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Атопиялық дерматитпен ауыратын пациенттердің депрессивті бұзылысы сипатталған. 42 пациенттің ауыруын сульпиридпен (эглонил) емдеу тәжірибесі
келтірілген, ем науқастардағы психикалық және дерматологиялық белгілердің жоғалуына әкелді.

 

азіргі тұжырымдар бойынша, атопиялық дерматит –терінің генетикалық, созылмалы, рецедивті ауруы болып табылады, клиникалық көрінісі алғашында қышу
сезімімен, лихеноидты түйіншектермен (сәбилерде папуловезикулалар пайда болады) және лихенификациямен көрінеді. Атопиялық дерматиттің
патогенезінде организмнің реактивтілігінің өзгеруі иммунологиялық және иммунологиялық емес механизмдерімен жүреді /1/.

Дермотология тәжірибесінде психикалық бұзылыстардан бірінші орынды аффективті патология алады. Тері-венерологиялық деспансерлерде науқастардың 1/3-де
депрессия байқалады /2/. Депрессия қышыма дерматозды созылмалы түрге ауыстыратын фактордың бірі болып табылады.

АД–пен ауыратын науқастарда терідегі бөртпелердің болуы, қышу сезімі, экскориациядан ғана азап шекпейді, сонымен қатар әлеуметтік, физикалық белсенділігінің
төмендеуі де байқалады. Оларда ұйқының бұзылуы, эмоционалды жағдайлар (үрей, жабырқау)жиі кездеседі, асқыну тригерлерінің әсеріненде қашқақтау
қажеттілігі туындайды (суық, ыстық ауа, әртүрлі химиялық заттармен қатынас және т.б.). Осылардың барлығы өмірдің сапасын төмендетеді /6,7/.

Атопиялық дерматитпен ауыратын  науқастардың  55-80% депрессия диагностикаланады /8,9/. M.Greenhill және  J.Finesinger 1942 жылы атопиялық дерматитпен
ауыратын науқастарда терілік көріністің айқындалуымен үлкен жиілікте депрессия (65%) және дисфория (40%) байқалады.

Депрессияның емінде  қазіргі стратегиясы бойынша дерматологиялық клиникада соматотропты дәрілерді (антигистаминдер, витаминдер, картикостероидтар)
психотропты дәрілермен үйлестіре қолдануды талап етеді.

Депрессиялық бұзылыстарды түзету үшін, 42 науқасқа жиынтықты еммен қатар сульпирид (эглонил) препараты тағайындалды.

Препараттың мөлшері және емнің ұзақтығы психопатологиялық бұзылыстардың дәрежесіне, терідегі зақым ошағының  таралуына байланысты тағайындалды: 2 ай
бойы 5 науқас (11,9%) айқын депрессивті бұзылыстармен бастапқы мөлшерде 300 мг, содан кейін мөлшердің төмендеуіне байланысты 100 мг сульпирид препаратын
қабылдаған, 37 науқас (88,1%) аздаған депресивті симптомотикамен 1-2 ай бойы 100-150 мг мөлшерде сульпирид препаратын қабылдаған.

Науқастар ауырлық дәрежесіне байланысты келесі дәрежелерге бөлінді: депрессивті бұзылыстың жеңіл түрі– 20 науқаста (47,6%), орташа ауырлық дәрежесі – 17
науқаста (40,5%), ауыр түрі – 5 науқаста  (11,9%)

Клиникалық көрінісінде эритематозды – лихеноидты бөртпелер аяқ-қолдың ішкі бетінде, мойын аймағында  лихенизация дамуымен (тері қалыңдаған, сипап-сезгенде
қатқыл, тері суреті айқын). Таралу және айқын көрініс беру дәрежесі әр түрлі: тері жабындысының мөлшерлі жерінің зақымдануынан көлемді зақымдануға дейін,
көп жағдайда зақым ошағы бет аймағында орналасқан.

Осы топтағы науқастардың басым көпшілігінде депрессия байқалған, нозогенді (тері ауыруының жедел манифестациясы және экзоцербациясына жауап ретінде
дерматологиялық патологияның психогенді әсерінен пайда болады) және реактивті (стрестік жағдайлармен байланысты – жақын туыстардың өмірден кетуі немесе
ауруы, қолайсыз жағдайлар және т.б.).

Гамильтон шкаласы бойынша депрессияның орташа дәрежелі айқындалуы емге дейін негізгі топтағы науқастарда17,3+3,8 баллды құрады. Науқастың психикалық
және соматикалық жағдайын зерттеу 7,4, 29 күн аралығында бағаланды.   Медикаментозды түзетудің тиімділігін бағалауда,  психопатологиялық симптомотиканың
болмауы,  депрессия деңгейі шкала бойынша бағаланып расталуы ремиссияға жатқызылды ; бұрынғы көрсеткіштермен салыстыра отырып Гамильтон шкаласы
бойынша 50%-ке төмендеуі, оң нәтиже деп саналған; негізгі деңгейінен депресия белгісінің айқындалуы 26-49%-ке дейін төмендеуін жартылай жақсару көрсеткіші
болып саналған;  нәтижесінің болмауы – яғни 25% дейін төмендеуі. Гамильтон шкаласы бойынша алынған нәтижелері, зертелгендердің көбінде (56,3%) депрессия
белгілері аз мөлшерде болуын дәлелдейді, айқын депрессияі симтоматикасы 11,9% зерттеушілерде байқалған.

 

 

Кесте 1 – Депрессивті бұзылыстарды сульпиридпен емдеудің тиімділігі

Топ Комиссия Оң нәтиже Біріншілік Теріс
Негізгі топ (Л42) 15(35,7%) 23(54,8%) 4(9,5) 0(0%)
Бақылау тобы
(Л30)

0 2(6,7%) 17(56,75) 11(36,7%)

 

Депресивті симптоматиканың динамикасын сульпиридпен емдеу және бақылау тобы №1 кестеде көрсетілген.

Сульпиридпен ем жасағаннан кейін негізгі топта:  ремиссия 35,7%, оң нәтиже 54,8%, жартылай нәтиже  9,5%, пациентте байқалды, ал бақылау тобындағы
науқастарда ремиссия нәтижесіз болды: оң нәтиже 6,7% құрады, жарты нәтижелі 56,75%, 36,7% науқаста ем нәтижесіз болды.

Атопиялық дерматитпен ауыратын науқастардағы депрессиялық
бұзылыстардың емі
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Жүргізілген емнің фонында, сульпиридті 7 күн бойы қабылдаған науқастарда депрессия 6% төмендеді (р<0,01), психологиялық комфорт 12% көтерілді, ал бақылау
тобында бұл нәтижелер 5% және 5% құрады.

Сурет 1. Гамильтон шкаласы бойынша депрессия деңгейі

Емнен кейін негізгі топтағы науқаста оң нәтиже көтеріле бастады: депрессияның көрсеткіштері 23%-ға төмендеді, психологиялық комфорт 25%-ға жоғарылады.
Бақылау тобында осы кезде депрессия көрсеткіштері 7%-ға төмендеген, психологиялық комфорт 16%-ға жоғарылаған (р<0,01).

Клиникалық көрінісінде жабырқау деңгейінің төмендеуі, ұйқысының қалыпқа келуі, көңіл-күйінің сәл көтеріңкі болуы (депрессивті жабырқау реакциясы),
социофобиялық реакцияларға көңіл бөлмеу түрінде байқалды. Осы кезде патологиялық процестің кері даму динамикасы байқалды: гиперемия, инфильтрация,
лихенификацияның азаюы, жаңа экскориациялардың болмауы. Сульпиридпен емдеу психикопатологиялық бұзылыстардың редукциясы және терілік көріністің оң
нәтижесіне әкеліп, науқастың психикалық жағдайын және дерматологиялық статусын жақсартты.

Комплексті терапияның тиімділігіне сонымен қатар SCORAD, ДИКЖ, психологиялық жағдайының динамикасы бойынша баға беріледі.

 

Кесте 2 – SCORAD индексі және ДИКЖ динамикасы бойынша АД сульпиридинмен емдеу.

Индекс Топ Емнен
кейін

7 күн 14 күн 21 күн 28 күн

SCORAD Негізгі топ 42,6 35 20 6,8 4,7

Бақылаушы
топ

42,6 40,8 38,8 22,1 8

ДИКЖ Негізгі топ 19,7 15,2 9,7 7,3 2,0

Бақылаушы
топ

19,7 19,1 17,7 9,7 3,7

 

Ем нәтижесінде, негізгі топтағы науқастарда 7 күн ем жасаған кезде SCORAD индексі 17%-ға төмендеді (р<0,001), 14 күнде 53%-ға (р<0,001), 21 күнде 85%-ға
(р<0,001), 28 күнде 91%-ға төмендеді.

Рисунок 2 Индекс SCORAD больных АД в процессе лечения сульпиридом

Стандартты терапия алған науқастарда SCORAD индексінің төмендеуі айтарлықтай төмен тұрған: 7 күнде индексі 4%-ға, 14 күнде 9%-ға, 21-ші күнде 52%-ға, 28-ші
күнде 81%-ға төмендеді.

Сонымен, негізгі топтағы науқастар сульпиридті қабылдағанда SCORAD индексі айқын төмендеген, яғни бұл көрсеткіш бойынша бақылау тобына қарағанда оларға
клиникалық баға 1 апта бұрын берілді.

Ем нәтижесінде сульпиридті қабылдаған науқастарда ДИҚЖ 7 күнде 25%-ға төмендеген (р<0,001), 14 күнде 49% (р<0,001), 21 күнде 65%-ға (р<0,001), 28 күнде 92%
(р<0,001), яғни осы көрсеткіштер бақылау тобына қарағанда әлде-қайда жоғары, бақылау тобында – 3%, 10%, 51%, 81%.

Сонымен сульпирид қабылдаған негізгі топтағы науқастарда ДИКЖ бойынша, науқастардың өмір сүру сапасы 1,9 рет жоғарылаған.

Эгломилмен емдеу психикопатологиялық бұзылыстардың редукциясы және терілік көріністің оң нәтижесіне әкеліп, науқастың психикалық жағдайын және
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дерматологиялық статусын жақсартты.

Қорытынды  Жүргізілген зерттеу АД депрессивті бұзылыстардың емінде маңызды орын алды. Антидепресивті препараттарды қабылдағанда, соның ішінде эгломил
депрессия редукциясының және терінің патологиялық көрінісінің айқын төмендеуіне әкеледі.
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The therapy of depression conditions among patients with atopic dermatitis

U.T. Beysebaeva., S. M., Nurusheva, L. K Sagidoldina, L.T. Almenova.

The depression disorders among patients with atopic dermatitis are described. Experience of disease treatment by sulpiridin (eglonil) among 42 patients is given an example,
there is reduction of psychical and dermatologic semiotics as result.

Терапия депрессивных состояний у больных атопическим дерматитом

Бейсебаева У.Т., Нурушева С.М., Сагидолдина Л.К., Альменова Л.Т.

Описаны  депрессивные расстройства, возникающие у пациентов с атопическим дерматитом.  Приведен опыт лечения заболевания сульпиридом (эглонилом) у 42
пациентов, что привело к редукции психической и дерматологической симптоматики.
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