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Системні порушення функцій у 
патогенезі псоріазу
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Вивчено зміни концентрації адаптивних гормонів (кортизолу і соматотропного гормону) у 96 хворих на псоріаз у 
динаміці комплексного лікування, що включає призначення даларгіну і амізону. Здійснено аналіз ефективності 
цього лікування.
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З кожним роком збільшується кількість хво-
рих на псоріаз, а його перебіг набуває зло-

якісного характеру. Залишається актуальною 
проблема лікування псоріазу. �ривале вико�. �ривале вико��ривале вико-
ристання ряду лікарських препаратів інколи 
не приводить до позитивної клінічної динамі-
ки [1, 2]. �ому актуальною є розробка нових 
та вдосконалених методів лікування псоріазу.  
Це примушує вести пошук нових патогенетично 
обґрунтованих методів лікування.

При вивченні патогенезу псоріазу можна 
відзначити системний характер порушень у 
різноманітних сферах організму – психічній, 
вегетативній, ендокринній та ін. Зокрема, ряд 
дослідників зв’язують зміни епідермісу у хво-
рих на псоріаз з дією продуктів гормону росту 
гіпофізу, а також інших адаптивних гормонів. 
Встановлено, що опіоїдні пептиди, зокрема ен-
кефаліни, виявляють антистресову дію. При їх 
введенні відбувається нормалізація активності 
нейроендокринних систем:

� гіпоталамо�гіпофізарно�наднирковій;
� гіпоталамо�нейрогіпофізарній;
� симпатико�адреналовій, – 
що, у свою чергу, приводить до нормалізації 

гомеостазу, енергетичного обміну та імунореак-
тивності організму [3, 4]. Посилення функціо-
нального напруження опіатної системи – при-
родний механізм одужання; це стало приводом 
для призначення хворим на псоріаз Даларгіну. 
Спектр фармакологічної активності Даларгі-
ну досить широкий і виявляє багатогранність 
функцій ендогенних регуляторних пептидів, 
спрямованих на підтримування гомеостазу. 

В останні роки проведено багато досліджень 
стану імунної системи при псоріазі, внаслідок 

яких було виявлено зниження в циркулюючий 
крові хворих абсолютної та відносної кількості 
Т�лімфоцитів за рахунок переважного знижен-
ня субпопуляції Т�супресорів порівняно з суб-
популяцією Т�хелперів, що виявилось у зміні 
імунорегуляторного індексу Тх/Тс. Кількість 
В�лімфоцитів у крові не зазнає змін, однак вміст 
IgA, IgM, IgG у хворих на псоріаз значно підви-
щується.

При способі корекції імунопатологічних по-
рушень у хворих на псоріаз, позитивні результа-
ти дало використання індукторів інтерферону. 
Ці препарати діють на клітини імунної системи, 
стимулюючи їх або пригнічуючи їх функціо-
нальну активність. Дія на Т�клітини виявляєть-
ся регуляцією концентрації Т�супресорів у бік 
підвищення [5].

Клінічно обстежили 96 хворих на псоріаз  
(69 чоловіків і 27 жінок віком від 21 до 68 років), 
які знаходилися на стаціонарному лікуванні в 
дерматологічному відділенні 5 МКШВД м. Хар-
кова. Усі хворі були розподілені на три групи:

� 1 група отримала базову терапію псоріазу;
� 2а група отримала терапію Даларгіном та 

Амізоном;
� 2б група отримала комплексну терапію Да-

ларгіном та Амізоном на основі базової терапії; 
зовнішньо призначаємо 2�відсоткову саліцило-
ву мазь, а при осінніх та зимових формах псорі-
азу додаємо УФО.

Пацієнти пройшли комплексне клініко�
лабораторне обстеження до та після лікування. 
�яжкість клінічних проявів псоріазу оцінювали 
за допомогою PASI�індексу. Усім хворим провели 
кількісне визначення радіоімунним методом у си-
роватці крові соматотропного гормону і кортизолу.
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Даларгін дійсно посилює активність анти-
стресової системи і зменшує стан стресу; ці 
дані збігаються з даними інших авторів. �емп 
нормалізації ендокринної системи під впливом 
Даларгіну більш виразний. Завдяки тому, що 
Даларгін нормалізує ключовий ланцюг патоге-
незу псоріазу, його обрано для патогенетичної 
обґрунтованої комплексної схеми лікування 
хворих на псоріаз.

Клінічно у хворих, які отримали комплексну 
терапію, значно покращився загальний стан, ско-
ріше наступав регрес елементів висипки, значно 

зменшувався PASI�індекс у порівнянні із хвори-
ми з інших груп. У результаті комплексної тера-
пії зменшилися показники ШОЕ і кількості лей-
коцитів, дещо збільшені на початку лікування. 

�аким чином, під впливом Даларгіну спосте-
рігається позитивна клінічна динаміка, відбува-
ється перебудова в ендокринній та вегетативній 
сферах. Виразні зміни показників є системни-
ми. В їх основі лежить послаблення активності 
механізму стресу і помітне покращення актив-
ності антистресової системи.
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Изучены изменения концентрации адаптивных гормо-
нов (кортизола и соматотропного гормона) у 96 боль-
ных псориазом в динамике комплексного лечения, 
включающего назначение даларгина и амизона. Осу-
ществлялся анализ эффективности этого лечения.
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SYSTEM DYSFUNCTIONS IN THE PATHO-
GENESIS OF PSORIASIS
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Changes in the concentrations of adaptive hormones 
(cortisol and somatotropic hormone) have been studied 
in 96 patients with psoriasis during complex therapy in-
cluding the administration of dalargin and amizon. The 
efficiency of this treatment has been evaluated too.
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