дітей групи конт-
ролю, р2- відмінності у показниках між хворими на ЮРА та РеА, * – 
p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001

Визначено, що рівень КБ має достовірне зниження пере-
важно у хворих основної групи (р<0,05). У дітей з ЮРА це 
спостерігається у перші півроку від початку хвороби, в осно-
вному за рахунок пацієнтів, що мають ІІІ ступінь активності 
запального процесу. У хворих на РеА зниження рівня КБ від-
бувалося тільки при збільшенні тривалості патологічного 
процесу (р<0,05). Зареєстровано позитивний кореляційний 
зв'язок даного показника та вмістом антитіл класу IgM (r = 
0,63, р=0,001). Можна припустити, що зниження КБ при ЮРА 
в умовах високої активності запалення, яке має місце вже на 
початкових етапах, і при РеА на більш віддалених етапах роз-
витку хвороби, вірогідно, пов’язано з підвищенням швидко-
сті їх протеолітичної деградації, що, безумовно, є проявом 
адаптивної реакції організму. 

При дослідженні активності ферментів антиоксидантного 
захисту виявлено, що коливання значень ГПО у хворих з обох 
груп і дітей групи контролю не відрізняється і не залежить від 
форми артриту, тривалості захворювання, активності запаль-
ного процесу. Визначено, що ГПО має прямий кореляційний 
зв'язок з показником індукованого НСТ-теста (r = 0,52, 
р=0,01).

Щодо активності СОД, слід відмітити, що коливання цього 
показника мали місце тільки в основній групі досліджуваних. 
Він був нижче у дітей хворих на ЮРА, порівняно з контролем 
та пацієнтами ІІ групи (р<0,05). Серед хворих серопозитивних 
за анти-ЦЦП, на відміну від таких за анти-МЦВ, також мало 
місце зниження активності СОД (р<0,05). Слід зазначити, що 
подібна закономірність була характерна для ЮРА в перші 
місяці хвороби, а на етапі 6-12 місяців від початку патологіч-
ного процесу навпаки відмічалося збільшення його актив-
ності (р<0,05), а при більш тривалому анамнезі захворювання 
рівень СОД не відрізнявся від показників групи порівняння 
та групи контролю. Зміни активності СОД залежали від кіль-
кості уражених суглобів і достовірно нижчими були переваж-
но серед хворих на поліартикулярну форму ЮРА і в міру 
збільшення ступеня активності (р<0,05). Рівень СОД мав тіль-
ки зворотні кореляційні зв’язки з показниками імунограми: 
рівнем IL-1β (r = -0,49, р<0,05), IL-6 (r = -0,59, р<0,001), НСТ- тес-
том спонтанним (r = -0,63, р=0,001), НСТ-тестом індукованим 
(r =  -0,64, р<0,001), а також із вмістом С-реактивного протеїну 
(r = -0,44, р<0,05).

Таким чином, в результаті роботи було визначено підви-
щення швидкості індукованого відновленим залізом (Fe2+) 
ПОЛ, що свідчить про зниження у досліджуваних хворих 
загального антиоксидантного захисту крові. Однією з причин 
виникнення цих змін є порушення функціонування першої 
лінії антиоксидантного захисту, які в свою чергу пов’язані зі 
зменшенням активності СОД та дисбалансом взаємозв’язку 
останнього з ГПО. Формування подібних процесів у хворих 
на ЮРА та РеА є основним механізмом зниження потужності 
антиоксидантної системи і предиктором виникнення у них 
оксидативного стресу, котрий є неспецифічною ланкою пато-
генезу. Разом з тим слід зазначити, що ці адаптивні зсуви 
спрямовані на утилізацію продуктів вільнорадикального 

Ïîêàçíèê Êîíòðîëü ÞÐÀ ÐåÀ

ÏÎË,
Ìîëü/ë

0,03 ±0,01 0,1 ±0,02
Ð1***

0,12 ±0,03
Ð1***

ÊÁ,
Îä/ìë

0,7 ±0,3 0,5 ±0,09
Ð1*, Ð2*

0,6 ±0,07

ÑÎÄ,
Îä/õâ*ìë

1,4 ±0,11 1,2 ±0,1
Ð1*, Ð2*

1,3 ±0,09

ÃÏÎ,
Ìêìîëü*ìë
õâ

9,1 ±1,8 8,2 ±1,1 8,4 ±0,9

Таблиця 1
Функціональні показники серцево-

судинної системи дітей у віці від 4 до 5 
років, n=170
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окислення білків, що, очевидно, пов’язано з активацією у них 
відповідних протеосомальних систем. Тому механізми фор-
мування подібних адаптивних реакцій потребують спеціаль-
ного вивчення.

Висновки. Підвищення швидкості індукованого ПОЛ 
характерно вже на ранніх етапах захворювання як для ЮРА, 
так і для РеА, але тільки при ЮРА із збільшенням тривалості 
захворювання має місце зростання ПОЛ.

Для ЮРА на першому півріччі хвороби притаманне зни-
ження рівня КБ, особливо при високому (ІІІ) ступені активнос-
ті захворювання. При РеА рівень КБ знижується тільки за 
умов хронізації запального процесу. 

Коливання активності СОД мало місце тільки у хворих на 
ЮРА. Зниження рівня СОД фіксувалося вже на першому році 
захворювання, в основному у пацієнтів з поліартритом та ІІ-ІІІ 
ступенем активності запального процесу і було також харак-
терним для пацієнтів з підвищеними титрами антитіл до 
а-ЦЦП, на відміну від серопозитивних за а-МЦВ. Активність 
ГПО у досліджуваних обох груп не відрізнялася від показни-
ків контрольної групи.
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