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Актуальність теми та її зв’язок з державними науковими програмами.

Псоріаз залишається однією з актуальних проблем дерматології у зв’язку з 

високою популяційною частотою, яка має виражену тенденцію до збільшення, 

недостатньою вивченістю етіології та патогенезу, численними провокуючими 

факторами, клінічним поліморфізмом, системністю проявів, низькою 

ефективністю терапії і пониженням якості життя хворих.

Значну роль у розвитку псоріазу грають порушення у складному 

багатокомпонентному процесі взаємодії клітинних та гуморальних ланок 

імунної системи, дисбалансу про- і протизапальних цитокінів. Важлива роль у 

дисрегуляції імунної відповіді належить інфекційним антигенам. Раніше 

передбачалося, що розвиток деяких форм псоріазу після перенесеної 

стрептококової інфекції мигдалин пов'язано зі структурною гомологією М- 

протеїну Streptococcus pyogenes і білків кератиноцитів, що є причиною 

перехресних імунних реакцій (активації автореактивних Т-клітин і стимуляції 

запалення). В останні роки отримані нові відомості про значну роль шкірного 

мікробіома при псоріазі, визначено різні кількісні та якісні порушення, однак 

дослідження проведені з визначенням мікроорганізмів в основному на ураженій 

шкірі, висновки суперечливі.

Нещодавно встановлено, що у патогенезі псоріазу важлива роль належить 

вродженому імунітету і системі Toll-подібних рецепторів (TLR), що є першою 

лінією захисту від патогенів та продуктів тканинної деструкції. Показано, що 

запальний процес при псоріазі може бути ініційований надмірною 

гіперекспресією та активацією ендосомальних TLR, зокрема TLR7, TLR8 і TLR9.



Відомості про експресію TLR-2 і -4 та їх роль в розвитку вульгарного та інших 

форм псоріазу нечисленні.

Таким чином, необхідні подальші дослідження для визначення ролі 

вродженого імунітету, впливу мікробіоценозу шкіри на механізм розвитку і 

клінічний перебіг псоріатичної хвороби, які дозволять виявити нові можливі 

маркери ранньої діагностики, а також мішені таргетної терапії.

Дисертаційна робота є фрагментом планових науково-дослідних робіт 

кафедри дерматології, венерології та СНІДу Харківського національного 

медичного університету «Патологія шкіри та слизових оболонок у хворих із 

ендокринною патологією» (№ держреєстрації 0116U004980) і «Оптимізація 

порушень адаптаційних механізмів при гострих і хронічних дерматозах» 

(№ держреєстрації 0119U002905).

Наукова новизна дослідження і отриманих результатів. Вперше у 

хворих на псоріаз в прогресуючій стадії встановлено порушення мікробіоти 

шкіри та її структурні перебудови, що проявлялися домінуванням умовно- 

патогенних і патогенних бактерій чи грибів залежно від клінічних форм 

дерматозу. Визначено фактори патогенності, а саме здатність до утворення 

щільних біоплівок, переважно бактеріально-грибкових (iS. epidermidis, S. 

haemolyticus, Aspergillus fumigatus) при поширеному звичайному псоріазі та 

еритродермії, переважно бактеріальних (S. aureus) -  при пустульозному та 

краплеподібному псоріазі, бактеріально-грибкових (С. albicans, Acinetobacter) -  

при інверсному та вульгарному (локалізованому) псоріазі.

Вперше встановлено значення активації вродженого імунітету на підставі 

посилення експресії TLR-2 і TLR-4 у хворих на псоріаз в прогресуючій стадії 

при різних формах дерматозу.

Вперше визначено механізми формування позаклітинних нейтрофільних 

пасток при псоріазі та їх посилення, залежне від ступеня тяжкості процесу.

Розширено дані щодо імунопатогенезу псоріазу в прогресуючій стадії 

при порушеннях мікробіоти шкіри: зменшення рівня CD8+, збільшення CD4+, 

CD16+, CD22+, CD25+ і CD95+, підвищення вмісту імуноглобулінів G та А у
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більшості хворих. Встановлено патогенетичне значення розладів цитокінового 

балансу за підвищенням вмісту інтерлейкінів (ІЛ)-І(З, -10, 17, їх зв'язок з РАЗІ 

(тяжкістю і поширеністю псоріазу).

Підтверджено важливу роль ангіогенезу у прогресуванні різних форм 

псоріазу.

Дисертанткою розроблено і науково обгрунтовано патофізіологічну 

модель псоріазу в стадії прогресування на підставі результатів комплексного 

дослідження мікробіологічних, імунологічних показників та ростового фактора 

ангіогенезу.

Практичне значення результатів дослідження.

Вперше доведено доцільність вивчення мікрофлори шкіри, що дозволяє 

припустити тяжкість і прогноз псоріазу за визначенням одного з факторів 

патогенності -  здатності утворення біоплівок мікроорганізмами. Підкреслено 

важливість мікробіологічних досліджень, орієнтованих на пошук можливих 

антигенів, що провокують імунне запалення при псоріазі.

Визначено діагностичні критерії тяжкості псоріазу (співвідношення ІЛ- 

ІРЯЛ-ІО, ІЛ-17).

Запропоновано спосіб діагностики еритродермії на підставі 

імуногістохімічного визначення експресії ТЬЯ2-, ТЬЯ4- і ТІЛ9-позитивних 

клітин в шкірі хворих.

Розроблено діагностичний алгоритм, який на підставі результатів 

мікробіологічного та імунологічного дослідження дозволяє виявити дефектні 

ланки патогенезу і, відповідно, розробити терапію.

Результати роботи впроваджено в практику Вінницького обласного 

клінічного шкірно-венерологічнорго диспансеру, КУ «Запорізький обласний 

шкірно-венерологічний клінічний диспансер» Запорізької обласної ради, КНП 

«Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер» (м. Ужгород), 

навчальний процес кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології 

Харківського національного університету ім В. Каразіна.

Ступінь обґрунтованості основних наукових положень, отриманих



результатів досліджень і висновків, сформульованих в дисертації.
Наведені в дисертації наукові положення та висновки базуються на 

комплексному вирішенні задач з використанням адекватних сучасних методів 

дослідження. Робота виконана на достатньому клінічному матеріалі, що 

включає результати обстеження 114 хворих на псоріаз, з них 96 з дерматозом у 

прогресуючій стадії. Автором проаналізовано результати клінічного, 

мікробіологічного, імунологічного, імуноферментного досліджень і 

статистичного аналізу.

Повнота викладення основних наукових положень, висновків і 
практичних рекомендацій в опублікованих роботах. Основні положення 

дисертації повністю відображено в 16 наукових працях, у тому числі 4 статті, 

із них 1 стаття у журналі, внесеному до міжнародної наукометричної бази 

Scopus, 2 статті в наукових фахових виданнях України, 1 стаття у науковому 

журналі; 10 тез доповідей у збірниках матеріалів науково-практичних 

конференцій, отримано 1 патент України на винахід, монографія.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

огляду літератури, чотирьох розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів, висновків, практичних рекомендацій і додатків. 

Робота викладена на 211 сторінках комп'ютерного тексту, містить 85 рисунків, 

9 таблиць, 1 додаток. Список використаних джерел включає 248 джерел, з них 

100 -  кирилицею і 148 -  латиницею.

В огляді літератури, представленому в 5 підрозділах, наведено відомості 

про значення в патогенезі мікробних суперантигенів, порушень нормофлори 

шкіри, вродженого і набутого імунітету, функціональної активності 

нейтрофілів, TLR, проангіогенних факторів. Підкреслено необхідність 

подальшого дослідження мікробіоценозу та імунних розладів, яке може 

призвести до оптимізації методів діагностики і вибору тактики лікування.

У розділі «Матеріали і методи дослідження» представлено загальну 

характеристику хворих - розподіл за віком, тривалістю, дебютом хвороби, 

клінічними формами, тригерними факторами, значенням PASI, DLQI; описано 

лабораторні: бактеріологічні, імуноферментні (визначення в крові вмісту ІЛ-1 [З,
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-10, -17, ФНП а, експресії TLR2 і TLR4 типів, імуноглобулінів) та статистичні 

методи дослідження.

У 3 розділі «Клінічна та мікробіологічна характеристика хворих на 

псоріаз в прогресуючій стадії залежно від клінічної форми» проаналізовано 

клінічні прояви дерматозу, визначено домінанти мікробіоценозу ураженої 

псоріазом шкіри за показником сталості для різних мікроорганізмів, середню 

щільність колонізації мікроорганізмами уражених та інтактних ділянок шкіри 

при різних формах дерматозу. Автор підкреслює, що в мікробіоті шкіри хворих 

домінуюче становище займають Staphylococcus spp. зі значною часткою S. 

aureus, порушення складу проявляються розширенням спектра видового 

різноманіття симбіонтів, підвищенням показника обсіменіння більшістю видів 

на фоні пониження щільності колонізації представниками постійної 

мікрофлори. У третьому підрозділі визначено in vitro здатність ізольованих з 

ураженої шкіри мікроорганізмів формувати біоплівки, пізніше утворювати 

отвори і продукувати планктонні клітини, що сприяє дисемінації на інтактні 

шкірні покриви хворих. Показано, що автохтонна мікрофлора шкіри хворих 

утворює щільні біоплівки залежно від форми хвороби.

У розділі 4 «Визначення патогенетичної ролі Toll-подібних рецепторів та 

VEGF при псоріазі в прогресуючій стадії залежно від клінічної форми 

захворювання», що складається з декількох підрозділів, встановлено 

односпрямовані зміни експресії TLR на лімфоцитах -  достовірне посилення 

TLR-2 незалежно від форми дерматозу і TLR-4 -  при еритродермії, 

пустульозному, краплеподібному і поширеному псоріазі. Збільшення кількості 

TLR-2, TLR-4 і TLR-9-позитивних клітин в інтактній та ураженій шкірі хворих 

на еритродермію свідчить про антигенну стимуляцію імунокомпетентних 

клітин. У хворих в прогресуючу стадію порушення регуляції росту судин 

характеризується підвищенням вмісту в сироватці крові стимулятора 

ангіогенезу -  VEGF, більш істотним при тяжких формах.

Результати дослідження імунного і цитокінового статусу хворих на 

псоріаз у прогресуючій стадії наведено у трьох підрозділах п’ятого розділу
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роботи. Дисертанткою встановлено посилення апоптозу при вираженій 

активності Т-клітинної (за збільшенням рівня субпопуляцій CD4+, CD22+, 

CD25+, С095+-Т-лімфоцитів) і гуморальної ланки імунітету (підвищення 

вмісту імуноглобулінів G, М, А). Значний інтерес представляють результати 

вивчення активності нейтрофілів крові хворих -  пониження фагоцитарного 

числа з одночасним збільшенням кількості антигенів в нейтрофілах та 

екстрацелюлярних нейтрофільних пастках, залежне від клінічної форми 

псоріазу. Виявлено, що ступінь підвищення рівня ІЛ-1(3, -17, ФНП а та ІЛ-10 

пов’язана з тяжкістю процесу. Збільшення співвідношення LJI-1J3 та ІЛ-10 

свідчить, на думку здобувана, про наявність дисбалансу про- і протизапальних 

цитокінів та переважання Thl над Th2 клітинами, може використовуватися як 

діагностично значущий критерій тяжкості псоріазу. Запропоновано комплекне 

обстеження хворих на псоріаз з визначенням факторів вродженого та 

адаптивного імунітету (TLR, основні субпопуляції Т-лімфоцитів, про- і 

протизапальні цитокіни), його результати можуть бути використані не тільки 

для розробки методів лікування, а й пошуку антигенів, що спричиняють імунне 

запалення.

У розділі 6 за визначенням кореляційних звязків показників імунного та 

цитокінового статусів TLR, VEGF, діагностичних критеріїв у хворих на різні 

форми псоріазу в прогресуючій стадії розроблено модель міжклітинних звязків 

та графічну модель ключових діагностичних критеріїв

У розділі 7 «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» дисертантка 

обговорює та ретельно аналізує отримані дані, обгрунтовує патофізіологічну 

модель псоріазу в прогресуючій стадії, виділяє 5 можливих патогенетичних 

факторів, пусковим вважає мікробний.

У 6 висновках і 4 рекомендаціях відображено сумарні результати 

дисертаційної роботи. Висновки та практичні рекомендації відповідають 

поставленим завданням, характеризують отримані результати, науково 
обґрунтовані.

Список цитованих джерел літератури містить сучасні фахові публікації,
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7
що оформлені згідно чинних вимог.

Разом із загальною позитивною оцінкою роботи необхідно зробити 

зауваження:

1. В розділі 2 «Матеріал та методи дослідження» доцільно більш стисло 

навести клінічну характеристику хворих, а також деякі лабораторні 

методи (бактеріологічні дослідження).

2. В окремий підрозділ можна виділити імуногістохімічне дослідження 

експресії TLR у шкірі хворих на еритродермію.

3. В розділі 5 кількість рисунків доцільно зменшити.

4. У дисертації є окремі невдалі стилістичні звороти і друкарські 

помилки (с. 15, 23, 58, 96, 107).

Оцінюючи в цілому роботу позитивно, хотілося б отримати відповідь на 

наступні запитання:

1. Зміни яких показників свідчать про участь автоімунних процесів у 

патогенезі псоріазу?

2. Як Ви прояснюєте посилення експресії TLR-2 і TLR-4 тільки у хворих 

на тяжкі форми псоріазу?

Висновок. Дисертаційна робота Почерніної Валерії Вадимівни «Роль 

Тоїі-подібних рецепторів 2 та 4 типів в патогенезі прогресуючої стадії псоріазу 

внаслідок інфекційної патології з обгрунтуванням діагностичних критеріїв» є 

закінченим самостійним науковим дослідженням, що вирішує важливу 

науково-практичну задачу сучасної дерматології -  визначення патогенетичної 

ролі факторів вродженого імунітету, мікробіоти шкіри і розробку 

діагностичного алгоритму, який дозволяє виявити порушення в провідних 

ланках патогенезу дерматозу.

Дисертація за актуальністю, науковою новизною, практичним значенням, 

ступенем обґрунтованості та достовірністю положень, висновків і рекомендацій 

повністю відповідає спеціальності 222 «Медицина» та вимогам Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, затвердженого



постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261 (зі 

змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 року № 283), Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167, а її автор 

заслуговує присудження освітньо-наукового ступеня доктор філософії за 

спеціальністю 222 «Медицина».
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