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Актуальність теми. Незважаючи 

на чисельність досліджень і різноманіт-
ність сучасних лікарських засобів, кіль-
кість пацієнтів зі шкірною патологією не-
стримно росте. Серед них найрозповсю-
дженішим захворюванням, з яким пацієнти 
звертаються до дерматолога, як і багато 
років тому, залишається псоріаз [4, 5, 9]. 
На псоріаз за даними деяких авторів стра-
ждає від 2 до 10% популяції, за даними 
ВООЗ - близько 200 млн. чоловік, а серед 
пацієнтів, що знаходяться на стаціонарно-
му лікуванні – 6,5-22% [8, 13]. Значне по-
ширення дерматозу серед населення, хро-
нічний і часто рецидивуючий перебіг хво-
роби, невирішеність багатьох моментів 
етіопатогенезу, недосконалість методів лі-
кування - все це вимагає віднести пробле-
му псоріазу до найбільш важливих медико-
соціальних і економічних проблем охоро-
ни здоров'я сьогодення [7, 10, 11, 14].  

На наш думку, не існує ні одного 
дерматозу, аспекти етіопатогенезу та ме-
тоди лікування якого вивчалися б на стіль-
ки ґрунтовно та активно, як проблемні пи-
тання псоріазу. Нормальне функціонуван-
ня тканин людського організму залежить 
від регулярної доставки кисню кровонос-

ними судинами та вивільнення їх від мета-
болітів [2, 3, 6, 8]. Саме на даному рівні 
можуть відбуватися патологічні зміни мік-
роциркуляції, які у поєднанні із порушен-
нями з боку чинників згортальної та про-
тизгортальної систем крові з вираженою 
схильністю до гіперкоагуляції являються 
важливими патогенетичними факторами у 
розвитку псоріазу [1, 2, 7, 12]. Структурні 
зміни мікроциркуляторного русла, реоло-
гічні відхилення, біохімічний дисбаланс 
створюють благоприємний фон для акти-
вації згортання крові з паралельним вклю-
ченням механізмів антагоністичної дії [12, 
14]. Згідно даних літератури відомо [1, 2], 
що вміст вільного гепарину у крові пацієн-
тів із псоріазом зменшений практично у 
два рази у порівнянні із здоровими людь-
ми, що свідчить про безпосередню участь 
цієї біологічно активної речовини в пато-
генезі хвороби. 

Мета дослідження – вивчення ста-
ну мікроциркуляторного русла та системи 
згортання крові з подальшим аналізом 
отриманих даних можуть стати корисними 
в оптимізації схем терапії хворих псоріазі.  

Матеріал та методи дослідження. 
Дослідження патоморфологічної картини 
ураженої шкіри у хворих на псоріаз здійс-
нювалась методом «punch»-біопсії. Забір 
крові для гемостазіологічних досліджень у 
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всіх обстежуваних здійснювали до початку 
лікування, при цьому визначалися наступ-
ні показники: час згортання по Лі-Уайту; 
аутокоагуляційний тест (АКТ); активова-
ний час рекальцифікації АЧР; тромбіновий 
час (ТЧ); загальний фібриноген; антитром-
бін-Ш; (АТ-Ш); продукти деградації фіб-
риногену (ПДФ); етанолова, β-навтолова 
проби, протамін сульфатний тест; одноча-
сне визначення ретракції кров’яного згуст-
ку (РКЗ) та спонтанного фібринолізу (СФ); 
лізіс еуглобулінів; підрахунок кількості 
тромбоцитів - фазоконтрастним методом. 
Основою для вибору методів став посібник 
В.П.Балуди і співавт. «Лабораторні методи 
дослідження системи гемостазу», 
Е.П.Іванова «Діагностика порушень гемос-
тазу» та методичні рекомендації «Нові ме-
тоди лабораторної діагностики дисеміно-
ваного внутрішньосудинного згортання 
крові (ДВЗ-синдрому)». Статистична об-
робка даних виконана за допомогою про-
грамного пакету Statistica 7 і включала пі-
драхунок середнього арифметичного зна-
чення кожного з показників, середнього 
квадратичного відхилення, вірогідності 
відмінностей середніх величин за критері-
ями Стьюдента. 

Результати та їх обговорення. 
Протягом 2011-2012 рр. під нашим амбу-
латорним спостереженням знаходилися 18 
пацієнтів (11 чоловіків, 7 жінок) із розпо-
всюдженим бляшковим псоріазом в про-
гресуючій стадії та з давністю захворю-
вання більше року, віком від 18 до 57 ро-
ків. Обстежені пацієнти не мали в анамнезі 
випадків кровотеч не з'ясованого ґенезу, 
вроджених або набутих захворювань кро-
вотворної системи. 

Аналізуючи результати морфологі-
чних досліджень біоптатів псоріатичних 
висипань у загальному було встановлено, 
що капіляри в ураженій шкірі, тонкі та ви-
тягнуті, розміщені нерівномірно, їх просвіт 
звужений, а кількість зменшується від пе-
риферії до центру папули. Зовнішній ви-
гляд дрібних судин під час дерматоскопіч-
ного обстеження має вигляд «розсипаного 
червоного перцю». Часто спостерігаються 

кров’яні скупчення. При прогресуванні 
хвороби у біоптатах з псоріатичних виси-
пань нами нерідко виявлялися зміни по 
типу мікроциркуляторного блоку, зокрема, 
розширення і звивистість капілярів-венул, 
наявність в них стазів, що, в свою чергу 
свідчить про наявність ангіопатії у пацієн-
тів із псоріазом. 

Аналіз отриманих показників сис-
теми гемостазу свідчить про виражену 
схильність до гіперкоагуляції, а саме: збі-
льшення параметру А (час згортання на 2-
й хвилині), зменшення Т1 (час досягнення 
І/2 максимальної згортаючої активності) 
аутокоагуляційного тесту, різке підвищен-
ня кількості фібриногену, позитивний ета-
ноловий і β-нафтоловий тести, незначне 
скорочення часу згортання по Лі-Уайту і 
подовження тромбінового часу. Окрім 
цього, при деякому зниженні фібриноліти-
чної активності спостерігалась маніфеста-
ція показників гомеостазу, які вказували на 
невелике підвищення ретракції кров’яного 
згустку, зменшення спонтанного фібрино-
лізу, виражене подовження лізису еугло-
булінів. Змін системи протикоагуляційної 
системи не спостерігалось. Підвищення 
рівня продуктів деградації фібриногену 
діагностовано у всіх обстежуваних.  

Висновок. Отже, при прогресуванні 
псоріазу мають значення порушення пе-
риферичної мікрогемоциркуляції – морфо-
логічні зміни судинного русла (нерівномі-
рність калібру, звивистість, сіткоподібна 
структура і інше), динамічні феномени (аг-
регація, наявність стазів) та функціональні 
порушення в системі гемостазу, що прояв-
ляються посиленням коагуляційних адге-
зивних, агрегаційних властивостей – під-
вищення коагуляційного потенціалу крові. 
Тому, на нашу думку, доцільним є пода-
льше поширене та диференційоване ви-
вчення ролі порушень мікроциркуляції та 
системи згортання крові в етіопатогенезі 
псоріазу, а також обґрунтування доцільно-
сті включення в схеми терапії захворюван-
ня препаратів, які мають виражений вплив 
саме на казані ланки етіопатогенезу. 
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В данной работе освещены результаты патоморфологического исследования пора-
женной кожи, описано состояние микроциркуляции и системы гемостаза у больных с псо-
риазом, позволяющие изучить подробнее некоторые аспекты патогенеза данного дерматоза. 
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The review presents data on pathomorphological investigations of the skin, changes of mi-

crocirculation and haemostasis of the psoriasis, the article gives us the possibility to study the path-
ogenesis of this dermatosis more precisiosly. 
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Актуальність теми. Хворі на ало-

пецію становлять 3-8% пацієнтів дермато-
логічних клінік [6, 7]. Ця група захворю-
вань приносить найбільшу моральну трав-
му для хворих з огляду косметичних недо-
ліків. На сьогоднішній день спостерігаєть-
ся тенденція до збільшення кількості паці-
єнтів з захворюваннями волосистої части-
ни голови, появились чисельні скарги на 
інтоксикаційні алопеції [1, 9]. Більшість 
лікарів недостатньо добре орієнтуються у 
захворюваннях волосся, не зовсім уявля-
ють причини його випадання. 

Появі алопеції сприяють хімічні 
фактори, екзогенні та ендогенні стимули 
[3, 6], в тому лікарські речовини, ессенціа-
льні та токсичні мікроелементи [1, 5, 8]. До 
пригнічення мітотичної активності в сосо-
чку волосяного фолікула та потовщення 
стрижня волосини ведуть цитотоксичні 
препарати [2, 4, 9]. Антикоагулянти викли-
кають дифузну aлопецію приблизно в 50% 
хворих [7]. Препарати, які знижують вміст 
у крові холестерин, викликають сухість 
шкіри та волосся, посвітління і порідіння 

останнього [8]. При гіпервітамінозі А може 
виникати генералізоване випадання волос-
ся [7, 8]. Зміни структури волосся виника-
ють при дефіциті цинку та міді .Випадання 
волосся спостерігається при отруєннях та-
лієм, ртуттю, барієм, вісмутом [1, 2]. З ен-
догенних стимулів появі алопеції сприя-
ють ендокринопатії, наявність вогнищ 
хронічної інфекції, фокальна інфекція в 
області голови, спадковість, стресові ситу-
ації та нервово-трофічні розлади, вплив 
метаболічних факторів [1, 6, 7, 8].  

Мета дослідження – при комплек-
сному обстеженні вивчити зміни структу-
ри та простежити за станом мікро- та мак-
роелементного складу волосся хворих на 
алопецію у Львівській області. Таке дослі-
дження необхідне, оскільки волосся є сво-
єрідним індикатором при різних інтокси-
каціях і об’єктом для своєчасної, не інва-
зійної діагностики.  

Матеріал і методи дослідження. 
Протягом 2011-2012 рр. нами було амбу-
латорно обстежено 32 пацієнти з пробле-
мою випадіння волосся у Львівській обла-
сті та 13 практично здорових осіб (контро-
льна група) з використанням комплексу 
різних методик, які включали звичайну 


