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щественной адаптации и реализации себя как индивидуума. Предложенный тестовый на-
бор для оценки депрессивного состояния и самооценки пациентов с кожными заболева-
ниями может использоваться для психодиагностики больных, страдающих кожными за-
болеваниями с целью контроля эффективности их лечения, а также при выборе метода 
психокоррекции кожных заболеваний. 
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Актуальність теми. Псоріаз – 
хронічно-рецидивуючий дерматоз, захво-
рюваність на який, за даними Національ-
ного фонду псоріазу (National Psoriasis 
Foundation), щорічно зростає на 500-600 
тисяч. В Україні нині є понад 3 млн. хво-
рих на псоріаз за тенденції до збільшення 
їх кількості, особливо серед  дорослих 
осіб [1, 11], у яких дерматоз знижує діє-
здатність, якість життя й соціальну акти-
вність, що визначає важливе медичне й 
соціальне значення псоріазу [7, 10] та ви-
значає актуальність наукових досліджень 
щодо оптимізації  лікування та профілак-
тики загострень даного дерматозу. Вста-
новлено, що етіопатогенез псоріазу є му-

льтифакторним, у розвитку якого істотне 
значення мають генетична детермінова-
ність, розлади імунної й нейроендокрин-
ної регуляції, обмінні порушення, зміни 
мікроциркуляції [1,9], а також дисбаланс 
макро- та мікроелементного гомеостазу 
пацієнтів [4], який характеризується те-
риторіальною залежністю [3]. 

Мета дослідження. Покращити 
результати лікування хворих на псоріаз – 
мешканців різних фізико-географічних 
регіонів шляхом диференційованого при-
значення елементовмісних лікарських 
засобів з урахуванням визначених у біо-
субстратах хворих елементних порушень.  

Матеріал та методи. Під спосте-
реженням перебували 92 хворих на псо-
ріаз (52 чоловіки, 40 жінок) віком від 18 
до 80 років, які проживають на території 
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різних фізико-географічних ландшафтних 
районах Чернівецької області [5]: 31 
(33,7%) хворий – в рівнинних, 30 (32,6%) 
–  передгірних і 31 (33,7%) – гірських ра-
йонах області. У всіх обстежених хворих 
дерматоз мав хронічний перебіг іх трива-
лістю від 6 місяців до 35 років. Групу ко-
нтролю склали 63 практично здорові осо-
би (донори) із відповідних районів. Хво-
рим на псоріаз визначали вміст есенцій-
них макро- й мікроелементів (заліза, цин-
ку, кальцію, марганцю) та ксенобіотика 
свинцю у біологічних субстратах (крові, 
сечі, волоссі, нігтях) до лікування, напри-
кінці лікування та через 6-8 місяців після 
лікування методом спектрофотометрич-
ного аналізу [6]. Статистичну обробку 
результатів досліджень проводили на пе-
рсональному комп’ютері з використан-
ням статистичних програм (Excel, 
Statistica 6.0), за вірогідну вважали різни-
цю середніх при р<0,05 [8].  

Результати та їх обговорення. 
Внаслідок дослідження вмісту біосубст-
ратів хворих на псоріаз – мешканців різ-
них фізико-географічних (рівнинних, пе-
редгірних, гірських) районів Чернівецької 
області встановлено різноспрямовані змі-
ни есенційних макро- й мікроелементів 
(кальцію, заліза, цинку, марганцю) у кро-
ві, сечі, волоссі й нігтях пацієнтів, дове-
дено кореляційні зв’язки з їх вмістом у 
питній воді та грунті відповідних районів 
[3]. На підставі результатів досліджень 
розроблено диференційовані способи лі-
кування хворих на псоріаз із різних фізи-
ко-географічних регіонів з призначенням 
на тлі базової терапії елементовмісних 
лікарських засобів із вмістом цинку (Ци-
нктерал, Три-Ві Плюс), заліза (Феррум 
лек), заліза й марганцю (Тотема), кальцію 
(Кальцій-Д3 Нікомед форте) [2]. У про-
цесі лікування хворі на псоріаз із різних 
районів були поділені на порівняльні 
групи, які отримали засоби базової тера-
пії дерматозу, та основні групи, хворі 
яких отримали комплексне лікування – 
базову та елементну терапію. Хворим на 
псоріаз основної групи з рівнинних райо-
нів до складу лікування призначали Фер-
рум лек, а через місяць (зважаючи на де-
фіцит у волоссі й нігтях цинку і заліза, а у 

нігтях – марганцю) – Цинктерал і Тотему 
впродовж 1 місяця, після чого встановле-
но вірогідне (p<0,05) збільшення у волос-
сі вмісту цинку (на 26,9%; до лікування – 
141,1±5,82 мг/кг, після лікування – 
179,1±5,18 мг/кг), а в нігтях – марганцю 
(на 32,7%; відповідно: 0,784±0,062 мг/кг і 
1,04±0,071 мг/кг) і заліза (на 22,8%; від-
повідно: 25,9±1,54 мг/кг і 31,8±1,66 мг/кг) 
за лише тенденції до зростання вмісту 
заліза в нігтях хворих порівняльної гру-
пи. До базового лікування хворих на псо-
ріаз основної групи з передгірних районів 
включали Кальцій-Д3 нікомед форте, а 
через місяць (через дефіцит у нігтях мар-
ганцю і заліза) – Тотему впродовж 1 мі-
сяця, внаслідок чого через 6-8 місяців у 
цих пацієнтів встановлено вірогідне 
(p<0,05) зростання в нігтях вмісту марга-
нцю (на 67,9%; до лікування – 
0,822±0,060 мг/кг, після лікування – 
1,38±0,072 мг/кг) без вірогідної його ди-
наміки у хворих порівняльної групи. 
Хворі на псоріаз основної групи з гірсь-
ких районів області на тлі базового ліку-
ванням отримали Кальцій-Д3 нікомед 
форте, а через місяць через вірогідне 
зменшення в нігтях і волоссі вмісту залі-
за, цинку і кальцію – Цинктерал, Феррум 
лек і Кальцій-Д3 нікомед форте впродовж 
1 місяця. Аналіз вмісту досліджуваних 
елементів у хворих на псоріаз порівняль-
ної групи через 6-8 місяців після лікуван-
ня виявив зменшення у волоссі вмісту 
заліза й цинку, в той час як у хворих ос-
новної групи – вірогідне (p<0,05) порів-
няно з показниками наприкінці лікування 
зростання в крові вмісту кальцію (на 
35,3%; відповідно: 3,23±0,131 мг/кг і 
4,37±0,170 мг/кг) і заліза (на 12,4%; від-
повідно: 43,3±1,49 мг/кг і 49,5±1,74 
мг/кг), а в нігтях – збільшення порівняно 
з початковим рівнем вмісту заліза (на 
22,13%; 25,4±1,76 мг/кг і 32,7±1,56 мг/кг) 
і цинку (на 18,7%; 179,7±5,63 мг/кг і 
221,1±9,11 мг/кг), що свідчило про змен-
шення хронічного дефіциту цих елемен-
тів у даної категорії пацієнтів. До початку 
лікування індекс PASI у обстежених хво-
рих на псоріаз коливався в межах 22,4 – 
27,1 без вірогідної різниці у пацієнтів з 
різних фізико-географічних територій 
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Чернівецької області. Після лікування 
відзначено зменшення індексу PASI у па-
цієнтів всіх груп, однак найбільш істотне 
його зменшення виявлено у хворих з рів-
нинних, передгірних і гірських районів 
основних груп (відповідно на: 76,3%, 
76,1% та 79,3%) із вірогідною (p<0,01) 
різницею цього показника після лікуван-
ня у пацієнтів порівняльних груп з цих 
же регіонів (зменшення відповідно на: 
65,9%, 61,7% і 62,4%). Встановлено, що 
тривалість лікування хворих на псоріаз із 
різних ландшафтних районів області, які 
склали основні й порівняльні групи,  ві-
рогідно не відрізнялася (р>0,05), однак у 
пацієнтів основної групи внаслідок за-
стосування комплексної й поетапної еле-
ментовмісної терапії встановлено покра-
щання віддалених наслідків їх лікування. 
Так, у хворих на псоріаз основних груп 
після проведеної (базової та елементної) 
терапії вірогідно збільшилася тривалість 
стану ремісії дерматозу (у пацієнтів із рі-
внинних, передгірних та гірських районів 
відповідно: в 1,56 раза, в 1,47 та 1,51 раза, 
р<0,05) за відсутності вірогідної динамі-
ки тривалості ремісії у хворих порівняль-
них груп. У хворих на псоріаз основних 
груп із рівнинних, передгірних та гірсь-

ких районів також відзначено зменшення 
кількості загострень у році (відповідно: в 
1,44 рази, р<0,05; в 1,65 рази, р<0,01 та 
1,51 рази, р<0,05), за наявності вірогідної 
різниці з цим же показником у пацієнтів 
порівняльних груп із відповідних районів 
Чернівецької області. 

Висновок. Диференційоване й по-
етапне застосування у комплексному лі-
куванні хворих на псоріаз із різних фізи-
ко-географічних (рівнинних, передгірних, 
гірських) регіонів лікарських засобів із 
вмістом дефіцитних у пацієнтів елементів 
(Цинктерал, Три-Ві Плюс, Феррум лек, 
Тотема, Кальцій-Д3 Нікомед форте) 
сприяє нормалізації чи тенденції до нор-
малізації досліджуваних есенційних еле-
ментів у біологічних субстратах пацієн-
тів, а також покращує найближчі та від-
далені результати їх лікування.   

Перспективи подальших дослі-
джень. Перспективою є розширення спе-
ктру досліджуваних есенційних макро- й 
мікроелементів у біосубстратах хворих 
на псоріаз із різних фізико-географічних 
ландшафтних регіонів з метою оптиміза-
ції їх диференційованої терапії та лікува-
льно-профілактичних заходів. 
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Актуальність теми. Здоров'я лю-

дей з давніх часів пов'язували з якістю 
харчування – достатньою кількістю та 
різноманітністю їжі, а виникнення бага-
тьох захворювань вважали результатом 

недостатнього споживання окремих про-
дуктів [11]. Одним з основних винуватців 
погіршення здоров'я наприкінці дев'ятна-
дцятого століття вважали недостатнє 
споживання білків, жирів або вуглеводів. 
Хоча непоясненими на той час були по-
ширені в попередні віки захворювання – 
цинга та бері-бері. Дослідники XVIII-XIX 


