
 

 

345 Вестник КазНМУ №3-2017 

18 Thrall K.D., Bull R.J. Difference in the distribution of iodine and iodide in the Sprague-Dawley rat // Fundamental and Applied 
Toxicology– 1990. - Vol. 15. - P. 75-81. 
19 Leung A.M., Braverman L.E. Consequences of excess iodine // Nature reviews Endocrinology. – 2014. - Vol. 10. - No. 3. - P. 136-142 
 

R.A. Islamov 
JSC «Scientific Centre for anti-infectious drugs», Almaty 

 
THE PROBLEM OF SPECIES-SPECIFIC TOXICITY OF IODINE 

 
Resume: This article discussed of species-specific toxicity of iodine. More resistant are pigs and chickens, whereas sensitive cattle are the 
domestic cow. The study of the specific properties of the mechanism of the damaging action makes it possible to understand and predict their 
activity on the human body. 
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Түйін: Мақалда иод түр-ерекшелђгђ улылық талқылайды. Ең тұрақты түрлер сезђмтал ђшкђ сиырдан қамтиды, ал, шошқа және 
тауық бар. Иод препараттар тетђгђн зақымдаушы әсерђ ерекшелђктерђн зерттеу олардың адам организмђне қызметђн түсђну және 
болжауға мүмкђндђк бередђ. 
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ПСОРИАЗ АУРУЫН ЕМДЕУДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ДӘРІЛІК ЗАТТАР БОЙЫНША ӘЛЕМДІК ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ НАРЫҒЫНЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Псориаз — бұл күрделі, аз зерттелінген тері жабындысының аутоиммунды ауруы. Сәйкесінше негізгі алғашқы симптомдары 
ретінде тері бетіне шығады. Ауру ағымының негізгі сипаты бөртпелер бірден пайда болып тез дамиды. Егер де уақытылы емдемесе 
қабыршақтар көбейіп теріден басқа да органдарды зақымдауы мүмкін. 
Емдеудің нақты тәсілін таңдау үшін, мақсатты толығымен түсіну үшін, клиникалық жайттардың мониторингін жүргізу үшін 
және созылмалы қосарланған ауруларын ескере отырып дұрыс ем тағайындау үшін псориаздың жағдайының ауырлығын анықтап 
алу өте маңызды және керек жайт. 
Түйінді сөздер: Фармация, фармацевтикалық нарық, дерматология, псориаз, дәрђлђк зат. 
 
Тақырыптың өзектілігі 
Әлемдђк дағдарыс жағдайында  стационардағы науқастарды 
емдеуге қажеттђ дәрђлђк заттарға мемлекеттђк бюджеттен 
бөлђнетђн қаржыны тиђмдђ пайдаланып, олардың шығын 
көлемiн азайту жолдарын iздестiру қажет. Осы мәселенђ 
шешудегђ негђзгђ бағыттар ол фармакоэкономикалық 
зерттеулердi өткiзу, олардың әдђстерђ мен әдђстемелерђн 
iздестiру және жетiлдђру, оларды қолдану аймағын кеңейту 
саналады. Бұндай зерттеулерде экономикалық 
көрсеткђштермен қатар қауђпсђздђк және сапа бойынша 
нормативтђк құжаттамаларда қаралған өлшемдер есепке 
алынуы қажет[1,2]. 
Ондай зерттеулер псориазды емдеуде қолданылатын 
препараттар нарығының дамуын есепке ала отырып 
өткiзiлуi керек. 

Псориаз – қышынуды шақыратын сұр қабыршықтармен 
жабылған, қызыл қабыршықты дақтарға ие инфекциялық 
емес терђ ауруы. Тђптен псориаздың қарапайым түрђнђң 
өзђнде науқастарда күрделђ психологиялық мәселелер 
туындауы мүмкђн, мысалы өзђн-өзђ төмен бағалау және ұят 
сезђмђ. 
Соңғы зерттеу мәлђметтерђ бойынша Әлем халқының 5-7 
пайызы псориаз ауруымен сырқаттанған. Және бұл 
көрсеткђш жылдан-жылға көбейђп келедђ.Статистикалық 
мәлђметтер бойынша псориаз ауруымен жиђ салқын және 
суық климатты елдерде, ал тропикалық климатты елдерде 
сирек кездесетђнђ анықталды. Яғни еуропалықтар мен 
америкалықтар африкалықтар мен азиаттарға қарағанда 
жиђ ауыратыны байқалған (сур.1). Және де бұл терђ ауруы 
ауылдық жерде қалаға қарағанда 3-4 есе аз кездеседђ [3,4]. 
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Сурет 1- Псориаз ауруының Әлем бойынша таралу көрсеткђштерђ 

 
Ғалымдар псориаз ауруы жайлы көп бђлген сайын оны 
емдеуге арналған көптеп терапевтикалық опциялар пайда 
болуда. АҚШ-тың дәрђлђк заттар мен азық-түлђк 
әкђмшђлђгђнђң дерматология бойынша экспертђ (FDA) 
доктор Мелинда Маккорд (Melinda McCord) айтуы 
бойынша «Ауруды терең бђлген сайын зерттеушђлер 
соғұрлым емдеудђң жаңа әдђстерђн ойлап табатындай 
арнайы нысандар алады». Псориаздың емђ жылдан жылға 
өзгеруде. Қазђргђ таңда дәрђгерлер терапияны науқастың 
нақты қажеттђлђгђне қарай бђр келгенђнен жақсартатындай 
амал ђздестђруде, яғни ол фототерапия немесе жүйелђ 
терапия болсын. Болашақтағы псориазды емдеу 
жекешелендђрђлген емдеу болады, себебђ қазђргђ 
ойластырылып жатқан препараттар мен емдеу әдђстерђ 
иммундық жүйенђң нақты элементђне бағытталған. 
Зерттеу мақсаты 
Бұл зерттеудђ жүргђзу барысында қойылатын негђзгђ 
мақсаттар псориаз ауруын емдеуде қолданылатын дәрђ-
дәрмектер нарығына щолу жасау, оларды пайдаланудың 
тиђмдђ жолдарын анықтау болып табылады.  
Зерттеу материалдары және обьектісі 
Әлемдђк және Қазақстан Республикасының статистикалық 
базасы,  Қазақстан Республикасының фармацевтикалық 
нарығының даму қарқыны.  
Жекеленген медицина және псориаз 
Псориаз – терђ жасушаларының гиперөнђмдђлђгђ мен 
қабынуымен сипатталатын, терђнђң қызаруы, қышуы және 
қабыршықтануы қатар жүретђн иммунды жүйеның ауруы.  
АҚШ елђнде шамамен  7,5 миллион халық осы сырқатпен 
науқастанған. Ол адамдарға тек физикалық және 
эмоциялық бейнет қана емес, сонымен қатар жыл сайынғы 
миллиард доллар шығынға айналады. Псориаздың 
заманауи емђне кђредђ: жергђлђктђ әсер ететђн дәрђлђк заттар 
(топикалық заттар), жүйелђ әсер ететђн препараттар 
(иньекциялар, таблеткалар), жарықпен ем немесе 
фототерапия. Бђрден айта кететђн жайт- қазђргђ таңда 

ғылым псориазды толығымен және бђрден емдеп 
шығаратын әдђс немесе препарат ойлап тапқан жоқ. 
Псориаз терапиясының заманауи әдђстерђ терђ 
жасушаларының шамадан тыс пролиферациясы (жайылып 
өсу) мен  қабынуының азаюына бағытталған. FDA 
эксперттерђнђң айтуы бойынша бұрын АҚШ-та псориазды 
«қадам бойынша әдђспен» емдеген. Жеңђл және орташа 
типтегђ псориаз науқастары емдђ алдымен жергђлђктђ 
емнен, яғни топикалық препараттарды қолдану арқылы 
бастаған, егер ол емге бағынбаса ғана ары қарай жылжып 
жүйелђ түрдегђ емге (метотрексат, циклоспорин) немесе 
фототерапияға көшкен. Бұл бағыт биологиялық терапия, 
яғни иммундық жүйенђң жұмысын түзейтђн жаңа типтегђ 
препараттардың пайда болуына дейђн қолданылған. Жаңа 
стратегия псориазды емдеуге деген бағытты  өзгерттђ. 
Қазђргђ таңда пациенттер және олардың дәрђгерлерђ 
науқастардың қосымша сырқаттарына, өмђр сүру салтына 
қарай және ең басты фактор ауру деңгейђне қарай емдеу 
жолын таңдай алады.   Псориазды емдеуде қолданылатын, 
FDA мақұлдаған соңғы биологиялық  өнђм – ол Stelara. 
Устекинумабтың белсендђ заты зертханада алынған 
моноклональды адамдық антиденелер.Олар аурудың 
иммундық жүйесђндегђ арнайы нысандарға таңдамалы 
әсер етедђ. Адам ағзасына бұл антиденелердђ енгђзгенде 
олар  терђ жасушаларының гиперөнђмдђлђгђне және 
қабынуына жауап беретђн екђ протеиннђң, 12 и 23 
интерлейкиндер активтђлђгђн бұғаттайды. Осы 
протеиндерге әсер ете отырып устекинумаб қабынудың 
берђк деңгейђн үзе алады [5,6,7]. 
ПАЙДА КӨЗІ ЖОҒАРЫ ТЕРАПЕВТИКАЛЫҚ СЕГМЕНТТЕР 
Evaluate Pharma® аналитикалық компанияның мәлђметтерђ 
бойынша 2022 жылы ең ђрђ терапевтикалық сегментке 
онкология жатады. Жыл сайын 12,5% өсђп, 2022 жылы $190 
млрд жетедђ (кесте 1). Екђншђ орында $66,1 млрд диабетке 
қарсы препараттар тұр. Дерматологиялық препараттар 
тоғызыншы орында тұр. 

 
Кесте 1-Топ-15 терапевтикалық сегмент, млрд $ 

Рейтингтегђ 
орны Терапевтикалық группа 2015 2022 Өсђм, % 

1. Ісђкке қарсы препараттар 83,2 190,0 12,5 

2. Диабетке қарсы препараттар 41,7 6,1 6,8 

3. Ревматикалық препараттар 48,8 54,5 1,6 

4. Вирусқа қарсы препараттар 50,7 50,9 0,0 

5. Вакциналар 27,6 39,0 5,1 

6. Бронходилататорлар 30,2 34,7 2,0 

7. Сезiмдероргандарауруынемдеуiүшiндәрi-дәрмектер 19,8 33,3 7,7 

8. Антигипертензивтђ препараттар 25,7 26,5 0,4 
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9. Дерматологиялық препараттар 12,1 24,3 10,4 

10. Серпiлгенсклероздыңемiүшiндәрi-дәрмектер 20,2 23,2 2,0 

Кесте1 –жалғасы 

11. Иммуносупрессанттар 9,5 22,1 12,8 

12. Антикоагулянттар 11,9 20,3 8,0 

13. Гиполипидемиятерапиясыүшiндәрi-дәрмектер 15,4 18,2 2,4 

14. Антибактериалды препараттар 12,4 16,9 4,5 

15. Антифибринолитикалық препараттар 11,1 15,8 5,2 

Top 15 420,0 636,0 6,1 

Басқасы 356,0 529,0 5,8 

БарлықRх и ОТС 776,0 1164,0 6,0 

 
Егер болашаққа қарайтын болсақ, қазђргђ жасалып жатқан 
препараттар қабынуға жауап беретђн иммундық жүйенђң  
әр түрлђ үрдђстерђне бағытталған. Қазђргђ таңда 
зерттеушђлер көптеп интерлейкин 17 ролђне 
қызығушылық танытуда. Және де олар жасушалық 
сигналдық жолдарды үзу арқылы қабынуды басқа 
жағынан тоқтататын басқа да протеиндер мен 
молекулалар ђздестђруде. Науқастар, отбасы мүшелерђ және 
де дәрђгерлер псориазды емдеуде және онымен бђрге 
жүретђн, яғни метаболикалық синдром (семђздђк, 
гипертония, гиперхолестеринемия, диабет), лимфома, 
депрессия, жүрек аурулары сияқты көптеген сырқаттарды 
емдеп жазуда бђрге жұмыс жасауы керек.  Дегенмен 
псориаз ол созылмалы және емдеуге жатпайтын ауру 
болғандықтан науқасттар дәрђгердђң қарауында ұзақ 
уақыт болулары қажет. FDA мақұлдаған көптеген емдеу 
әдђстерђ бђрнеше айлық емге бағытталған. Псориаз 
қоршаған орта факторларымен белсендђрђлетђн 
генетикалық компонентке ие. Бұл сырқат жиђ жағдайда 
отбасы мүшесђнђң бђр адамында кездеседђ. Оның қандай 
жағдаймен байланысты екенђн нақты басып айта 
алмаймыз, дегенмен де қазђргђ таңда псориаздың кейбђр 
белгђлерђмен қарапайым заттарды қолдана отырып 
құтыла аламыз. Мысалы, үздђксђз ылғалдандыратын 
заттарды қолдану арқылы қышыну мен қабыршықтануды 
азайтуға болады. Алкоголь мен шылым шегудђ қысқарту 
псориаздың өршуђн тоқтата алады. Салауатты өмђр 
салтының факторлары – қалыпты салмақты сақтау, 
физикалық белсендђлђк- псориазбен байланысты 
аурулардың дамуын тоқтатады [8,9]. 
Псориазды алуан түрлiлiк клиникалық пiшiндердi 
мiнездейтiн созылмалы қайталанатын ағыспен, соған 
байланысты терапияның аз тиђмдђлђгђмен сипатталатын 
аутоиммунды ауру деп айтып кеттђк. 
Америкалық зерттеушђлер мәлђметђ бойынша псориаз ауруы 
ауыру формасы және деңгейђ бойынша «үштђк» ережесђне 
бағынада, яғни аурудың жеңђл және орташа түрђмен бүкђл 
саннан «үштен екђ» бөлђгђ, ал ауыр және өте ауыр түрђмен 
«үштен бђр» бөлђгђ ауырады. Соңғы мәлђметтер бойынша 
Еуропа мен АҚШ елдерђндегђ асориазбен ауыратын аурулар 
санын қосқанда шамамен 10 млн халықты құраса, оның 
ђшђнде жеңђл түрђмен 6-7,5 млн (3,5 млн Еуропа және 3-4млн 

АҚШ)адам, ауыр түрђмен 3 млн (1,6млн Еуропа және 1,5-2 
млн АҚШ) адам сырқаттанған. 
Жоғарыда айтылып кеткендей, псориазды емдеу 
терапиясының көлемђн таңдау ауру деңгейђне байланысты, 
ауыр түрђ үшђн-жүйелђ терапия қолданылып, ал жеңђл түрђ 
үшђн жергђлђктђ терапевтикалық заттармен шектелуге 
болады [10,11]. 
Жақында Еуропа елдерђнђң 19 мемлекетђ псориазды емдеуде 
үш негђзгђ ұстанымын қосуды ұсынды. Яғни терапевтикалық 
алгоритмнђң қатал түрде сақталуы, терапевтикалық 
жауапты тұрақты бақылау және де уақытылы 
модифицирленген ем әдђстерђ. Псориазда емдеу кезђндегђ 
терапияны таңдауда зерттеу кезђнде көп көңђл бөлђнетђн әр 
түрлђ коморбидтар маңызды роль атқарады. Қазђр 
псориаздың тек терђ ауруы еместђгђ күннен күнге белгђлђ 
болып келедђ. Соңғы уақытта көптеген зерттеушђлермен 
ревматоидты артрит немесе Крон ауруы сияқты 
коморбидты үрдђстердђң жүйелђ сипатын дәлђлдейтђндей 
биомаркерлердђң бары көрсетђлген. Айрықша орында көңђл 
бөлетђн жағдай, псориаздың жүрек-қан тамыр аурулармен 
тығыз байланыста болып, науқастардың өлђмђне себепкер 
болуы. Кейбђр авторлар псориаз бен жүрек-қан тамыр 
ауруларының арасындағы байланысты «псориатикалық 
марша» деп байланыстырады, яғни ол дегенђмђз қосымша 
дәлелдђ зерттеулердђ талап етедђ. 20-59 жас аралығындағы 
6549 америкалықтар қатысқан рандомизирленген 
зерттеуде метаболикалық синдромның жиђлђгђ адамның 
жасынан, жынысынан, этникалық түрђне, шылым шегуђне 
және С-реактивтђ ақуыз деңгейђне байланыты екенђ 
анықталды. Метаболикалық синдром 40% псориазбен 
ауыратын адамда анықталып, 207 млн аса америкалықтарда 
коморбидтђ аурулар бар екенђ анықталды. Псориаз 
науқастарының арасында метаболикалық синдромның жиђ 
кездесетђн белгђлерђ ол ђш аймағындағы семђздђк, 
гипертриглицеридемия және липопротеиндђ холестеролдың 
төмен деңгейђ. Алынған мәлђметтер псориаз науқастары 
арасындағы метаболикалық синдромы бар науқастарға 
деген айрықша назар аударуды талап етђлетђнђ көрсетђледђ. 
Жарақаттар, химиялық заттардың әсерђ, күнге күю бұлар 
экзогендђ қоздырғыш факторларға жатады. Ал эндогендђ 
факторларға күйзелђс, инфекциялар, жүктђлђк, босану, дұрыс 
емес ем қабылдау сияқты жайттар жатады (кесте 2) [11,12].   

 
Кесте 2-Псориаз симптомдарын жақсартатын немесе нашарлататын факторлар 

 Сыртқы факторлар Ішкі факторлар 

Физикалық 

факторлар 
 Терђ жарақаты (кесу, сызат, күн немесе 

сүлiктермен жылу күйiгi, операциялық тiлiк, дәрi 
жiберу, инемен емдеу, ем); 

 Терђнђң үйкелiсђ;  
 Шыбын-шiркейлердiң тiстеулер; 
  Екпе; 
 (уф немесе рентген) сәулеге түсiру; 

 Жұқпалы аурулар: (баспа, 
тонзиллит) әсiресе стрептококк 
жұқпалары; 

 дәрiлiк препараттарды қабылдау 
(бета-блокаторлар, интерферондар, 
безгекке қарсы дәрi-дәрмектер) ; 

 дәрiлiкпрепараттардытоқтату(корт
икостероидтар); 

 Жүктiлiк немесе босану; 
  Алкогольдың қолданысы; 
  Емдәмнђң бұзылысы; 
  Күйзелiс; 
 Ілеспелђ аурулар (сусамыр, семiру); 

Химиялық 

факторлар 
 Химиялық күйiк; 
 Терђнђң тұрақты майын кетiру; 

Терінің басқа 

аурулары 
 Терђнђң саңырауқұлақ аурулары; 
  Ұшық; 
 терiмен жанасқан заттарға аллергиялық 

реакция (косметика, металл тағы басқалар)  
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Халықаралық және отандық нұсқаулықтарға сай ауыр 
псориаз кезђнде негђзгђ жүйелђ терапевтикалық заттарға 
биологиялық препараттар, синтетикалық ретиноидтар, 
метотрексат, циклоспорин А жатады. Соңғы уақыттағы 
мәлђметтер бойынша басқа да аутоиммундық аурулар 
патогенезђ сияқты псориаздың да патогенезђ Th17 реттегђшђ 
IL-23 белсендђлђгђмен байлансты. 2009 жылы Еуропалық 
медициналық агенттђк және Америкалық FDA агенттђнђмен 
биологиялық препарат устеникумаб (CNTO-1275) қолдану 
рұқсат етђлдђ. Устекинумаб төмен иммуногендђк көрсететђн 
IgG классының адами моноклональды антиденелерђмен 
сипатталады. Соңғы зерттеулер бойынша устеникумабты 
псориатикалық артритђ бар науқастарда да жоғары 
тиђмдђлђк әсерђн көрсеткен. 
Көптеген елдерде псориазды емдеуде циклоспорин А кең 
ауқымды қолданылуда. Ол баптапқы мөлшерђ 5 мг/кг/күн 
есебђмен пустулездђ, эритродермиялық псориаз түрђне 
қолдануға ұсынылады. Тиђмдђлђк пен қауђпсђздђктђң ең 
жақсы ара қатынасы бойынша байқалды, яғни 
гипертониясыз, семђздђксђз. Циклоспорин А 6-8 апта бойы 
«күйзелђстђ» терапияда қолданған дұрыс, дегенмен кейбђр 
науқастарда екђ жалдан көп емес уақытқа әрдайым сарысу 
креатинђнђң мониторингђн жүргђзе отырып қолдпнылуы 
мүмкђн [5,12]. 
Ауыр және орташа ауыр псориаз кезђнде алдыңғы қатарлы 
қолжетђмдђ және тиђмдђлђгђ жоғары препарат ретђнде 
метотрексат тұр. Ұсыныстар бойынша метотрексаттың 
бастапқы мөлшерђ 5-10мг/апта пероральды түрде, егер 
көтере алмаушылық болған кезде сол мөлшерде терђ астына 
жђберген дұрыс.Әлсђз терапевтикалық жауапта мөлшердђ 15-
25 мг/аптаға дейђн көтеруге болады. Метотрексатпен ем 
фолий қышқылымен қатар жүруђ тиђс. Соңғы зерттеу 
мәлђметтерђ бойынша метотрексатты пайдаланудан бауыр 
фиброзы дамуы қаупђ жоқ. 
Дәлелдђ медицина мәлђметтерђ бойынша тиђмдђ сыртқа 
қолданылатын заттарға коркостероидтар, Д3 витаминђнђң 
аналогтары және ретиноидтар жатады. 
Псориаздың жергілікті терапиясының қауіпсіздігі 
Псориазды жергђлђктђ емдеуде қолданылатын кейбђр 
препараттарды ұзақ уақыт қолданғанда кейбђр күмәндар 
болған, соның ђшђнде атап кететђн болсақ 
глюкокортикостероидтардың ұзақ уақыт қолданысы. 

Глюкокортикостероидтарды қолданғанда, әсђресе жоғары 
белсендђ препараттарда, олар жүйелђ әсер етпей тек терђге 
зақым келтђрген; яғни, олар терђнђң атрофиясын шақырған.  
Шамадан тыс дозалардағы гипоталамо - гипофиз - бүйрек 
үстi бiлiгiн езушiлiктiң тәуекелi 
глюкокортикостероидтардың ұзақ әрђ көп дозада 
қолдануында болады; алайда терђ жағынан жағымсыз 
әсерлерге қарағанда сиректеу кездеседђ. 
Глюкокортикостероидтарды ұзақ уақыт қолданғаннан 
туындайтын тағы бђр жағымсыз әсер ол емнђң әсерђ 
терапияны ұзақ қолданғаннан төмендейтђн тахифилаксия. 
Бұл әсерден құтылудың жолын ойластырылған емдеу 
әдђстерђ де ойластырылған: жоғары белсендђ 
глюкокортикостероидтар  екђ апта бойы күнђне екђ уақыттан 
жағылған, кейђн тек демалыс күндерђ қолдану ұсынылған. 
Бұл аталған нюанстарға байланысты ұзақ уақытты 
кортикостероидарды қолдану ұсынылмайды [6,8].  
Зерттеу жұмыстарының нәтижесђнде Д витаминђнђң 
аналогтарының жанама әсерђ белсендђ 
глюкокортикостероидтардан да жоғары болғаны 
анықталды. Ұзақ уақытты зерттеу барысында 40% 
науқастар Д витаминђнђң аналогы қолданғаннан терђде 
қоздырғыш түрђнде жағымсыз әсерлер алған. Айта кетер 
жағдай, жергђлђктђ терапия ретђнде қолданған 
препараттардың жағымсыз әсерлерђ көбђ тек терђге әсер етђп 
жүйелђ түрдегђ зақымы байқалмаған; «пайда/тәуекел» 
қатынасы биологиялық препараттарды қолданғаннан 
қарағанда жеңђлђрек [9,10]. 
Қорытынды 
Қазђргђ таңда денсаулық сақтаудың барлық саласында 
препараттардың рациональды қолданылуы және терапия 
әдђсђнђң экономикалық бағалануы жоғарғы мағынаға ие. 
Соның ђшђнде жаңа препараттарға да қатысты. 
Денсаулық сақтаудың бюджетђнде дәрђлђк заттардың көлемђ 
бойынша барлық шығынын қамтамасыз ету алдынғы 
орынға ие. Тђптен емдеудђң шығынын азайтқанның өзђнде 
ол медициналық көмектђң сапасын жақсартуға алып 
келмейдђ. Сол себептђ арзан бђрақ тиђмдђлђгђ аз дәрђлђк 
заттарды қолдану ол емдеудђң шығынын бђршама көбейтедђ 
және нарықтан тиђмдђлђгђ жоғары бђрақ қымбатырақ дәрђлђк 
заттарды шығарады. 
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ОСОБЕННОСТИ МИРОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА 

 
Резюме: Псориаз — это сложное, мало изученное аутоиммунное заболевания кожного покрова. Соответственно его первые 
симптомы проявляются на поверхности кожи. Основные признаки нозологии – бляшки появляются внезапно и развиваются очень 
быстро. Если их не лечить вовремя чешуйки быстро размножаются и могут заразить другие органы.  
Ключевые слова: Фармация, фармацевтический рынок, дерматология, псориаз, лекарственное средства. 
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PECULIARITIES OF THE WORLD PHARMACEUTICAL MARKET FOR USING MEDICINAL PRODUCTS  
FOR TREATMENT OF PSORIASIS 

 
Resume: Psoriasis is a complex, little-studied autoimmune disease of the skin. Accordingly, its first symptoms appear on the surface of the 
skin. The main signs of nosology - plaques appear suddenly and develop very quickly. If left untreated, the scales quickly multiply and can 
infect other organs. 
Keywords: Pharmacy, pharmaceutical market, dermatology, psoriasis, medicinal products. 
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ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ II СТЕПЕНИ В УСЛОВИЯХ Г.СЕМЕЙ 

 
Цель исследования – анализ фармакоэпидемиологических показателей артериальной гипертензии II степени в условиях 
амбулаторной помощи г.Семей. 
Материалы и методы. В исследование включены 987 больных артериальной гипертензией II степени в возрасте от 25 до 80 лет, в 
том числе 536 мужчин (54,3%) и 451 женщинf (45,7%). Средний возраст 52,4±1,1 года, в том числе мужчин – 51,7±1,0, женщин – 
53,2±0,8 года. Были подвергнуты анкетному опросу 96 врачей амбулаторного звена ПМСП из различных районов г.Семей. 
Результаты исследования. Наиболее высокая частота назначения и приверженность были выявлены у больных АГ II степени для 
препаратов из группы ингибиторов АПФ, на втором месте по приверженности оказались бета-адреноблокаторы. Фиксированных 
комбинации препаратов характеризовались весьма низким показателем приверженности (0,40). В целом по группе частота 
назначений, не соответствующих данным доказательной медицины и недостаточной приверженности в сумме составила 45,2%. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия II степени; фармакоэпидемиология; приверженность. 
 
Медикаментозная терапия играет ведущую роль в лечении 
больных артериальной гипертензией II степени, 
являющейся наиболее распространенной в структуре 
пациентов с данной нозологией в практике ПМСП [1].  
В настоящее время имеется широкий комплекс препаратов, 
оказывающих достоверное нормализующее воздействие на 
уровень артериального давления, и сформулированы 
доказательные принципы их применения в различных 
клинических ситуациях. Использование таковых, как 
считается, позволяет добиться наилучших результатов в 
лечении артериальной гипертензии [2].  
Однако принципы доказательной медицины не всегда 
соблюдаются в отечественной клинической практике. 
Выявление степени соответствия клинической практики 
рекомендациям является одной из задач 
фармакоэпидемиологических исследований [3]. 
Адекватность лечения артериальной гипертензии в 
амбулаторных условиях определяется не только 
назначением препаратов и их комбинаций, но и степенью 
приверженности пациентов медикаментозной терапии [4-6]. 
Используемые фармакопрепаратысами по себе могут быть 
одним из значимых факторов, влияющих на 
приверженность. В частности, в зарубежных исследованиях 
установлен более высокий уровень приверженности при 
назначении медикаментов, принимаемых не более 1 раза в 
сутки [7], и рост приверженности при уменьшении общего 
числа одновременно принимаемых средств [8,9]. 
Цель исследования – анализ фармакоэпидемиологических 
показателей артериальной гипертензии II степени в 
условиях амбулаторной помощи г.Семей. 
Материалы и методы 
Всего в исследование включены 987 больных артериальной 
гипертензией в возрасте от 25 до 80 лет, в том числе 536 
мужчин (54,3%) и 451 женщин (45,7%). Средний возраст 
52,4±1,1 года, в том числе мужчин – 51,7±1,0, женщин – 
53,2±0,8 года. 
Критерии включения в исследование: наличие 
верифицированного в соответствии с критериями ВОЗ/МОГ 
диагноза первичной (эссенциальной) артериальной 
гипертензии II степени; назначение медикаментозной 

терапии; наличие информированного согласия больного на 
участие в исследовании. 
Критерии исключения: возраст моложе 25 лет и старше 80 
лет; наличие признаков вторичной артериальной 
гипертензии; наличие тяжелых сопутствующих 
соматических заболеваний (в том числе сосудистых, 
системных, онкологических) в стадии субкомпенсации и 
декомпенсации, препятствующих обследованию и/или 
использованию отдельных групп антигипертензивных 
препаратов; наличие психической патологии, 
препятствующей полноценному обследованию; неполнота 
данных, полученных при обследовании; отказ от участия в 
исследовании на любом этапе до завершения обработки 
полученных данных. 
Кроме того, были подвергнуты анкетному опросу 96 врачей 
амбулаторного звена ПМСП из различных районов г.Семей, 
осуществлявших ведение всех включенных в исследование 
пациентов. 
По данным, полученным от врачей, определялась структура 
врачебных назначений, пациенты предоставляли те же 
данные и сведения о реально принимаемых препаратах. 
Результаты, представлявшие несовпадения по назначаемым 
препаратам, подвергались проверке и выборочной 
отбраковке для получения более достоверной информации. 
Было выделено 9 классов антигипертензивных препаратов, 
применявшихся у включенных в исследование пациентов, и 
категории применения сочетаний препаратов различных 
классов и их фиксированных комбинаций. 
Анализ статистической значимости различий между 
группами осуществлялся с использованием критерия 
Пирсона (χ2), при численности любой сформированной 
подгруппы n<10 – с использованием точного критерия 
Фишера (t). В качестве граничного уровня статистической 
значимости принимался p<0,05.  
Результаты исследования 
Сведения, представленные врачами и пациентами, о 
структуре антигипертензивной терапии обследованных 
больных, обобщены в таблице 1. 
 


