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За приблизними підрахунками експертів B003, у світі 
нараховується до 200 мільйонів хворих на псоріаз, і 
кількість їх постійно збільшується [26]. 

Багато зарубіжних і вітчизняних дослідників на сьогодні 
відзначають провідну роль імунних механізмів в патоге¬ 
незі псоріазу [3, 9]. Свій початок запальний процес набу¬ 
ває з активації Т-лімфоцитів, а саме Т-хелперів 1-го типу, 
які сприяють підвищеній продукції цитокінів, включаючи 
інтерлейкіни (ІЛ-1, ІЛ-2, ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-12), фактор некрозу 
пухлини (TNF а), гамма-інтерферон (ІНФу) [17, 21, 23], що 
викликають гіперпроліферацію і порушення диференці¬ 
ювання кератиноцитів [15]. Стимульовані кератиноцити, 
у свою чергу, виділяють цитокіни, які підтримують акти¬ 
вований стан Т-клітин, замикаючи порочне коло і сприя¬ 
ючи тривалій персистенції псоріатичних вогнищ. 

Сучасні підходи до патогенезу псоріазу дозволяють 
точніше зорієнтуватися й оцінити роль Т-хелперів 17 типу 
та ІЛ-17, ІЛ-22 і ІЛ-23, що також призводять до порушення 
кератинізації [24]. 

Нашу увагу привернула уроканінова кислота, яка за¬ 
безпечує поряд з меланіном природній захист шкіри від 
дії сонячного проміння і при цьому є посередником інду¬ 
кованої імуносупресії [19, 25, 2]. Молекула уроканінової 
кислоти має ряд структурних особливостей, серед яких -
наявність імідазольного циклу, системи подвійних зв'язків, 
можливість існувати у вигляді двох ізомерів. Це обумов¬ 
лює широкий спектр її біологічної активності. При дії УФ -
опромінення транс-ізомер переходить в цис-ізомер, який 
спричиняє імуносупресивну дію [16, 22]. 

Уроканінова (імідазол-4-акрилова або уроканова чи 
уроканат) кислота утворюється при внутрішньомолеку-
лярному дезамінуванні амінокислоти гістидину за допо¬ 
могою фермента гістидази в цитоплазмі гепатоцитів і ке-
ратиноцитів. При утворенні в печінці вона підлягає 
подальшому перетворенню через ряд проміжних етапів в 
глутамінову кислоту. У шкірі процес катаболізму гістиди¬ 
ну зупиняється на стадії утворення уроканінової кислоти, 
внаслідок відсутності ферменту урокінази, що забезпе¬ 
чує подальше її перетворення (мал.1)[8]. 

Механізм імуносупресивної дії уроканінової кислоти 
до цього часу залишається не з'ясованим. Але дані різних 
досліджень дозволяють припустити, що одним із голов¬ 
них наслідків індукованої імуносупресії є пригнічення Th1 
активації клітин [5, 11, 12, 13, 18, 20]. Цей ефект досягається 
завдяки збільшенню секреції IL-4. Тобто завдяки дії IL-4 
диференціювання Th0 превалює вже не у бік дозрівання 

Тї1, як при псоріазі, а врівноважується дозріванням ТІї2, 
які починають активно проліферувати і продукувати ци-
токіни, що пригнічують діяльність Тї1. Доведено, що під 
дією саме цис-уроканінової кислоти відбувається 
збільшення секреції Іл-10, який відіграє важливу роль в 
індукції системної імуносупресії і диференціальної акти¬ 
вації Т-хелперів [5, 10, 14, 28]. Він пригнічує активацію Тї1 
клітин, тим самим зменшує виділення ІНФг, який гальмує 
активність Тї2. Ці процеси, зрештою, призводять до сис¬ 
темної імуносупресії. Таким чином, уроканінова кисло¬ 
та виступає як природний імуномодулятор, дія якого по¬ 
лягає у пригніченні реакції гіперчутливості уповільненого 
типу в організмі. 

Деякі автори вказують на здатність уроканінової кис¬ 
лоти, а саме її цис-ізомера, пригнічувати продукцію ІЛ-6, 
ІЛ-8, та ТОТос [4, 27]. У фізіологічних концентраціях вона 
здатна забезпечувати безпечну ефективну протизапаль¬ 
ну та навіть цитопротекторну дію. Але ця дія є чітко дозо-
залежною. В токсичних дозах (більше 1000 мг) вона, 
навпаки, може збільшувати синтез ТКБа, ІЛ-6 та простаг¬ 
ландину Е2. Отже, спектр дії уроканової кислоти є досить 
широким та охоплює практично всі ланки патогенезу псо-
ріаза (мал.4). 

Існує точка зору, що біологічна доцільність імуносуп-
ресії, що спричиняється уроканіновою кислотою, поля¬ 
гає в тому, що ця реакція є природним регуляторним ме¬ 
ханізмом, контролюючим аутоімунну атаку на антигени, 
що виникають в шкірі при її ушкодженні УФО [6]. 

Рис. 1. Схема метаболічного перетворення гістидину 
в шкірі та печінці за даними Урбанського A.C. 

та Овчарука LH. у нашій модифікації 
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Мета роботи 
Мета нашого дослідження полягала у визначенні вмісту 

уроканінової кислоти та активності гістидази в змивах поту 
з поверхні шкірі хворих на псоріаз. 

Матеріали та методи дослідження 
Ми використовували забір шкірного екскрету за ме¬ 

тодом Храмова [7]. Для цього брали шматочки хроматог¬ 
рафічного паперу розміром 1 на 6 см, які змащували у 
розчиннику (дистильована вода) та прикладали за допо¬ 
могою пінцета на бокову поверхню шиї пацієнта і витри¬ 
мували його до підсихання (3-4 хв.). Саме хроматографіч¬ 
ний папір в цьому випадку дає достовірні результати, тому 
що склад та товщина його в будь-яких ділянках однакові. 
Після підсихання смужки поміщали у пробірки з дисти¬ 
льованою водою на 30 хв. В отриманих пробах визнача¬ 
ли рівень уроканінової кислоти та активність гістидази 
на спектрофотометрі СФ-26 за методом Мардашева С.Р. 
та Буробіна В.А. [1] із нашими модифікаціями. 

Для контролю нами було обстежено 15 практично здо¬ 
рових осіб. Всі дані були піддані статистичному аналізу. 
Під нашим наглядом знаходилося 43 хворих на псоріаз: 
чоловіків - 26, жінок - 17; вік хворих становив від 17 до 86 
років. 37 хворих страждали на псоріаз впродовж багатьох 
років (від 1 до 48 років), у 6 процес існував від декількох 
днів до 1 року. 40 хворих (23 чоловіків і 17 жінок) стражда¬ 
ли звичайною вульгарною формою псоріазу, 3 з них мали 
ексудативну форму, а 7 хворих страждали на псоріатичну 
артропатію. 3 хворих мали псоріатичну еритродермію. У 
34 хворих вульгарною формою псоріазу була прогресив¬ 
на стадія захворювання, у 6 - стаціонарна. У хворих на 
псоріаз з ексудативною формою відзначалася прогресив¬ 
на стадія. У 35 хворих ураження шкіри було поширеним з 
локалізацією псоріатичних висипань в області волосистої 
частини голови, тулуба і кінцівок. Псоріатичний процес 
був обмеженим у 5 хворих з локалізацією висипань в об¬ 
ласті волосистої частини голови чи кінцівок. Висипання в 
осередках ураження були представлені папулами, яскра¬ 
во-рожевого або яскраво-червоного кольору, щільно ела¬ 
стичної консистенції з чіткими межами, вкритими срібля¬ 
стими лусочками. Папули, зливаючись між собою, 
утворювали бляшки з масивним інфільтратом в основі, із 
схильністю до периферичного зростання та фестончасти¬ 
ми контурами. У 12 хворих відзначалися свербіж, відчуття 
стягнутості шкірних покривів, у 13 - суб'єктивні відчуття 
на шкірі були відсутні. У 7 хворих із псоріатичною артро-
патією були скарги на біль у суглобах. Нігтьові пластинки 
були уражені у 7 хворих. 

Результати досліджень та їх обговорення 
Результати визначення уроканової кислоти та актив¬ 

ності гістидази в змивах зі шкіри хворих на псоріаз дозво¬ 
ляють зробити висновок, що рівень уроканата та ак¬ 
тивність ферменту суттєво знижені в порівнянні із 
нормою. Рівень уроканової кислоти чітко корелював із 
активністю гістидази. Рівень уроканінової кислоти у прак
тично здорових осіб становив 9,4±0,52 нмоль\см.кв. Ак
тивність гістидази 8,1±0,47 од. Ці дані ми і приймали за 
норму. Рівень уроканової кислоти у змивах зі шкіри хво¬ 
рих становив від 0,9 нмоль\см.кв. до 4,6 нмоль\см.кв. Ак¬ 
тивність гістидази коливалася від 0,7 од. до 3,9 од. У хво-
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рих в прогресивній стадії активність гістидази була ниж¬ 
ча, ніж у хворих в стаціонарній стадії. Дуже низька ак¬ 
тивність спостерігалася у пацієнтів з ексудативною фор¬ 
мою псоріазу та з псоріатичною артропатією і становила 
в середньому 1,5±0,54 од. та 2±0,43 од. відповідно. Най¬ 
нижча - у хворих, які мали псоріатичну еритродермію. 
Узагальнені результати проведених нами досліджень пред¬ 
ставлені у таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Рівень уроканінової кислоти та активність гістидази 

у змивах зі шкіри хворих на псоріаз 

Кількість 

випадків 

Рівень УРК, 

нмоль\см.кв. 

Активність 

гістидази, од. 

Контрольна група 15 9,4±0,52 8,1 ±0,47 

Вульгарний 

псоріаз, папуло-

бляшкова форма. 

Прогресуча стадія 

34 3,3±0,65 3,1±0,58 

Вульгарний 

псоріаз, папуло-

бляшкова форма. 

Стаціонарна стадія 

6 4,6±0,52 3,9±0,61 

Ексудативна 

форма псоріазу 
3 1,8±0,47 1,5±0,54 

Псоріатична 

артропатія 
7 2,4±0,59 2±0,43 

Псоріатична 

еритродермія 
3 0,9±0,48 0,7±0,56 

Висновки 
Встановлено значне зниження рівня уроканової кис¬ 

лоти та активності гістидази в шкірі хворих на псоріаз в 
порівнянні із нормою. При цьому відслідковується чітка 
кореляція зниження відповідних показників в залежності 
від тяжкості, клінічної форми та стадії перебігу дерматозу. 

Аналіз результатів проведених нами досліджень вка¬ 
зує на значення рівня уроканінової кислоти та активності 
ферменту гістидази в патогенезі псоріазу, що має врахо¬ 
вуватись при розробці тактики комплексного індивідуалі¬ 
зованого лікування хворих на псоріаз. 

Рецензент: д.м.н., професор СтепаненкоВ.І. 
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КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА / КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА /CLINICAL MEDICINE 

УРОКАНИНОВАЯ КИСЛОТА И Е" УЧАСТИЕ 
В ПАТОГЕНЕЗЕ ПСОРИАЗА 

Рай О.В. 

Национальный медицинский университет 
имени A.A. Богомольца, г. Киев, Украина 

Резюме. В статье представлен обзор современных 
литературных данных по вопросу роли иммунных меха
низмов в патогенезе псориаза. Среди них большое вни
мание уделяется уроканиновой кислоте, которая обес
печивает естественную защиту кожи от воздействия сол
нечного излучения, являясь посредником индуцирован¬ 
ной иммуносупрессии. 

Цель нашего исследования состояла в определении 
уровня уроканиновой кислоты и активности гистидазы у 
больных псориазом. 

Для исследования использовались смывы пота с по
верхности кожи. В этих пробах определяли уровень уро-
каниновой кислоты и активность гистидазы методом 
спекрофотометрии. 

При исследовании 43 больных псориазом возрастом 
от 17 до 86 лет установлено существенное снижение уров
ня уроканиновой кислоты(от 0,9 до 4,6 нмоль\см.кв.) и 
активности гистидазы (от 0,7 до 3,9 ед.) в сравнении с 
нормой (9,4+0,52 нмоль\см.кв. и 8,1+0,47 ед. соответ
ственно). У больных в прогрессивной стадии активность 
гистидазы была ниже, чем у больных в стационарной 
стадии. Очень низкая активность наблюдалась у паци¬ 
ентов с экссудативной формой псориаза и с псориати-
ческой артропатией и составляла в среднем 1,5+0,54 
до 2+0,43 ед. соответственно. Самая низкая - у боль¬ 
ных, которые имели псориатическую эритродермию. 

Анализ результатов проведенных нами исследова¬ 
ний указывает на большое значение уровня уроканино-
вой кислоты и активности фермента гистидазы в патоге¬ 
незе псориаза, что должно учитываться при разработке 
тактики комплексного индивидуализированного лече¬ 
ния больных псориазом. 

Ключевые слова: уроканиновая кислота, гистидаза, 
иммуносупрессия, посредник УФ индуцированной 
иммуносупрессии. 

ROLE OF UROCANIC ACID 
IN THE PATHOGENESIS OF PSORIASIS 

Rai O.V. 

National O.O. Bohomolets Medical University 
Kyiv, Ukraine 

Summary. The article presents a review of current 
literature on the role of immune mechanisms in the 
pathogenesis of psoriasis. Among them, much attention is 
paid to urocanic acid, which provides a natural protection of 
the skin from exposure to UV radiation, as the mediator-
induced immunosuppression. 

The aim of our study was to determine the level of 
urocanic acid and activity of histidase in patients with 
psoriasis. To study used wipes sweat from the skin. In these 
samples to determine the level of urocanic acid and activity 
of histidase spectrophotometrically. 

In the study of 43 patients with psoriasis aged 17 to 86 
years found a significant reduction in urocanic acid (0.9 to 
4.6 nmol \ sm.kv.) and histidase activity (from 0.7 to 3.9 
units.) Compared with the norm (9.4 0.52 nmol \ sm.kv. 0.47 
and 8.1 u, respectively). Patients in advanced stages 
histidase activity was lower than in patients in the stationary 
phase. Very low activity was observed in patients with 
exudative psoriasis and psoriatic arthropathy and averaged 
1.5 0.54 0.43 to 2 units. respectively. The lowest - in patients 
who had erythrodermic psoriasis. 

Analysis of the results of our research points to the 
importance level of urocanic acid and activity of histidase in 
the pathogenesis of psoriasis that should be considered 
when developing a comprehensive tactics individualized 
treatment of patients with psoriasis. 

Keywords: urocanic acid, histidase, immunosuppres-
sion, the mediator of UV-induced immunosuppression. 
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