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ПЕРЕБІГ ПСОРІАЗУ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ТА м. КРОПИВНИЦЬКОМУ 

 
Наведені дані відносно розповсюдженості псоріазу в різних країнах світу з урахуванням географічних , расових, 

статевих і вікових особливостей хворих. 

Відмічено, що псоріаз – це захворювання – космополіт, розповсюдженість якого залежить від регіону і коливаються в 

межах від 0,1% до 11,8%.  

Відмічена розбіжність офіційних і фактичних даних відносно розповсюдженості псоріазу в Україні.  

Встановлена тенденція до зростання розповсюдженості псоріазу в Кіровоградській області та м.Кропивницькому (з 

216,6 хворих на 100 тис. населення в 2007 р. до 235,3 випадків в 2009 році і в 2014 році  – 2834 осіб, а в 2015 році - 3185  ) 

 Звернуто увагу на незадовільний рівень організації лікувальної допомоги хворим псоріазом в нашій країні і визначені 

основні напрямки вирішення проблеми псоріазу і попередження його ускладнених форм.  

Ключові слова: псоріаз, статистичні дані, розповсюдженість, захворюваність.  

 

Постановка проблеми. «Трояндою 

диявола», «божою карою» в біблії з давніх 

давен називали псоріаз. Часи змінились, а ця 

«містична хвороба» як і раніше бродить серед  

людей, змінивши лише свою назву. Вважають, 

що виникненню псоріазу можуть сприяти 

стрес, інфекції, травми, прохолодні погодні 

умови, гормональні зміни, зловживання 

«нездоровою їжею»,спадковість,  а також пога-

ні звички. [1, 9]. Вважається, що від псоріазу 

страждає до 3% населення земної кулі.  На 

нього хворіють чоловіки і жінки, молоді і старі, 

бідні та багаті. Таких видатних особистостей, 

як Генрі Форд, Бенджамін Франклін, Йосип 

Сталін, Джон Рокфеллер, Адольф Гітлер він 

також не пощадив. 

Проведено дуже багато досліджень на 

псоріаз, але й на сьогодні він лишається 

проблемою, попри значну кількість лікарських 

препаратів. Псоріаз посідає одне з провідних 

місць у практичній дерматології. Значне його 

поширення, особливо в осіб молодого віку, 

хронічний перебіг, брак єдиної науково обґрун-

тованої етіопатогенетичної терапії визначають 

надзвичайну актуальність проблеми псоріазу. 

[3, 4, 5, 10, 11, 13]. Сьогодні псоріаз у медичній 

літературі трактують як хронічне запальне 

імуноопосередковане захворювання. [1,2, 4,6,7, 

8,12,14]. У пацієнтів, що страждають на псоріаз, 

виявляється підвищений ризик виникнення 

серцево-судинної патології та метаболічних 

розладів. У 1995 році Henseler i Christophers 

помітили, що стаціонарні хворі на псоріаз в 

1,5–2 рази частіше страждають на ожиріння, 

гіпертонію та цукровий діабет порівняно з 

хворими на інші дерматологічні захворювання.. 

[2, 8, 14] За результатами мета-аналізів, на 

метаболічний синдром страждають не менше 

10–20% дорослого населення економічно роз-

винутих країн, а за даними російських авторів – 

25–35%. [1, 9]. Статистика свідчить, що метабо-

лічний синдром присутній у 14% дорослого на-

селення США, з найвищими показниками роз-

повсюдженості в осіб 60–69 років (44%). У 

Європі розповсюдженість метаболічного синд-

рому складає 14% серед чоловіків і 4% серед 

жінок у віці до 40 років та 41% і 26% у 

чоловіків і жінок відповідно у віці 55 років і 

старше. Слід зауважити, що проведення порів-

няльного аналізу ускладнюється використан-

ням різних критеріїв визначення метаболічного 

синдрому. [6, 7, 13, 14,15]. За прогнозами 

експертів ВООЗ, у найближчі 20 років 

очікується зростання кількості таких пацієнтів 

на 50% [5, 7, 10,11,14,16,19]. 

Мета статті. Дослідження показників 

поширеності псоріазу в Кіровоградській 

області, м. Кропивницькому та покращення 
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ранньої діагностики шляхом урахування 

виявлених статистичних особливостей. 

В цій роботі розглянуто особливості 

перебігу псоріазу на Кіровоградщині. Є багато 

теорій виникнення псоріазу — вірусна, 

інфекційно-алергійна, нервово-психогенна, по-

рушення обміну, спадкова та інші. На перебіг 

псоріазу впливають і предиктори (алкоголь та 

куріння). Встановлено асоціацію псоріазу до 

виникнення дерматозу з курінням. Куріння є 

чинником ризику розвитку псоріазу, а алкоголь 

погіршує його перебіг. Алкоголь спричинює 

виникнення імунного дисбалансу та індукує 

зміни в капілярах шкіри, внаслідок чого 

хвороба загострюється і набуває несприятливо-

го перебігу.  

Результати дослідження. За даними Між-

народної Федерації асоціацій псоріазу 

(International Federation of Psoriasis Associations) 

поширеність псоріазу у світі суттє- во різна та 

залежить від регіону і коливається в межах 1,2-

5 %, а середній показник поширеності стано-

вить близько 3 % від загальної популяції. Ре-

зультати інших досліджень вказують на більш 

широкий діапазон поширеності дерматозу в 

світі – від 0,1 % до 11,8 %. Результати дос-

ліджень щодо сезонності дерматозу в більшості 

випадків збігаються в тому, що частота захво-

рюваності на псоріаз пов’язана з метеорологіч-

ними умовами певного регіону. Зокрема, високі 

контрастні температури і відносна вологість 

повітря певним чином впливають на сезонність, 

частоту і поширення псоріазу. Ці чинники 

слугують пусковим механізмом, і водночас 

знижуються загальні захиснопристосувальні 

механізми в організмі хворого. Останні дані 

щодо поширення псоріазу в Україні є дуже 

цікавими. Так, у степовій частині Кіровоград-

щини цей показник становить до 1,2 %.. 

Найбільше хворих на псоріаз в Україні, за да 

ними статистичного управління МОЗ, у Кар-

патському регіоні, де захворюваність сягає 

2,1— 3,7 %. Згідно з даними клініко—епідемі-

ологічних досліджень, проведених протягом 

останнього десятиріччя в Україні, найчастіше 

захворювання дебютує в молодому віці (18—40 

років) та в дітей. Частіше почали реєструвати 

ексудативно-бляшковий псоріаз з високою ре-

зистентністю до лікування, а також усклад-

нення його перебігу. Серед обстежених було 

105 хворих молодого віку з різними формами 

клінічного перебігу дерматозу. Відповідно до 

вікової періодизації, всіх хворих зараховано до 

групи зрілого віку — першого періоду 

(чоловіки та жінки 18—35 ро ків). Усі пацієнти 

мешкають у Кіровоградській області. Протягом 

останніх трьох років аналіз динаміки звернення 

до дерматолога хворих на псоріаз на 

Кіровоградщині виявив вірогідне зростання за 

всіма показниками. Показник захворюваності 

на псоріаз у Кіровоградській області в 2007—

2009 роках зріс із 2267 до 2417 хворих: серед 

дорослих — з 1951 до 2081, серед дітей до 14 

років — з 316 до 336, серед міського населення 

— з 628 до 690. Загальний показник 

захворюваності на псоріаз у Кіровоградській 

області на 100 тис. населення становив у 2007 

році 216,6, у 2008 - му — 222,3 та в 2009 - му — 

235,3. Хворі скаржилися на поганий настрій, 

дратівливість, проблеми в особистому житті. 

Випадків захворюваності на псоріаз серед ди-

тячого населення побільшало на 6,3 %, а показ-

ник загальної захворюваності на псоріаз змен-

шився на 10 %, в області дитяче населення 

збільшилося на 16,8 %. Супутню патологію 

виявлено в 36 хворих — у 24 чоловіків та 12 

жінок. Сезонність — у 60 чоловіків та 45 жінок. 

Більшість хворих мали чітко сформований тип 

псоріазу: зимовий — 40 хворих, осінній — 10, 

весняний — 20, весняно-осінній — 5, змішаний 

— 20, літній — 10. Шкідливі звички мали 76 

пацієнтів, із них 56 чоловіків курили і 3 

зловживали алкоголем; 20 жінок курили. За 

характером роботи пацієнти розподілилися 

таким чином: у чоловіків фізичний — 25, розу-

мовий — 15, змішаний — 28; у жінок фізичний 

— 11, розумовий — 10, змішаний — 16. 

Тривалість захворювання від 1 до 5 років була у 

40 хворих, від 5 до 10 років — у 20, понад 10 

років — у 20, 20 років — у 8 хворих, понад 20 

— у 10, 30 років — у 5, понад 30 років — у 2 

пацієнтів. Поширений псоріаз діагностовано в 

70 пацієнтів, обмежений — у 35. Тяжкі форми 

дерматозу мали 20 хворих, 12 чоловіків хворіли 

на артропатичний псоріаз, 2 — на 

еритродермію. Серед жінок лише у 6 був 

артропатичний псоріаз. Псоріаз волосистої 

частини голови виявлено у 60 хворих. Отже, з 

усіх форм псоріазу переважав інфільтративно--

бляшковий — 50 випадків, далі монетоподібна 

форма — 10, географічна — 1,0, краплеподібна 

— 5, дифузна — 20, кільцеподібна — 1, 



№ 5/1 (14) травень 2018 р.  

 

23 

ексудативна — 2, дисемінована — 2. Стадії 

захворювання серед чоловіків: прогресивна — 

у 34, стаціонарна — у 20, регресивна — у 5, 

ремісії — у 1 хворого. Серед жінок: прогресив-

на стадія — у 23, стаціонарна — у 10, регре-

сивна — у 5, ремісії — у 2. Захворю-ваність на 

псоріаз припадає на період найвищої соціальної 

та фізичної активності обстежених — 18—35 

років. Через усвідомлення своєї хвороби часто 

хворі стають замкненими, знижується 

сексуальна та репродуктивна актив ність. 

Останніми роками захворюваність на псоріаз 

значно зросла серед осіб молодого віку. Більше 

на псоріаз хворіють чоловіки. Причиною дебю-

ту хвороби, її загострення та рецидиву найчас-

тіше є предиктори (психоемо-ційні наванта-

ження, шкідливі звички). У більшості пацієнтів 

встановлено зимовий тип псоріазу. Клінічні 

вияви псоріатичної хвороби залежали від місця 

проживання хворого. Скажімо, у хворих із сіл 

Кіровоградщини псоріаз мав обмежений ха-

рактер, чого не спостерігалось у городян. Це 

пов’язано з тим, що міські хворі вдаються до 

самолікування, застосовують дорогі засоби, які 

рекламують по телебаченню. Або ще гірше — 

стають здобиччю аферистів та шарлатанів. 

Зрештою, міські мешканці звертаються до ліка-

рів із псоріазом, резистентним до лікування. 

Висипка мала інфільтративно-бляшковий 

характер, тяжкі форми псоріазу спостерігалися 

частіше в чоловіків. [1—5, 15, 17, 21]. 

Зареєстровано хворих на псоріаз в 2012 рік 

Кіровоградська  область – 2854 осіб, із них 

дітей – 414. Кількість хворих з вперше в житті 

встановленим діагнозом псоріаз у 2012 році 

Кіровоградська  область – 285, з них дітей – 29. 

Кількість хворих з важким перебігом (важкі 

форми: еритродермична, пустульозна і т.п.) – 

783. Кількість хворих на псоріатичний артрит – 

982. З вперше встановленим псоріазом по 

області в 2012 році  - 250 , м. Кропивницький – 

91, загалом – 342 особи. З вперше 

встановленим псоріазом по області в 2013 році  

- 279 , м. Кропивницький – 102, загалом – 381 

особа.  В 2014 році знаходилося на « Д» огляді 

Кіровоградська область  – 2834 осіби з 

псоріазом, а вже в 2015 році - 3185 осіб ( 

збільшення на 12,4 %). Кількість інвалідів: 

Кіровоградська область 2015р.-13 осіб; місто 

Кропивницький – 17 осіб. 

Кіровоградська  область 2016 р.-18 осіб, 

місто Кропивницький – 21 осіба. Кількість 

пролікованих по стаціонару: 2015 р- 294 особи, 

із них 49  з артропатією. В 2016 р- 391особа.,із 

них 53 -  з артропатією. 

Висновки.  Виявлені нами особливості 

перебігу псоріазу в осіб зрілого віку першого 

періоду ще раз нагадують про те, що потрібно 

індивідуально підходити до хворого і 

дотримуватися давнього правила: не зашкодь! 

Особливості перебігу псоріазу в жителів Кі-

ровоградщини та м. Кропивницького варто 

враховувати під час планування й проведення 

лікарських та профілактичних заходів. 

Основними напрямками вирішення 

проблеми псоріазу та попередження його 

ускладнених форм є: 1) покращення обізнаності 

населення щодо захворювання, зокрема з 

висвітленням ризиків розвитку інвалідності при 

відсутності відповідного та своєчасного 

лікування; 2) створення репрезентативної 

статистики та національного реєстру хворих на 

псоріаз за допомогою медико-соціального 

анкетування, оскільки реєстрація за даними 

звернень до лікувально-профілактичних 

закладів охорони здоров’я не відображає 

реальної кількості хворих; 3) створення 

офіційної статистики щодо провокуючих 

факторів (предикторів) псоріазу з метою 

зменшення їх негативного впливу; 4) 

впровадження обов’язкового медичного 

страхування, що сприятиме ранній діагностиці 

захворювання, а також більшій доступності 

медичної та фармацевтичної допомоги.
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Чоботарь А.И. 
ТЕЧЕНИЕ ПСОРИАЗА НА КИРОВОГРАДЩИНЕ И В Г. КРОПИВНИЦКОМ 
Приведены данные относительно распространенности псориаза в разных странах мира с учетом географических, 
расовых, половых и возрастных особенностей больных.  Отмечено, что псориаз – это болезнь-космополит, 
распространенность которой зависит от региона и колеблется в пределах от 0,1% до 11,8%.  
Отмечено расхождение официальных и фактических данных относительно распространенности псориаза в Украине. 
Установлена тенденция к возрастанию распространенности псориаза в Кировоградской области и г. Кропивницком  
(с 216,6 больных на 100 тыс. населения в 2007 г. до 235,3 случая в 2009 году и в 2014 году  – 2834 человек, а в 2015 году- 
3185  ) Обращено внимание на неудовлетворительный уровень организации лечебной помощи больным псориазом в 
нашей стране и определены основные направления решения проблемы псориаза и предупреждения его осложненных 
форм. 
Ключевые слова: псориаз, статистические данные, распространенность, заболеваемость.  
 
Chobotar A.I. 
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF PSORIASIS IN KIROVOGRAD REGION   AND  
KROPIVNITSKIY CITY 
The data on the prevalence of psoriasis in different countries in concideration of geographical, racial, gender and age 
characteristics of the patients are described in this article. It has been stressed that psoriasis is a cosmopolitan disease which 
prevalence depends on the region and ranges from 0.1% to 11.8%. The discrepancy between the official and the actual data on 
the prevalence of psoriasis in Ukraine has been observed. The prevalence of psoriasis in the Kirovograd region  and  
Kropivnitskiy city (from 216.6 on 100 000 in 2007 to 235.3 on 100,000 in 2009 ; 2014 – 2834, 2015- 3185) tends to increase. 
Special attention is paid to the unsatisfactory health care for patients with psoriasis in our country as well as the main 
approaches towards solving the problem of psoriasis and prevention of its complicated forms has been identified 
Key words: psoriasis, statistical data, prevalence, incidence.  


