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І. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ 

ТА НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ 

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ТА НАУКОВІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ ДЕРМАТО-

ВЕНЕРОЛОГІЇ ВИЩОГО ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

УКРАЇНИ “БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ” 

Бойчук Т.М., Денисенко О.І. 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 
 

Кафедра дерматовенерології Чернівецького медичного інституту (нині – 

Вищий державний навчальний заклад України “Буковинський державний 

медичний університет”) була створена у квітні 1945 року. За період існування 

кафедри в її стінах працювали визначні педагоги, науковці та клініцисти, які  

внесли вагомий вклад у підготовку медичних кадрів та розвиток вітчизняної 

дерматовенерологічної науки. 

Першим завідувачем кафедри був призначений доцент Безюк Микола 

Григорович, під керівництвом якого на кафедрі було організовано навчальний 

процес, створено навчально-методичні матеріали, започатковано наукову 

роботу. Значну увагу було приділено діагностичній та лікувальній роботі. 

Співробітники кафедри сумісно із практичними лікарями-

дерматовенерологами неодноразово брали участь у венекспедиціях у віддалені 

та гірські райони Чернівецької області з метою активного виявлення у 

післявоєнні роки хворих на інфекційні шкірні та венеричні захворювання.   

З 1947 р. по 1956 р. кафедру очолював професор Гржебін Зіновій 

Наумович – визначний педагог, лікар, науковець, якого вважають засновником 

дерматовенерологічної наукової школи на Буковині. Свій науковий шлях 

Гржебін З.Н. розпочав у Московському державному шкірно-венерологічному 

інституті, де в 1923 р. захистив докторську дисертацію й отримав звання 

професора. Гржебін З.Н. є автором понад 140 наукових праць, серед яких 

відомі монографії, присвячені гістопатології шкіри, ураженню шкіри внаслідок 

впливу бойових отруйних речовин, а також методам діагностики й лікування 

піодермій та сифілітичної інфекції.  

Перебуваючи на посаді завідувача кафедри, професор Гржебін З.Н. значну 

увагу приділяв педагогічному процесу, створенню навчально-методичних і 

наочних засобів, а також проведенню наукових досліджень, присвячених 

вивченню аспектів етіопатогенезу та удосконаленню діагностики й лікування 

дерматомікозів, туберкульозу шкіри та сифілітичної інфекції. За результатами 
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проведених наукових досліджень під керівництвом професора З.Н. Гржебіна 

виконали та захистили кандидатські дисертації М.Н. Бухарович, Ю.С. Касько, 

О.В. Пацаренюк та Г.А. Троян.  

Вагомий внесок у розвиток сифілідології вніс Бухарович Михайло 

Наумович – визначний науковець і клініцист, який в 1947 - 1965 рр. працював 

асистентом кафедри дерматовенерології Чернівецького медичного інституту.   

У 1952 р. Бухарович М.Н. захистив кандидатську дисертацію, присвячену 

дослідженню спинномозкової рідини у хворих на нейросифіліс, а в 1964 р. –  

докторську дисертацію, присвячену проблематиці серорезистентного сифілісу. 

З 1965 р. по 1995 р. М.Н. Бухарович працював на посаді професора, а потім 

завідувача кафедри дерматовенерології Донецького медичного інституту, де 

підготував 5 докторів та 22 кандидатів наук. Проф. М.Н.Бухарович є автором 

понад 600 наукових праць, з них 5 монографій та 2 посібники з венерології.   

Значний вклад у розвиток дерматовенерологічної науки на Буковині вніс 

професор Касько Ювеналій Семенович, який завідував кафедрою дерматовене-

рології Чернівецького медичного інституту впродовж 28 років (1957-1984 рр.).  

Касько Ю.С. є автором 76 наукових праць, у 1954 р. захистив кандидатську, а в 

1964 р. – докторську дисертації, присвячені питанням діагностики та лікування 

туберкульозу шкіри та лімфатичних вузлів. Під час завідування кафедрою 

проф. Касько Ю.С. значну увагу приділяв педагогічному процесу, підготовці 

навчально-методичних та наочних матеріалів. Наукова робота співробітників 

кафедри у цей період була присвячена актуальним медичним проблемам –  

алергічним і грибковим захворюванням шкіри, апробації нових лікарських 

засобів у дерматологічній практиці, аспектам туберкульозу шкіри та сифілісу. 

За результатами наукових досліджень під керівництвом професора Каська 

Ю.С. захищено 4 кандидатські дисертації (Трефаненко С.П., Трутяк Л.М., 

Полянський І.І., Книговський О.М.), видано дві монографії, чотири посібники, 

шість інформаційних листів. 

У 1984-1985 рр. завідувачем кафедри був доцент Полянський Ігор 

Іванович, який приділяв увагу удосконаленню навчальної та лікувально-

консультативної роботи співробітників кафедри, продовженню наукових 

досліджень. Науковим здобутком доц. Полянського І.І. є вивчення клінічних 

особливостей та розробка методів лікування червоного вовчаку на Буковині, 

що лягло в основу його кандидатської дисертації та 40 наукових публікацій.  

Упродовж 10 років (з 1986 р. по 1995 р.) кафедру очолювала професор 

Бухарович Алла Михайлівна, яка у 1970 р. захистила кандидатську дисертацію, 

присвячену функціональному дослідженню шкірного аналізатора у хворих на 

псоріаз, а в 1984 році – докторську дисертацію, присвячену оптимізації 

комплексної терапії хворих на хронічні піодермії з урахуванням порушень 

вуглеводного обміну, рівня гормонів та особливостей мікрофлори. Професор 
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Бухарович А.М. є автором 272 наукових праць, двох монографій та двох 

навчальних посібників. У період завідування кафедрою проф. Бухарович А.М. 

значну увагу приділяла удосконаленню педагогічного процесу і навчально-

методичного забезпечення викладання дерматовенерології студентам і лікарям-

інтернам, а також лікувальній та консультативній роботі. Під керівництвом 

проф. Бухарович А.М. на кафедрі проводилася активна науково-дослідна 

робота з вивчення ефективності нових схем лікування сифілісу, дослідження 

етіопатогенетичних чинників та удосконалення діагностики й лікування 

екозалежної патології шкіри, алергодерматозів та хвороб волосся у дітей. За 

результатами наукових досліджень співробітниками кафедри у цей період 

опубліковано понад 180 наукових праць та три інформаційні листи.  

У 1995-1996 рр. кафедрою завідувала кандидат медичних наук Трутяк 

Лірія Миколаївна, науковим доробком якої є дослідження етіопатогенезу та 

оптимізація лікування екземи з урахуванням стану системи згортання крові. 

Упродовж цього періоду співробітники кафедри продовжували роботу щодо 

покращання навчально-методичного і наочного забезпечення викладання 

дерматовенерології, а також проведення лікувально-консультативної роботи. 

Науковою тематикою кафедри в цей період було дослідження ефективності 

різних схем лікування сифілітичної інфекції у хворих Чернівецької області. 

У період з 1996 по 2001 рік кафедрою завідував професор Дудченко 

Микола Олексійович, який в 1983 році захистив кандидатську дисертацію на 

тему: “Стан шкіри, частота та особливості  перебігу дерматозів у хворих на 

тиреотоксикоз”, в 1992 році – докторську дисертацію на тему: “Особливості 

перебігу дерматозів та їх лікування у хворих на цукровий діабет”. Під 

керівництвом проф. Дудченка М.О. співробітники кафедри удосконалювали 

навчально-методичну роботу, надавали лікувальну й консультативну допомогу 

закладам охорони здоров᾿я, а також проводили науково-дослідну роботу з 

вивчення особливостей перебігу сифілісу у жителів Буковини та оптимізації їх 

лікування. У цей період співробітниками  кафедри видано навчальний посібник 

з дерматовенерології для студентів, опубліковано 98 наукових праць, три 

інформаційні листи, три патенти та два нововведення. 

З 2001 року кафедру очолює д.мед.н., професор Денисенко Ольга Іванівна, 

яка у 1998 р. захистила кандидатську дисертацію, присвячену оптимізації 

лікування мікробної екземи, а в 2007 р. – докторську дисертацію, присвячену 

впливу ритмічної діяльності щитоподібної залози на стан прооксидантної та 

антиоксидантної систем крові у хворих на алергодерматози та розробці 

удосконалених схем їх лікування. Денисенко О.І. є автором/співавтором понад 

450 наукових публікацій, двох монографії, двох галузевих навчальних програм, 

трьох національних підручників, 10 навчальних посібників, 16 патентів, 

восьми інформаційних листів, шести нововведень; є членом спеціалізованої 
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вченої ради при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця; 

нагороджена Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України 

(2007 р., 2014 р.). У цей період співробітниками  кафедри опубліковано більше 

480 наукових праць, видано шість навчальних посібників, 10 патентів. Під 

керівництвом проф. Денисенко О.І. захищено 7 кандидатських дисертацій.  

На теперішній час на кафедрі дерматовенерології здійснюється 

викладання дисципліни “Дерматологія, венерологія” вітчизняним та іноземним 

студентам медичних, стоматологічного та фармацевтичного факультетів, 

дисципліни “Медсестринство в дерматовенерології” студентам коледжу 

університету, а також викладання дисципліни “Дерматовенерологія” лікарям-

інтернам і лікарям-слухачам на післядипломному етапі підготовки медичних 

фахівців. На кафедрі щорічно проводяться передатестаційні цикли з 

дерматовенерології та цикли тематичного удосконалення з актуальних питань 

дерматовенерології для лікарів-дерматовенерологів Чернівецької та інших 

областей. Викладачі кафедри дерматовенерології активно працюють над 

удосконаленням педагогічного процесу, впровадженням комп᾿ютерних та 

дистанційних форм навчання зі студентами, лікарями-інтернами та лікарями-

слухачами.  

Викладачі кафедри дерматовенерології постійно працюють над 

підвищенням своєї педагогічної майстерності, лікарської кваліфікації та 

наукового рівня шляхом систематичного вивчення сучасної фахової літератури, 

участі у наукових дослідженнях, навчання на циклах ФПК, участі у наукових 

фахових конференціях, у тому числі міжнародних.  

Значна увага з моменту створення кафедри приділяється роботі 

студентського наукового гуртка, яким нині керує доцент Перепічка М.П. 

Щорічно в роботі СНГ кафедри бере участь понад 20 студентів різних курсів і 

спеціальностей. Студенти-гуртківці неодноразово займали призові місця на 

Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах та конференціях. 

Одним із важливих аспектів роботи кафедри є лікувально-консультативна 

робота, впровадження у медичну практику нових сучасних методів діагностики 

та лікування дерматовенерологічних захворювань, у тому числі – результатів 

виконання науково-дослідних робіт. Сучасні наукові дослідження кафедри 

дерматовенерології спрямовані на вивчення патогенетичних чинників та 

оптимізацію лікування хронічних дерматозів (екзема, псоріаз, червоний 

плоский лишай, розацеа та ін.).  

Підсумком виконання науково-дослідних робіт є захищені в різні роки 

співробітниками кафедри кандидатські та докторські дисертації. Всього з часу 

створення кафедри дерматовенерології її співробітниками захищено три 

докторські та 16 кандидатських дисертацій: 

Захищені докторські дисертації: 
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1. Касько Ю.С. на тему: “Вопросы патогенеза, клиники и лечения туберкулеза 

лимфатических узлов шеи и вторичной скрофулодермы” (1964 р.). 

2. Бухарович М.Н. на тему: “Материалы к проблеме серорезистентного 

сифилиса (клинико-лабораторные исследования, вопросы патогенеза, 

лечения и профилактики)” (1964 р.). 

3. Денисенко О.І. на тему:  “Вплив ритмічної діяльності щитоподібної залози 

на показники про- й антиоксидантної систем крові у хворих на 

алергодерматози” (2007 р). 

Захищені кандидатські дисертації: 

1. Бухарович М.Н. на тему: “Исследование спинномозговой жидкости у 

больных сифилисом и организация их комплексного обследования после 

окончания лечения” (науковий керівник – проф. З.Н. Гржебін; 1952 р.). 

2. Троян Г.А. на тему: “Дерматомикозы Черновицкой области” (науковий 

керівник – проф. З.Н. Гржебін; 1953 р.). 

3. Касько Ю.С. на тему: “Лечение больных туберкулезом кожи витамином D2 

в сочетании с поверхностным разрушением и дополнительным УФ-

облучением кожно-туберкулезных очагов” (науковий керівник – проф. 

З.Н.Гржебін; 1954 р.). 

4. Пацаренюк О.В. на тему: “Материалы по комплексному обследованию 

детей, рожденных матерями, больными и болевшими сифилисом” 

(науковий керівник – проф. З.Н. Гржебін; 1961 р.). 

5. Трефаненко С.П. на тему: “Этоний в дерматологической практике” 

(науковий керівник – проф. Ю.С. Касько; 1969 р.). 

6. Трутяк Л.М. на тему: “Материалы к изучению системы свертывания крови у 

больных экземой с учетом нарушений состава сывороточных белков и 

проницаемости сосудистых стенок” (науковий керівник – проф. 

Ю.С.Касько; 1970 р.). 

7. Полянський І.І. на тему: “Особенности краевой патологии красной 

волчанки на Буковине” (науковий керівник – проф. Ю.С.Касько; 1971 р.). 

8. Книговський О.М. на тему: “Состояние меланиновой пигментации кожи у 

больных хронической красной волчанки и коррекция ее нарушений с 

применением допегита и сернокислой меди” (науковий керівник – проф. 

Ю.С.Касько; 1984 р.). 

9. Денисенко О.І. на тему: “Комплексне лікування хворих на мікробну екзему 

із застосуванням комбінованої лазерної терапії” (науковий керівник – проф. 

В.Г. Коляденко; 1998 р.). 

10. Гаєвська М.Ю. на тему: “Р-білки та циркулюючі імунні комплекси у хворих 

на псоріаз” (науковий керівник – проф. В.Г. Коляденко; 2001 р.). 
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11. Іринчин Г.В. на тему: “Комплексне лікування хворих на вульгарні вугрі з 

використанням антиоксидантного комплексу та комбінованої лазерної 

терапії” (науковий керівник – доц. О.І. Денисенко; 2006 р.). 

12. Приймак А.В. на тему: “Оптимізація комплексного лікування псоріазу з 

використанням хронодетермінованої антиоксидантної терапії та лазерного 

фотофорезу” (науковий керівник – доц. О.І. Денисенко; 2008 р.). 

13. Височанська Т.П. на тему: “Клініко-епідеміологічні аспекти хронічно-

рецидивуючих дерматозів (екземи, псоріазу) у хворих із різних фізико-

географічних районів Чернівецької області (Північної Буковини)” 

(науковий керівник – проф. О.І. Денисенко; 2013 р.). 

14. Волошина Н.О. на тему: “Комплексне лікування хворих на вугри звичайні з 

урахуванням супутніх Нelicobacter pylorі - асоційованих захворювань та 

маніфестних форм герпесвірусних інфекцій” (науковий керівник – проф. 

О.І. Денисенко; 2016 р.). 

15. Карвацька Ю.П. на тему: “Комплексне лікування хворих на вугрову хворобу 

в йододефіцитному регіоні” (науковий керівник – проф. О.І. Денисенко; 

2016 р.). 

16. Степан Н.А. на тему: “Комплексне лікування хворих на екзему з 

урахуванням показників медіаторів запалення, прооксидантно-

антиоксидантного гомеостазу та клінічних особливостей дерматозу” 

(науковий керівник – проф. О.І. Денисенко; 2016 р.). 

Нині на кафедрі виконуються дві кандидатські дисертації (Н.Б.Бродовська, 

М.В. Сторожук), присвячені вивченню патогенетичних чинників та оптимізації 

лікування хронічних дерматозів – червоного плоского лишаю та розацеа. 

У цілому за результатами наукової та лікувальної роботи співробітниками 

кафедри дерматовенерології видано 28 інформаційних листків і 9 методичних 

рекомендацій, отримано 20 патентів, оформлено 19 раціоналізаторських 

пропозицій і 8 нововведень, а також впроваджено в лікувальну практику 

більше 340 нових методів діагностики, способів та засобів лікування шкірних 

та венеричних хвороб. 

 

 

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 

БУКОВИНИ ТА ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО 

ОБЛАСНОГО ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНОГО ДИСПАНСЕРУ 

Бойко В.В. 

КМУ «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер» 
  

Санітарні служби та державні медичні установи на Буковині з’явилися в 

19-му сторіччі. В 1870 році було затверджено перший склад санітарної ради, 
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діяльність якої поширювалася на всю Буковину. Ця організація була дорадчим 

та санкціонуючим органом з питань практичної медицини, в тому числі і з 

питань сифілісу та інших інфекційних захворювань.  

У 1886 році прийняла перших хворих Центральна лікарня міста Чернівці 

(в майбутньому – обласна клінічна лікарня). На час відкриття в ній було 

створено три відділення:  

- внутрішніх та інфекційних хвороб (на 78 ліжок); 

- хірургії та шкірних і венеричних хвороб (60 та 62 ліжка відповідно); 

- відділення душевнохворих (50 ліжок). 

Поступово кількість ліжок для хворих на шкірні та венеричні 

захворювання зростала і 22 вересня 1900 року було створено окреме відділення 

на 150 профільних ліжок. 

У 1932 році директором Центральної лікарні м. Чернівці було призначено 

Євзебія Ісопеску, котрий був дерматовенерологом за фахом. Під час його 

головування в 1933 році при лікарні відкрили амбулаторію для лікування 

хворих на очні та венеричні хвороби. В 1936 році в складі Центральної лікарні 

налічувалося 6 відділень, одне з яких було призначено для лікування шкірних 

та венеричних хворих (на 160 ліжок). Хворих сифілісом дітей лікували в 

дитячій лікарні, де за період з 1914 по 1935 рік від туберкульозу та шкірних 

хвороб було проліковано 2013 дітей, від сифілісу – 479 дітей. 

У липні 1940 року у м. Чернівці створено шкірно-венерологічний 

диспансер, що нараховував 24 штатних одиниці та 130 ліжок для лікування 

профільних хворих. Працівниками диспансеру тільки за період з 01.07.1940 по 

01.04.1941 року було виявлено 2028 хворих на активні форми сифілісу. Однак у 

зв’язку із початком другої світової війни диспансер було згорнуто. 

Протягом першої половини 40-х років минулого сторіччя сифіліс разом з 

іншими інфекційними хворобами вкотре набуває характеру епідемії. 

Враховуючи вищенаведений факт а також керуючись принципом 

диспансеризації населення, було створено Чернівецький обласний центральний 

шкірно-венерологічний диспансер. Це відбулося 25 квітня 1944 року за наказом 

№7 по Чернівецькому обласному відділу охорони здоров’я. 

До складу диспансеру входили 2 амбулаторних відділення: жіноче, в 

якому були кабінети для лікування хворих на сифіліс та гонорею, а також 

чоловіче відділення, в якому був кабінет для лікування сифілісу у чоловіків. 

Весь медичний заклад розташувався по вул. Челюскінців, 9 (будинок 

колишнього італійського консульства). Одночасно було відкрито шкірно-

венерологічне відділення при обласній лікарні на 200 ліжок та при дитячій 

лікарні – на 15 ліжок. 

Медична допомога в районах області надавалася дерматовенерологами 

районних лікарень, а за їх відсутності – лікарями обласного диспансеру, які 
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працювали вахтовим методом. У найбільш епідемічно-небезпечні райони 

надсилалися спеціальні загони, укомплектовані лікарями ОШВД, котрі 

проводили суцільні огляди населення на предмет наявності заразних шкірних 

та венеричних хвороб. А в найбільш населеному Сторожинецькому районі та в 

самому м. Сторожинець було створено міський венеричний диспансер. 

Певну цікавість викликає структура захворюваності. До середини 19-го  

сторіччя медична статистика в регіоні взагалі не велася. Перші дані стосовно 

захворюваності на сифіліс відносяться до 1920 року: тоді в Чернівецькому 

повіті виявлено та проліковано 986 хворих на сифіліс, у Сторожинецькому 

повіті – 202 хворих. Серед лікарень найкращою вважалася Сторожинецька 

повітова лікарня, де за 1921 рік проліковано від різних хвороб 548 пацієнтав, з 

них 14% – від сифілісу. 

Наймасштабніша, документально підтверджена, епідемія сифілісу в краї 

зареєстрована в 1931 році. В м. Чернівці за цей рік виявлено 1039 хворих 

активними формами сифілісу (що складало 821 випадок на 100 тис. населення), 

з них померло 13 осіб.  

Завдяки розгорнутій системі активного виявлення венеричних 

захворювань поступово їх поширеність у Чернівецькій області зменшувалася і 

в 50-х роках досягнула середньоукраїнських показників із незначними 

підвищеннями в 1976-1979 роках. 

Захворюваність на шкірну патологію в області характеризується 

поступовим повільним зростанням, починаючи з середини 40-х років, 

здебільшого це були хронічні дерматози. При цьому, якщо в 40-х і 50-х роках 

відсоток хронічних дерматозів був незначний, то в 70-х він значно збільшився, 

а паразитарних захворювань стало менше. В 1988 році в м. Чернівці відмічався 

спалах алопеції у дітей. Тоді було зареєстровано близько 100 дітей з ознаками 

вогнищевої і тотальної алопеції, яка отримала назву «хімічна інтоксикаційна 

алопеція». Однак, незважаючи на великий суспільний резонанс, і досі невідомі 

чинники, що спричинили захворювання. 

На сьогодні обласний шкірно-венерологічний диспансер надає 

спеціалізовану дерматовенерологічну допомогу близько 1 млн. населення 

області. Установа розташована в 3-х окремих корпусах в історичній частині 

обласного центру.    

Основними напрямками діяльності Чернівецького обласного шкірно-

венерологічного диспансеру є: 

- застосування сучасних методів діагностики та лікування хворих на 

шкірні та венеричні хвороби, покращення взаємозв’язку між ЛПЗ різних 

рівнів акредитації з метою підвищення якості надання 

дерматовенерологічної допомоги профільним хворим; 
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- проведення санітарно-профілактичної роботи серед населення області,      

особливо молоді  та декретованих контингентів; 

- розширення амбулаторної медичної допомоги пацієнтам; 

- активна співпраця з неурядовими організаціями що здійснюють 

діяльність в наданні допомоги уразливим групам населення з метою 

забезпечення широкого доступу до медичної допомоги; 

- активна співпраця з  фахівцями суміжних спеціальностей (урологи,        

гінекологи, лікарі центру СНІДу, наркологи тощо) з метою покращення 

надання спеціалізованої медичної допомоги профільним пацієнтам; 

- забезпечення інформаційно-методичного керівництва дерматовенеро-

логами Чернівецької області. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПОСТДИПЛОМНОЙ  

ПОДГОТОВКИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ В СОВРЕМЕННЫХ  

УСЛОВИЯХ 

Бухарович  А.М.  

(Нью-Йорк, США) 
 

Подготовка высококвалифицированных специалистов в дерматологии 

всегда являлась актуальной проблемой, которой уделялось должное внимание 

со стороны руководителей профильных кафедр медицинских институтов 

(Medical  School ), а так же научно-исследовательских институтов дермато-

логии и венерологии. При этом качество подготовки  во многом зависит не 

только от преподавателя (глубины, содержания и иллюстрации излагаемого 

материала), но и от уровня готовности воспринимать, понимать и 

анализировать этот материал врачами-интернами (Украина)  или резидентами 

(США). Следует иметь также в виду, что оптимизация постдипломной 

подготовки дермато-венерологов должна учитывать современные  моменты:   

1) постоянно растущий объем медицинской информации (изменение 

клинической картины многих дерматозов, учащение сочетанных заболеваний 

кожи, новые синдромы, огромный поток лекарственных препаратов);  

2) модную на современом этапе тенденцию к возникновению так называемых 

“узких” специалистов (косметологов, дерматологов - педиатров, дерматологов - 

онкологов), которые в США и Европе специализируются практически только 

на “Mosh - surgery (послойное удаление эпителиомы с параллельным 

гистологическим исследованием  каждого слоя)”;  

3) развитие компьютерных технологий, которое, к сожалению, значительно 

сокращает время врача, проведенное с пациентом.  
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С нашей точки зрения (учитывая 50-летний опыт клинической, 

педагогической и научной работы на Украине и США), для оптимизации 

постдипломной подготовки дермато-венерологов целесообразно:                                                                                                   

1. Длительность интернатуры (1,5 года) желательно увеличить, чтобы 

приблизить ее (насколько возможно)  к длительности резидентуры (3 года).                                                         

2. Учитывая, что в настоящее время дерматология (по многим причинам)  

является  высоко  востребованной специальностью, следует проводить отбор 

желающих попасть в интернатуру на серьезной конкурсной основе. К примеру, 

в резидентуру по дерматовенерологии в США попадают только самые 

успевающие и мотивированные претенденты, которые готовы не только 

осваивать клинические высоты, но и заниматься научными разработками.     

3. На наш взгляд, дерматовенерологи должны получать старое, хорошо  

разработанное и зарекомендовавшее себя “классическое” образование без 

излишней “узколизации”. Сложно представить себе специалистов, 

разбирающихся только в детской дерматологии или только в кожной 

онкологии, или косметологии. Редуцированные знания никогда не были 

приоритетом и значительно ограничивают профессиональный кругозор 

специалиста. Более того, высококвалифицированный дерматовенеролог 

должен хорошо ориентироваться во взаимосвязи патологических процессов в 

коже с заболеваниями органов пищеварения, эндокринной, сосудистой и 

нервной систем.        

4. Обучение  интернов  (резидентов) на лекциях и практических занятиях 

следует проводить только на клинических примерах, представляя больных и 

подробно разбирая особенности сбора анамнеза, постановки диагноза, 

обосновывая комплексное лечение. Теоретически еще ни одному, самому 

способному, специалисту “без включения зрительной памяти” не удалось 

освоить столь сложную, но и очень интересную науку – дерматовенерологию.                                                                                                                                                     

5. Все резиденты (интерны) должны самостоятельно вести больных в 

стационаре и принимать в поликлинике, докладывая эти материалы 

заведующим отделениями, ассистентам, доцентам и заведующему кафедрой. 

Целесообразно систематически проводить на врачебных конференциях 

подробный разбор необычных и сложных больных, диагностических ошибок и 

неудач терапии. Консультативный прием профессора должны готовить врачи-

интерны, сверяя затем поставленный ими диагноз и заключение профессора. 

6. Обращать внимание молодых специалистов на учащение сочетанных 

дерматозов у одного и того же больного. Образно говоря: “больной имеет 

право иметь не одно, а два и даже больше кожных заболеваний”. Появление 

таких сочетаний (Mixt) связано с нерационально назначенной терапией, 

широким применением кортикостероидов внутрь и наружно, антибиотиков и 

иммунодепрессантов.  Для неопытного врача в этом случае возникают большие 
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проблемы – он не дифференцирует проявления разных заболеваний (все  

изменения на коже для него “на одно лицо”), а назначенное в таких условиях 

лечение часто облегчает одно заболевание, но ожидаемо ухудшает другое  (к 

примеру: сочетания нуммулярной экземы и грибкового поражения кожи;   

угрей вульгарных и красных; распространенной чесотки и микробной экземы).  

7. Формировать у будущих специалистов интерес именно к клиническому 

направлению, обучая их слушать и слышать пациента, анализировать жалобы, 

анамнез, а так же результаты предыдущего лечения (равно как положительные, 

так и отрицательные). Современный специалист должен понимать, что 

клинический диагноз ставит он, а патоморфолог далеко не всегда может ему 

помочь, в связи с тем, что примерно у 30% больных результат гистологической 

картины неспецифичен.  

8. Целенаправленно уделять внимание проблемам терапии дерматозов. Лечение 

кожного больного является сложным и чрезвычайно увлекательным процессом. 

Ведь не секрет,  что одни и те же лекарственные препараты для лечения одного 

и того же больного в руках разных врачей могут дать диаметрально 

противоположный эффект – от обострения до полного излечения. Все зависит 

от понимания врачом стадии заболевания, морфологии сыпи и ее локализации, 

учета сопутствующей патологии и исполнительности пациента. Дерматология 

тем сложна и необычайно интересна, что как в шахматной партии необходимо 

рассчитать и предвидеть результативность плана лечения у каждого 

конкретного (уникального!) больного, при этом схем быть не может, на наш  

взгляд, они просто “не работают”. Только в таком случае будут подготовлены 

молодые способные специалисты-дерматовенерологи, которым удастся 

сохранить наш опыт, приумножить его новыми современными знаниями и 

успешно применить их на практике.      

 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИСВІТЛЕННЯ РОЛІ КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ    

У ПАТОГЕНЕЗІ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ      

ПРИ ВИКЛАДАННІ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ ТА 

ЛІКАРЯМ-ІНТЕРНАМ 

Денисенко О.І., Перепічка М.П., Гаєвська М.Ю., Гулей Л.О.,        

Карвацька Ю.П., Степан Н.А., Шуленіна О.В.,  

Бродовська Н.Б., Сторожук М.В. 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 
 

Основним завданням закладів вищої медичної освіти на сучасному етапі є 

підготовка висококваліфікованих медичних фахівців, здатних не лише надати 

населенню якісну медичну допомогу, але й здійснити цілеспрямовані 



 

22 

 

 

діагностичні, лікувальні та профілактичні заходи щодо попередження 

поширення інфекційної патології шкіри та розвитку загострень хронічних 

дерматозів. Згідно статистичних даних та клінічних спостережень, в останні 

роки відзначається зростання захворюваності на хронічні дерматози (екзема, 

псоріаз, атопічний дерматит, червоний плоский лишай, нейродерміт, шкірні 

форми склеродермії, хвороби волосся, дисхромії та ін.), а також збільшення 

випадків їх обтяженого клінічного перебігу з поширеним ураженням шкіри, 

розвитком ускладнень, частими рецидивами та формуванням у хворих 

резистентності до засобів стандартної терапії, що призводить до зниження чи 

тривалої втрати їх працездатності, погіршення якості життя та соціальної 

активності. Все це визначає важливе медико-соціальне значення хронічних 

дерматозів та актуальність вивчення їх етіопатогенетичних чинників з метою 

призначення адекватної етіотропної та патогенетично спрямованої терапії.  

Згідно із даними сучасних досліджень, хронічні інфекційні та 

неінфекційні дерматози – це мультифакторні та поліпатогенетичні 

захворювання, які виникають внаслідок комплексного впливу екзо- та 

ендогенних чинників, серед яких важливе значення відіграють функціональні 

та органічні захворювання  нервової системи, ендокринопатії (цукровий діабет, 

патологія щитоподібної залози, порушення синтезу статевих гормонів), 

захворювання органів системи травлення (гастродуоденального відділу, 

гепатобіліарної системи, підшлункової залози, кишківника), хронічні фокальні 

інфекції (ЛОР-органів, сечостатевої системи), імунодефіцитні стани (ВІЛ-

інфеція/СНІД, туберкульоз, захворювання крові, онкопатологія тощо), обмінні 

та гемодинамічні порушення тощо. При цьому коморбідна патологія у таких 

пацієнтів часто має тривалий субклінічний чи латентний перебіг і виявляється 

лише при їх комплексному цілеспрямованому обстеженні. У цьому разі 

захворювання шкіри стають дерматологічними індикаторами супутніх 

соматичних захворювань і станів у хворих на хронічну дерматовенерологічну 

патологію.  

Зважаючи на ці дані, з метою підготовки високопрофесійних медичних 

працівників різних ланок практичної охорони здоров’я співробітники кафедри 

дерматовенерології при викладанні аспектів шкірних та венеричних хвороб 

студентам медичних факультетів та лікарям-інтернам різних спеціальностей, 

особливо з фаху «загальна практика – сімейна медицина», особливу увагу 

приділяють висвітленню ролі коморбідних захворювань внутрішніх органів і 

систем у розвитку й перебігу дерматовенерологічної патології та необхідності 

цілеспрямованого комплексного обстеження таких пацієнтів згідно із чинними 

клінічними протоколами надання медичної допомоги хворим дерматовенеро-

логічного профілю. При цьому акцентується увага на можливий субклінічний,  

моносимптомний чи прихований перебіг коморбідних захворювань і станів, що 
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потребує комплексного застосування для їх діагностики сучасних 

лабораторних та інструментальних методів досліджень, а надалі – проведення 

раціональної медикаментозної корекції із залученням лікарів суміжних 

спеціальностей. Студентам і лікарям-інтернам наголошується, що лише за 

умови проведення корекції виявлених патологічних станів і лікування 

коморбідних захворювань у кожного конкретного пацієнта можна досягти їх 

повного одужання чи тривалих клінічних ремісій хронічної 

дерматовенерологічної патології. 

 

 

РОЛЬ ВЕНЕРОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ «КЛІНІКИ ДРУЖНЬОЇ  

ДО МОЛОДІ» У ВИЯВЛЕННІ ГОНОКОКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ 

Безкоровайна Г.О. 

КУТОР «Тернопільський обласний клінічний шкірно-венерологічний 

 диспансер», м. Тернопіль 
 

В останнє десятиріччя через багатоукладність системи охорони здоров’я в 

Україні спостерігається значний відтік хворих на секс-трансмісивні інфекції з 

державних медичних закладів до приватних. Недостатньо чітка нормативно-

правова регуляція діяльності приватних венерологічних клінік та кабінетів 

провокує незадовільну якість діагностики та облік захворювань, що 

передаються статевим шляхом (ЗПСШ). Широка доступність медичних 

препаратів, що використовуються для лікування ЗПСШ, також обумовлює 

збільшення числа випадків самолікування. Усе це загалом призвело до 

викривлення показника захворюваності на свіжу гонорею та зростання відсотка 

випадків хронічного перебігу цієї патології. Останнє стало підґрунтям для 

збільшення кількості безплідних подружніх пар, що виводить дану проблему в 

ранг соціальної. 

З метою залучення більшого числа пацієнтів із ЗПСШ до обстеження та 

лікування в умовах традиційного шкірно-венерологічного диспансеру у місті 

Тернополі понад 10 років працює венерологічний кабінет «Клініки дружньої до 

молоді» (КДМ), який двічі був сертифікований МОЗ України. Досвід роботи 

засвідчив, що за анонімного обстеження пацієнтів вдалося досягти значного 

зрушення в статистиці свіжої та хронічної форм гонококової інфекції. Зокрема, 

відсоток свіжої гонореї у юнаків за останні роки склав понад 75 %, а її 

хронічної форми – близько 25 %. Діагностика гонококової інфекції в умовах 

КДМ проводиться у повному об’ємі з використанням зовнішнього контролю 

бактеріологічних досліджень. За матеріалами проведених клінічних та 

бактеріологічних досліджень розроблено фрагмент до «Клінічних протоколів з 

питань гонококової інфекції». 
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ДОСВІД ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ДНІВ МЕЛАНОМИ 

НА ЛЬВІВЩИНІ 

Сизон О.О., Дашко М.О., Вольбин С.В., Возняк І.Я.,  

Бабак І.Д., Чаплик-Чижо І.О. 

Львівський національний медичний університет імені  

Данила Галицького, м. Львів 
 

Актуальність. Меланома – це одна з найбільш злоякісних пухлин шкіри в 

онкології з досить швидким розвитком. Раннє виявлення підозрілих 

пігментованих пухлин шкіри надає можливість вчасного хірургічного 

лікування з повним одужанням хворих.  

За останні десятиліття спостерігається подвоєння захворюваності на 

меланому шкіри кожні 10 років. Так, захворюваність у 80-ті роки минулого 

століття складала 2,5 випадки на 100 тис. населення, а в 2010-х роках – 7,2 

випадків на 100 тис. населення. Щороку в Україні виявляють понад 3250 

випадків меланоми шкіри, з них у Львівській області – понад 150.  

Причиною виникнення меланоми вчені вважають надмірну засмагу, 

наявність множинних пігментованих невусів та спадковий чинник, тому 

найбільшу захворюваність реєструють у південних областях України. 

Найчастіше уражаються відкриті ділянки шкіри – обличчя, шия, гомілки, 

передпліччя. Меланома небезпечна раннім гематогенним метастазуванням з 

ураженням печінки, легень, кісток. 

У переважній більшості випадків меланома виглядає як пухлина шкіри 

темного кольору, з нерівними краями, інколи кровоточить при дотику. Сучасні 

цифрові дерматоскопи дозволяють оглянути підозрілі утвори шкіри та з 

великою достовірністю запідозрити меланому. Остаточно діагноз 

встановлюється після видалення утвору та гістологічного дослідження. 

Результати лікування меланоми безпосередньо залежать від вчасного її 

виявлення. Так, у першій стадії, коли товщина пухлини до 2 мм та немає 

глибокого вростання в шкіру, шанси на вдале лікування є у понад 95% 

пацієнтів. «Золотим стандартом» у світі прийнято хірургічне лікування. Однак 

при виявленні пухлини у четвертій стадії, коли є віддалені метастази, навіть 

при проведені дороговартісної хіміотерапії більшість пацієнтів помирає до 

року після встановлення діагнозу. Загалом до року з моменту встановлення 

діагнозу меланоми у Львівській області гине майже кожний восьмий пацієнт. 

Упродовж останніх 7 років в Україні проводяться Дні діагностики 

меланоми, в якій беруть участь як державні, так і приватні клініки.  

Мета роботи – привернути увагу людей до небезпеки, яку таїть довге 

перебування на сонці, а також провести обстеження для раннього виявлення 

раку шкіри.  
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Матеріали і методи. У Львові та Львівській області щороку протягом 

2011-2017 рр. у квітні-травні проводилася низка заходів щодо первинної та 

вторинної профілактики раку шкіри з нагоди Всеукраїнського Дня меланоми.  

У перший рік обстеження пацієнтів проводили протягом дня, у подальші роки 

– тиждень чи місяць із збільшенням місць проведень акції та залученням 

необхідних фахівців. У рамках проекту брали участь дерматологи вищої 

категорії у співпраці з лікарями-онкологами. У вказані дати обстеження 

проводили у всіх дерматологічних установах та додатково в 34 закладах/ 

підприємствах м. Львова і Львівської області працівникам, які входять у 

декретовані групи щодо виявлення меланоми.  

Усім бажаючим фахівці надавали безкоштовну консультативну допомогу 

щодо необхідності ранньої діагностики родимок (первинна профілактика), 

проводили безкоштовне скринінгове обстеження осіб з наявністю 

новоутворень шкіри за допомогою спеціального сучасного обладнання – 

дерматоскопа (вторинна профілактика). Окрім цього, привертали увагу людей 

до небезпеки, яку таїть тривале перебування на сонці та необхідності 

використання засобів профілактики сонячних опіків. Для полегшення 

виявлення симптомів хвороби, усім обстеженим роздали спеціальну 

абревіатурну таблицю, яка допомагає стежити за станом невусів «АККОРД», 

де: А – асиметрія (родимку умовно можна розділити на 2 рівні частини); К – 

краї (повинні бути рівні); К – кровоточивість; О – окрас (рівномірний); Р – 

розмір (чим більша родимка, тим небезпечніша); Д – динаміка (любі зміни – 

кольору, країв, поява тріщин тощо). 

Результати та обговорення. За останні сім років у м. Львові та Львівській 

області під час проведеної акції обстежено 79249 осіб із наявністю 

новоутворень на шкірі та слизових оболонках. Найчастіше спостерігали 

пігментні невуси, папіломи, дерматофіброми, фіброми, кератоми, інше. У ході 

обстеження виявлено 77 (0,1%) меланом, 393 (0,5%) раків шкіри та 3855 (4,9%) 

диспластичних невусів/синдромів. Усіх хворих із меланомою, раками шкіри та 

диспластичними невусами скеровано у Львівський онкоцентр на дообстеження 

та лікування. Працівниками Львівського онкоцентру згідно інформації 

головного позаштатного спеціаліста департаменту ДОЗ ЛОДА з клінічної 

онкології підтверджені усі виявлені випадки меланоми.  

Враховуючи опрацьовані подані результати обстежень дерматовенерологів 

Львівщини станом на 26.04.2017 р. по проведеній акції з нагоди 

Всеукраїнського Дня меланоми у м. Львові та Львівській області згідно наказу 

МОЗ України (наказ від 24.03.2017р. №3.41-58/1123-17/8315) до 10.05 2017р.,  

слід вказати, що:  

- загалом було обстежено – 715 осіб;  
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- переважно діагностували  новоутворення шкіри із доброякісним 

перебігом;  

- під час акції попередньо виявлено в 4 осіб меланому,  раки шкіри – у 20 

випадках (у тому числі базаліоми); 

- інші злоякісні патології шкіри – 72 випадки; 

- до онкологічного закладу скеровано на подальше обстеження 149 

пацієнтів.  

Таким чином, проведене обстеження дало можливість громадянам, які 

зазвичай, з тих чи інших причин не знають куди звернутися з проблемою, що їх 

турбує, заперечити або підтвердити їхні підозри з подальшим скеруванням у 

відповідні медичні установи. Адже головне у медичній практиці – зберегти 

життя пацієнта. 

Після аналізу результатів обстежень кожного року проводилася спільна з 

головним позаштатним спеціалістом ДОЗ ЛОДА з клінічної онкології та 

дерматовенерології прес-конференція по підсумках днів діагностики раку 

шкіри у населення Львівської області. Слід зазначити, що у мешканців 

Львівської області зріс показник виявленості диспластичних невусів у підлітків 

та молодих людей, покращилася культура використання соляріїв. 

На завершення акції для дерматологів Львівщини організовувалося 

щорічне навчання по методиці скринінгового обстеження осіб із наявністю 

новоутворень шкіри за допомогою спеціального сучасного обладнання – 

дерматоскопа при підтримці працівників кафедр дерматології, венерології 

ЛНМУ імені Данила Галицького та дерматовенерології Харківської медичної 

академії післядипломної освіти МОЗ України. 

Висновки. Таким чином, отримані результати вказують на необхідність та 

доцільність проведення щорічних акцій для раннього виявлення раку шкіри, 

навчання мешканців Львівської області оглядати і спостерігати за власними 

пігментними новоутвореннями, що має вирішальне значення для збільшення 

шансів перемогти хворобу.  

 

 

STATISTICAL ANALYSES IN MEDICAL RESEARCH 

Falenchuk Olesya, PhD 

University of Toronto (Canada) 
 

For decades, medical research relied mostly on randomized control trial designs, 

when subjects are randomly assigned to the control and intervention groups and 

some outcomes of interest are measured before and after some intervention. This 

design usually requires fairly simple statistical methods to address the research 

questions of interest and draw inferences from the sample data to the population. 
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Specifically, in case of a two-group design, independent-samples t-tests are used to 

compare the control and intervention groups either before or after the treatment and 

paired-samples t-tests are used to compare change in the outcomes before and after 

the intervention. 

These statistical analyses rely of simple mathematical formulas and 

computations for them can be easily conducted either manually or with the use of 

widely available online calculators. 

However, even slightly more complex randomized control trial design with 

three groups (two different treatments and control) requires more sophisticated 

statistical methods such as one-way, factorial or repeated-measures ANOVA. The 

mathematical formulas underlying these techniques are much more complex and 

manual computations are very cumbersome. Performance of statistical analyses in 

order to address the research questions with such research designs call for the use of 

statistical software. 

Research problems that require investigation of trends over time, relationships 

between various factors and the outcomes of interest, survival times require even 

more complex analyses such as multiple regression, mixed linear modeling and 

survival analysis. These and other complex analyses can be performed only with the 

use of the specialized statistical software. 

The researchers these days have a choice among various software packages, 

both commercial and freeware. The most popular free (open source) statistical 

software is R. It offers a very rich set of options for analyses and graphical displays 

for the data, but requires the researchers to learn the R programming language. 

Popular commercial software packages for statistical analyses include SAS, Stata, 

SPSS, Statistica, Matlab and many others. The benefit of using one of the 

commercial software packages is that they offer a graphic user interface, which 

means that the researchers can request the analyses by choosing options in the menus 

instead of writing a command line. In addition, commercial software comes with 

technical documentation and customer support services, that create more comfortable 

conditions for the users. 

The use of statistical software for working with empirical data is a standard in 

most areas of research as it allows for efficient and reliable data management, 

transformations and analyses. 
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ІІ. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ 

КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ХВОРИХ НА ІНФЕКЦІЙНІ  

ТА НЕІНФЕКЦІЙНІ ДЕРМАТОЗИ 

 

 

METRICS OF THE IMMUNE SYSTEM IN PATIENTS WITH LICHEN 

RUBER PLANUS DURING COMPLEX TREATMENT USING LOW-

ENERGY LASER RADIATION 

Brodovska N.B. 

Higher state educational establishment of Ukraine 

“Bukovinian state mediсal university” (Chernivtsi, Ukraine) 

 

 The state of immunity system in patients with lichen ruber planus has been 

studied. 37 patients in the age range from 18 to 72 years old were examined. Total 

number of Т-lymphocytes with subpopulations, B- lymphocytes, immunoglobulins of 

classes A, M, G, cytophagous number cytophagous index and circulating immune 

complexes (CIC) were determined level in blood plasma. During the conducted 

research, the authentic changes in cellular and humoral immunity as well as decrease 

of nonspecific immunological reactivity have been detected.  

 The decrease displayed itself in lower numbers of T-dependent lymphocytes 

due to the decrease of Т-helpers with the subsequent essential change in 

immunoregulation index, rise in Ig M and Ig G concentration as well as level of CIC 

and lowering of cytophagous activity and cytophagous number. All detected changes 

in general indicate formation of immunodeficiency.  

 In complex treatment of patients suffering from lichen ruber planus with 

identified immunological conditions, immune-correctional features of low-intensity 

laser therapy were used through the following integrated technique: Percutaneous 

Laser Irradiation of Blood (PLIB) with focalized rays and Scanning Laser Irradiation 

of Skin (SLIS) in the focus with controlled focalized rays. Therapeutic laser devise 

SM-2PL “GURZA” - wavelength 0.65 microns and power 10 mW – was used for 

this purpose.  

 It has been found that complex treatment of lichen ruber planus based on the 

use of PLIB and SLIB contributes to normalization of immunological state alongside 

with the improvement of clinical manifestations of skin diseases. 
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OPTIMIZING TREATMENT OF ALLERGODERMATOSES CONSIDERING 

OF THE RHYTHMIC ACTIVITY OF THE THYROID GLAND AND THE 

BLOOD OXIDANT AND ANTIOXIDANT SYSTEMS IN PATIENTS FROM A 

REGION WITH NATURAL IODINE DEFICIENCY 

Denysenko O.I.   

Higher state educational establishment of Ukraine 

“Bukovinian state mediсal university” (Chernivtsi, Ukraine) 

 

 Allergodermatoses are a group of allergic skin diseases, which range from 20% 

to 40% in the structure of skin pathology in Ukraine. At present allergodermatoses 

tend to spread skin lesions and development of chronic forms that cause disability 

and impaired social activity of patients. All this defines an important medical and 

social importance of allergodermatoses and the need to clarify their pathogenic 

factors of their severe course in order to optimize the treatment of such patients. 

Modern researches in the field of chronobiology and laser medicine suggest that 

pharmaco- and laser therapy are more effective in case of their chronobiological 

determinancy, depending on the indices of the functional state of an organism. 

 The purpose of the work. The reseach deals with the problems of raising the 

efficacy of treating and preventing allergodermatoses by means of using new 

chronobiologically determinated and differentiated methods of antioxidant and 

combined laser therapy on the basis of studying the parameters of the circadian 

rhythms of the thyroid gland function and its effect on oxidant- antioxidant 

homeostasis in patients from a biogeochemical region with natural iodine deficiency.  

Material and methods. The reseach is based on an analysis of the results of 

examination and treatment of 328 patients with allergodermatoses (eczema, contact 

allergic dermatitis, atopic dermatitis, neurodermatitis) aged from 18 to 76 years – 

inhabitants of the Chernivtsi region – a biogeochemical region with natural iodine 

deficiency; the parameters of the circadian rhythms of the thyroid gland function and 

oxidant/antioxidant homeostasis were assessed by known methods. 

Discussion of the results. Euthyroid syndrome of reduced triiodothyronine and 

the state of subclinical hypothyroidism have been found to be the risk factors for the 

development of allergodermatoses in persons from region with natural iodine 

deficiency. At the time of the acute condition of allergodermatoses it was possible to 

establish changes of the circadian rhythms of the hypophysial-thyroid system, as well 

as imbalance and desynchronosis of the parameters of oxidant-antioxidant 

homeostasis which depend on a clinical form of dermatoses the spread of the 

pathological process on the skin and their duration. The presence of correlations 

between the circadian rhythms of thyroid hormones and the indices of the blood 

oxidant and antioxidant systes has been demonstrated in patients with 
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allergodermatoses and that proves the regulating influence of the rhythmic activity of 

the thyroid gland on the state of oxidant- antioxidant homeostasis in these patients. 

In order to elevate the efficacy of treating allergic skin diseases we have 

proposed and tested a method of chronodeterminate antioxidant and laser therapy, 

which is based on the findings of studying the parameters of the circadian rhythms of 

the indices of the thyroid gland and the pro- and antioxidant systems of patients’ 

blood. We have established that an activation of the oxidative processes with an 

augmentation of the signs of endogenous intoxication against a background of 

depletion of the factors of the antioxidant protection have been observed during 

exacerbation of allergic dermatoses. Moreover, a change of the circadian rhythms of 

the indices of the pro- and antioxidant blood systems has been established with a 

tendency towards an increase of the parameters of the prooxidant system and a 

decrease of the oxidant system in the second half of the day that is clinically 

comparable with deterioration of the patients’ well-being and an enhancement of 

inflammatory phenomena in the skin lesion foci in the evening.  

Taking into account chronobiological specific characteristics of the indices of 

the oxidative-reducible processes in patients with allergic dermatoses, we used the 

chronodeterminated antioxidant medicamental therapy (granulae quercetini, 

antioxidant complex) and laser therapy antioxidant complex in their multimodality 

treatment, as well as the method of percutaneous laser irradiation of a blood (PLIB) 

that were prescribed to the patients in the second half of the day. The PLIB 

procedures were performed with the help of the SM-2 semiconducter laser apparatus, 

a course of treatment of 6-8 procedures, each lasting 10 minutes every other day.  

An analysis of the results of the treatment has demonstrated that use 

chronodeterminant antioxidant medicamental and laser therapy (PLIB) in 

multimodulity treatment of allergic dermatoses improves the patients` well-being, 

causes a faster regression of the clinical manifestations of dermatoses, promotes the 

normalization of the indices of the oxidative-reducible processes, reduces the terms 

of treatment of such patients (by 16,60,65 days) in comparison with patients who 

received only traditional therapy (22,40,57 days, p<0,001). prolongs the duration of 

remission (in accordance: to 5 and 3 months, p<0,01) and reduces the recurrence rate 

of allergic dermatoses (in accordance: on average 1,9 and 1,6 times). 

Conclusion. The chronodeterminated use a course of multimodality treatment 

of allergodermatoses of antioxidant medicamental remedies and laser therapy brings 

about a normalizing and synchronizing effect on the state of oxidant-antioxidant 

homeostasis and the parameters of the circadian rhythms of the thyroid hormones, as 

well as shortens the terms of patients’ treatment, prolongs the duration of remission 

and reduces the recurrence rate of allergodermatoses in patients from a region with 

natural iodine deficiency. 
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OPTIMIZATION OF TREATMENT OF LICHEN RUBER PLANUS BY 

MEANS OF USING SYSTEMIC ENZYMOTHERAPY 

Denysenko O.I., Brodovska N.B.  

Higher state educational establishment of Ukraine 

“Bukovinian state mediсal university” (Chernivtsi, Ukraine) 

 

The purpose of the work – to optimize complex treatment of lichen ruber 

planus by using of systemic polyenzyme therapy. 

 Materials and methods. A study of the efficacy of multimodality therapy of 

lichen ruber planus by using agents of systemic polyenzyme therapy has been carried 

out. Fifty four patients aged 18 - 67 years suffering from lichen ruber planus were 

under our supervision. The duration of dermatoses in patients ranged from 1 month 

to 2 years.  Systemic immunity indicators in patients with lichen ruber planus were 

assessed by known methods. 

Results and discussion. Concomitant diseases of the digestive system (chronic 

cholecystitis, chronic gastroduodenitis, chronic hepatitis, chronic pancreatitis and 

others) were detected in 53% of the patients as the result of complex examination. 

Moreover, there was distuzbalans in the immune system; in particular, rise of level 

circulating immune complexes (CIC). By the time of hospitalization, the majority of 

the patients had undergone a course of outpatient treatment consisting of traditional 

remedies; however, an insignificant improvement of the skin process was marked in 

only 19 patients whereas the disease pattern of dermatoses remained unchanged in 

the rest 35 patients. Therefore, for the purpose of optimizing the treatment of lichen 

ruber planus in these patients, vobenzym - a medication of systemic polyenzyme 

therapy - was included in their multimodality therapy. It normalizes the processes, as 

well as reduces serum level circulating immune complexes. The analyses of the 

instituted course of treatment has demonstrated that the use of agents of systemic 

polyenzyme therapy in multimodality therapy of lichen ruber planus exerts a 

favourable effect in patients` well-being and contributes to a faster regression of 

infiltrative skin eruption. These measures made it possible, as a whole, to shorten the 

terms of treatment by 8-12 days in comparison to patients who received standard 

therapy. 

Conclusions. The combination treatment of patients with lichen ruber planus 

using systemic polyenzyme therapy as compared to standard therapy reduces serum 

level circulating immune complexes and improves clinical outcomes of the treatment 

in such patients.  
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EFFICASY OF SUPEROXIDEDISMUTASE IN PATIENT WITH 

EPIDERMOLYSIS BULLOSA 

Diehl Ch., Kolyadenko K. 

Department of Dermatology 

Universitá Degli Studi Guglielmo Marconi (Rome, Italy) 

National medical university, department of dermatology (Kyiv, Ukraine) 

 

Introduction. Epidermolysis bullosa (EB) is a group of inherited connective 

tissue diseases caused by skin and mucosal membranes blisters. EB is a result of a 

defect in anchoring between the epidermis and dermis, resulting the skin fragility. To 

date no satisfactory treatment exists for this dermatological disease and symptomatic 

therapies are the mainstay of clinical management, the prevention of new blisters and 

ulcers and wound care being the most important aspects of treatment  Superoxide 

dismutase (SOD) is a class of physiological enzymes found in human organism, in 

most of animals and in various plants. SOD features a potent antioxidant acting by 

dismutation of superoxide anions into H2O2 molecules. Topical application of SOD 

was reported as having wound healing properties but also an antipruritic effect. 

Case report. A 3 y.o. caucasian girl presented the National children specilized 

hospital (Kyiv, Ukraine) for regular examination. Patient was diagnosed with 

dystrophic epidermolysis bullosa (DEB) after the birth. For economical reasons 

genetic testing wasn't performed. There was no cases of EB in her family.  

Affected areas were feet, fingers (not accrete), knees, elbows, shoulders, 

forearms, nappy area, back, lips and ears. With the parent’s consent, six different 

areas were treated with topical superoxide dismutase (SODERMIX cream, Life 

Science Investments) Cream was applied before each wound dressing (one time per 

day) during 3 months. These areas were: 1) right knee, 2) left hip, 3) right hand, 4) 

left hear, 5) right ear and 6) buttocks. On each area erythema, oedema, exudate, pain, 

pruritus and burning were scored from as 0=absence, 1=slight, 2=moderate and 

3=severe. The total scoring per area (min.0 and max.18) was obtained by addition of 

all six values. The detailed results are shown in Table 1.  
 

Areas/Time 

(weeks) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Area 1: right knee 13 11 7 5 6 6 5 4 4 1 1 0 0 

Area 2: left hip 15 10 9 5 5 3 4 2 2 4 2 2 3 

Area 3:right hand 17 16 11 7 2 1 1 1 1 1 0 0 0 

Area 4: left ear 14 14 7 11 9 7 10 9 11 8 8 7 6 

Area 5: right ear 14 14 7 10 7 13 12 8 9 8 6 6 3 

Area 6: buttocks 14 8 5 4 4 5 2 2 2 3 3 3 3 

Total body score 87 73 46 42 33 35 34 26 29 25 20 18 15 
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This therapy was well tolerated by the patient, without irritation nor itching at 

any time, showing significant improvement by the second week of use and 

satisfactory results after the end of the course of treatment. There was no new blisters 

during the treatment in the 2 selected areas and in the 4 areas blisters appeared less 

that before treatment. Severity of pruritus in the selected areas is also decreased. 

Discussion.  

To our knowledge, topical SOD was never used as an attempt of treatment of 

lesions of DEB. In this study, we were able to obtain a significant result on the 

evolution of lesions of DEB after 2-week course of application of topical SOD, 

which turned to be dramatic after 12 weeks. Total healing was observed in two of six 

selected areas with satisfactory result on the remaining four areas. In the absence of 

an effective treatment for DEB, wound care is the cornerstone of treatment.  

Conclusion. Topical SOD definitely is an excellent alternative for wound care 

in DEB patients.  

 

 

STATE OF INTESTINAL BIOCENOSIS IN PATIENTS WITH ACNE 

VULGARIS FROM THE IODINE DEFICIENCY REGION DUE TO THE 

SEVERITY OF DERMATITIS 
1
Karvatska Y.P., 

1,2
Ali Turkay, 

1,3
Sara Noureldein Ali Khairi 

1
Higher state educational establishment of Ukraine “Bukovinian  

state mediсal university”, Chernivtsi, Ukraine; 
2
Istanbul, Turkey; 

3
Shendi University, Sudan 

 

A significant prevalence of acne vulgarsis among young people, the localization 

of dermatosis on exposed skin, frequent recurrent course, decrease social activity and 

quality of life defines the essential health and social importance of this dermatosis.  

The aim of the study was to determine the intestinal microbiocenosis state of 

patients with different clinical forms of acne vulgaris – the residents of Chernivtsi 

region (iodine deficiency region). 

The determination of intestinal microbiocenosis indicators by commonly known 

methods were conducted in 93 patients with acne vulgaris aged 18 to 25 years - 

residents of Chernivtsi region (iodine deficiency region). Patients suffer from mild 

form (35 persons – 37,6%), moderate severe form – 35 persons (39,8%) and severe 

form of dermatoses – 21 persons (22,6%). 

Dysbiosis of I – IV severity stages without active clinical manifestations were 

found in most (84,9%) of the patients with acne vulgaris. The intestinal eubiosis was 

found in 15,1% of patients (14 persons). The intestinal dysbiosis of I or II degrees 

were diagnosed in the majority (95,8%) of the patients with mild form of dermatosis 

and dysbiosis of III degree only in 4,2% of the patients. Dysbiosis of I and II degrees 
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were found in half of the patients (62,9%) with moderate stage of acne severity, 

dysbiosis of III and IV degrees – in the rest of the patients (37,1%). Dysbiosis of III 

and IV degrees were found in most of the patients (80,0%) with severe 

manifestations of acne and dysbiosis of II degree –  only in 20,0% of persons. 

Changes of the intestinal microbiocenosis were found in the majority (84,9%) of 

the patients with acne vulgaris – residents of Chernivtsi region (iodine deficiency 

region), indicating the presence of dysbiosis with usually subclinical or latent course 

in patients with varying severity, which are interdependent with severity of clinical 

manifestations of dermatosis. 

 

 

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL ASPECTS OF HAIR 

TRANSPLANTATION IN THE TREATMENT OF 

ANDROGENETIC ALOPECIA 

Makharashvili A., Guller A., Doghozashvili M., Bakuradze N. 

Hairline International, scientific-treatment center of hair restoration  

(Tbilisi, Georgia) 

 

 Background: Presently hair transplantation is the only effective way for hair 

restoration in case of Androgenetic alopecia (AGA). Herewith the sources of donor 

hair are- the occipital and temple region. According to many authors these hair 

follicles are resistant to the hair loss factors of AA (testosterone and its derivatives) 

and provide healthy hair lifetime growth. However, an experience of many years and 

some clinical observations suggest, that miniaturization and thinning of transplanted 

hair occurs after several years leading to deterioration of cosmetic effect. 

The goal of our study was to evaluate the viability of transplanted follicles at 

different postoperative stages.  

Materials and methods: 20 patients aged from 26 to 54 years (100% Men) 

were involved in study. The main group (10 patients) with AGA and the control 

group (10 patients) with scarring alopecia (SA). Area of alopecia of each groups was 

from 32 to 91 cm2. The number of implanted follicular groups (FG) ranged from 

1480 to 3450. Density of implantation on 1cm2 _ from 38 to 46. It is important to 

note that none of the patients with SA had the background of AGA. To all patients 

from both groups were performed autotransplantation from occipital region with 

strip method. The operations were performed under local anesthesia. 

In both groups were studded the morphology of donor and recipient zones grafts 

before and after transplantation. Punch biopsy of grafts was made after 1-2-3 years 

from the day of operation. 

Results: Normal growth of transplanted hair (the average survival rate of 96%) 

after 12 months was noticed in both groups. Throughout the entire period of 
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observation (up to 3 years) a good cosmetic effect was maintained. The patients had 

no complaints. Morphological study revealed that grafts transplanted in all cases of 

SA kept healthy structure through the 1-2-3 years after transplantation and did not 

differ from the donor ones. 

Morphological studies in patients with AGA showed that the both recipient and 

donor skin sites had signs of inflammation, more expressed in recipient areas. So the 

patients with AGA have worse morphological results than the patients with SA as an 

inflammation remains, which leads to a partial degradation of the transplanted 

follicle structure and perhaps even to the death of some grafts. The initial 

manifestation of the degeneration process are perifollicular inflammatory infiltration 

and local fibroses afterwards. 

Conclusion: The findings of morphological studies suggests that the 

transplanted follicles in AGA patients are under the influence of negative factors of 

hair loss. That in its turns dictates the necessity to create a combined treatment 

programs of AGA for both before and after transplantation periods. 

 

 

MODERN ASPECTS OF PREVENTIVE DERMATOONCOLOGY 

Shulenina O.V. 

Higher state educational establishment of Ukraine 

“Bukovinian state mediсal university” (Chernivtsi, Ukraine) 

 

Preventive dermatooncology - it is complex strategy to increase of being 

awareness of population about skin cancers and UV damage. Preventive 

dermatooncology is aimed at anticipating the  start, as well as the progression of the 

disease. An integrated approach implies detection and prevention of skin cancer in 

the population, informing the population about the harmful effects of sun radiation, 

working with mass medias and also screening examinations of persons of risk group. 

Development and implementation of primary skin cancer prevention is an 

integral part of this approach. Active identification of the most vulnerable to the 

development of cancer of the population (risk group) is the primary task of a 

dermatologist. 

Primary prevention is aimed at preventing the onset of the disease, as well as on 

the progression of the disease. For this it is necessary to launch screening programs 

for representatives of risk groups. Primary prevention is aimed at preventing the 

onset of the disease by reducing the impact of risk factors or by increasing the 

resistance of an individual to them. 

Secondary prevention is aimed at reducing mortality from cancer by early 

detection and treatment. 
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Introduction of primary and secondary skin cancer prevention measures 

(dermatoscopy) should be performed by both an oncologist and a dermatologist. 

Undoubtedly, the necessary condition for successful work is to stimulate 

research aimed at improving early detection of skin cancer. 

The introduction of modern effective methods for the early detection of skin 

cancer will help to identify skin cancer at an early stage, provided a close 

interdisciplinary collaboration with representatives of various medical specialties 

 

 

THE CLINICOPATHOLOGICAL SURVERY OF BASAL CELL 

CARCINOMA IN UKRAINIAN POPULATION 

Tekwani V., Varahabhatla V., Reznichenko N. 

Zaporozhye State Medical University 

(Zaporizhzhia, Ukraine) 

 

Introduction: In Ukraine in 2015, the number of registered cases of malignant 

neoplasms of the skin (skin cancer – ed.) amounted to 14,673 people, of which 6,212 

people were males and 8,461 people were females (citing data from the National 

cancer registry and the National Cancer Institute). At the same time, the number of 

registered deaths from skin cancer in 2015 amounted to 1,159 people: male mortality 

rate ranges from skin cancer in 2015, ahead of the women. So, in 2015, 852 men and 

307 women died of skin cancer. The number of cases of skin cancer, which was 

discovered during routine inspections in Ukraine amounted to 68.4%. According to 

the National cancer registry, most skin cancers affect people over the age of 50. 

Ultraviolet radiation is known as the main risk factor for basal cell carcinoma, which 

passes throughout the atmosphere and reaches to the earth surface in more quantities 

due to destruction of the ozone layer nowadays. Therefore, overdose and long time 

exposure to solar UV can increase the risk of occurrence of this type of malignancy 

especially due to job conditions and outdoor activities.This malignant epithelial 

neoplasm arises from skin basal cells layer and it is mainly caused by chronic 

exposure to ultraviolet radiation of sunlight. 

Objective. The purpose of the study was to make a clincopathological survery 

and to study the occurrence of basal cell carcinoma in Zaporizhzhya in terms of 

incidence and prevalence of basal cell carcinoma. 

Materials and Methods. In this retrospective study all histopathologically 

proven cases of basal cell carcinoma were reviewed and the related information 

including age, gender, place of residency and number of tumors for the patients 

alongside with the site of occurrence, size, histopathological and clinical type of the 

lesions were collected and then statistically analyzed, using SPSS software. 
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Results: Screening oncodiagnostics projects were held in people living in 

Zaporizhzhya region. These projects were held in Zaporizhzhya, Energodar, 

Berdyansk and Melitopol cities. It was performed by using Dermatoscope (Austrian 

expert class). 493patients were examined, 19 patients had basal cell carcinoma, 57 

patients had dysplastic skin lesions. The mean age of these patients was (61.77± 

13.75): (63.07± 13.44) and (59.81± 14.01) years for men and women respectively. 

Regarding to the results obtained in this study, 60.4% and 39.6% of basal cell 

carcinoma occurred in males and females respectively. In this study nodular and 

ulcerative (71% and 21.8% respectively) forms composed the most common clinical 

types of the basal cell carcinoma lesions. The pigmented types (0.2%) were the least 

common and clinical type for 5.97 % of the lesions were unclear. 

Conclusions:  This study evaluated the frequency of basal cell carcinoma cases, 

recorded in Zaporizhzhya region. This observational study shows that basal cell 

carcinoma is a significant healthcare issue and that its burden is likely to increase 

further over time. The incidence and prevalence estimates of basal cell carcinoma 

should urge policymakers to provide solutions, since this growing group of basal cell 

carcinoma patients is, and will remain, a serious healthcare problem in terms of 

numbers of patients treated and monitored and related healthcare costs. 

 

 

PREVALENCE OF SCABIES AMONG RESIDENTIAL SCHOOL 

CHILDREN IN INDIA - A STUDY 

Varahabhatla V., Burra M., Reznichenko N. 

Zaporozhye State Medical University 

(Zaporizhzhia, Ukraine) 

 

Introduction: Scabies continues to be susceptible in whole of the humanity, but 

its rates are higher in the vulnerable, young, old, immune-suppressed people. The 

outbreak of scabies infection like any other infection can be easily transmitted in the 

settings of a school and especially residential school as has been exemplified during 

the recent pandemic of scabies. Global experience with pandemic of scabies in many 

countries has demonstrated the importance of schools in amplifying transmission of 

the pandemic mite; both within schools and the wider community. Transmission of 

epidemic scabies in school settings is well documented and can be explosive and fast 

moving, affecting a sizeable proportion of students and staff. The children staying in 

the hostels face additional risk as they are staying in a closed community. 

Aim: To study the prevalence of scabies among residential school children in 

India. 

Material/methods: Epidemiological method was used as it reflected the 

distribution of disease and studied its causes. The application of this information was 
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used to control the disease. Epidemiological investigative tools including 

surveillance and descriptive studies were used to understand the distribution, 

analytical studies were used to explore the causes.  

Results: A recent study in a residential school in India demonstrated that 

scabies accounted for 4.4% of the skin disease present in 45.3%  of 1275 students in 

rural population. Through a  multistaged sampling method  investigating 1337 boys 

in an Indian school found skin disease in 27% of the children, with scabies identified 

as common dermatosis with a higher incidence of this than other infectious 

dermatoses in rural as opposed to urban residential school children. Whereas   in  

children of a residential school in south India there was an incidence of 13.55% of 

children suffering from scabies admitted in children’s outpatient ward.
 
The pattern of 

distribution of skin rashes on the body showed that majority had a sparse (51.1%) 

distribution then followed by centrifugal(15.6%) and then the interdigital (13.3%) 

distribution. 

Conclusions: The results of our study revealed that scabies, a skin disease 

associated with poverty, overcrowding, and sometimes overcrowding is prevalent 

among the school-aged children in residential schools and hostels in India. 

Investigations have identified large social gatherings (and school-related activities 

involving large gatherings) as risk factors for increased scabies  transmission in 

schools. Other identified risk factors for scabies transmission including, infected 

fomites, attendance at large social events, close contact with a sick person, and 

sharing a classroom and a dormitory with a sick person Almost a quarter of children 

had skin infections, associated with skin itching, which indicates the burden of skin 

infections in this community and urgent need for intervention in this institutional 

epidemic. Mass treatment and follow-up along with its environmental component 

and health education is curative, cheap, and an effective long term community 

treatment tool for scabies. 

 

 

CO2/ER: YAG LASERS FOR TREATMENT OF PSORIASIS 

Voroshylova L.V. 

Advanced Laser Centre (Sydney, Australia) 

 

Reason for research. The initial use of lasers to treat psoriasis was driven by 

the search for more effective and potentially safer treatment alternatives. The 

rationale for the use of ablative lasers was based on the “reverse Koebner 

phenomena” observed after removal of both the epidermis and papillary dermis 

which resulted in clearance and prolonged remissions for psoriatic lesions.  

Methods and equipment. The research group contained 25 patients, age 

variations from 18 to 65 y.o. The research group has been divided into two groups. 
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First group (group of comparison) consists of 12 patients, who received a standard 

treatments (Emollients, topical corticosteroids, tar, anthralin, tropical retinoids, 

topical calcipotriene or keratolytics). Second group (basic), which contained 13 

patients, who received CO2 and Er: YAG laser emits at wavelengths of 10600nm 

and 2940nm, respectively. In psoriasis, the best clinical outcomes occur when 

ablation extends to the level of the papillary dermis, inducing the “reverse Koebner 

phenomena”, which occurs following removal of both the epidermis and superficial 

dermis. Preoperative anaesthesia is necessary and multiple passes (2-22) are 

necessary to achieve the clinical end point of papillary dermal ablation.  

Results. The ideal patient selection for laser treatment is one with chronic, 

stable, limited, well-demarcated plaque or inverse type psoriasis. Scalp and 

palmoplantar psoriasis can also be treated with lasers. Patients who are recalcitrant to 

topical treatments, those seeking an alternative to frequent application of topical 

agents, or those who desire treatment offering longer-term remissions should also be 

considered. Wound healing occurs over 2-6 weeks depending on the anatomic area 

treated and depth of tissue ablated. Biopsies of the healing lesions reveal reversal of 

acanthosis and restoration of the normal granular layer of the epidermis. Mild hypo 

pigmentation is the most common complication seen, with the rare occurrences of 

scarring on the lower extremities reported. Although long-term remission are 

possible, the prolonged wound healing associated with these lasers has limited their 

use in the treatment of psoriasis. Other post treatment complications include 

pigmentary alterations, persistent erythema, wound infection, atrophic or 

hypertrophic scarring. Clinical outcomes showed variable improvements to complete 

clearing with the maximum reported duration of remission up to 3.5 years. At the 

same time topical and intralesional agents has been administered to patients with 

psoriasis involving large surface areas who are limited to the laser treatment. The 

disadvantages of topical treatment of psoriasis are time consuming, messiness, 

minimal clinical efficacy, lead to skin atrophy and striae, can lead to hypo 

pigmentation at the injected sites.  

Conclusions. Laser treatment of psoriasis has become a viable treatment option 

for limited and stable plaque or inverse psoriasis, particularly if the lesions are 

recalcitrant to conventional topical medications, and of such limited extent that 

systemic treatments are not necessary. Prolonged clearance and remission of disease, 

rarely achieved with either topical or systemic treatments, can occur following laser 

and light treatments. Indeed, although lasers may not be considered first line 

treatment for psoriasis, the high rate of clinical response and remissions achieved 

with these treatments may translate to overall shorter treatment times and lower 

treatment costs for persistent lesions that could otherwise require treatment for 

month or years with conventional therapies, Thus, for select psoriasis lesions, laser 

sources may be highly effective and viable therapeutic options.  
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ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА ВУГРОВУ ХВОРОБУ 

Айзятулов Р.Ф., Бовтюк Б.А. 

Донецький національний медичний університет (м. Лиман, Україна) 

 

Актуальність. Вугрова хвороба займає провідне місце у захворюваності 

молодих та соціально активних людей. За даними літературних джерел, 

близько 80% хворих мають психосоціальні проблеми через те, що в їх житті 

стався епізод цього захворювання. Це в значній мірі впливає на якість життя 

пацієнтів, спричиняючи їм певний дискомфорт.  

Мета. Оцінити ступінь негативного впливу вугрової хвороби на різні 

аспекти життя хворого, що характеризують самооцінку та якість життя в 

цілому. 

Матеріали і методи досліджень. Для визначення впливу вугрової 

хвороби на якість життя пацієнтів для дослідження було використано 

дерматологічний індекс (The Dermatology Life Quality Index, DLQI). Цей індекс 

було розроблено у Великобританії спеціалістами Уельського університету 

(авторські права належать A.Y. Finlay, Gk. Khan, April (1992). Опитування 

включає в себе 10 питань, кожне з яких має декілька варіантів відповідей та 

оцінюється балами.  

Результати. В результаті дослідження було виявлено, що вугрова хвороба 

має дуже сильний вплив на якість життя пацієнтів. Найбільший вплив 

захворювання зумовлює на соціальну активність, відносини інтимного 

характеру, здатність заводити нові знайомства, спілкування з рідними, друзями, 

партнерами, а найменший – на професійну діяльність та виконання своїх 

повсякденних обов’язків. 

Висновки. Не викликає сумнівів, що вугрова хвороба має значний вплив 

на життя пацієнтів із точки зору психологічного благополуччя, соціального 

функціонування та повсякденної діяльності, призводить до зниження якості 

життя і являє собою не тільки медичну, але і соціальну проблему. 

 

 

РОЛЬ СТРЕСУ У РОЗВИТКУ ЗАГОСТРЕННЯ АТОПІЧНОГО 

ДЕРМАТИТУ: ПСИХОСОМАТИЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ 

Айзятулов Р.Ф., Пойманова О.С. 

Донецький національний медичний університет (м. Лиман, Україна) 

 

Актуальність. Проблема атопічного дерматиту є дуже значущою в зв'язку 

зі збільшенням кількості хворих. В умовах, коли організму надаються 

підвищені вимоги (стрес), що вимагають інтенсивної мобілізації адаптогенних 

механізмів, відбувається загострення захворювання. 
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Мета дослідження. Вивчення впливу стресового чинника на перебіг 

атопічного дерматиту.  

Матеріали та методи. Під наглядом було 26 пацієнтів (19 жінок і 7 

чоловіків) у віці від 16 до 54 років, які лікувалися з приводу атопічного 

дерматиту. Середній вік пацієнтів становив 24 роки, з них 73% страждали на 

атопічний дерматит більше 5 років. Всі хворі скаржились на наявність 

висипань на шкірі, свербіння та порушення сну. Середнє значення індексу 

SCORAD в обстежених пацієнтів склало 57,1 балів. 

Результати та обговорення. У 18 обстежених пацієнтів відзначили вплив 

стресового чинника на розвиток хвороби: нервова перенапруга викликала 

загострення у 6 пацієнтів, сесія – у 4, неприємності на роботі – у 3, особисті 

проблеми – у 3, травма – у 2 осіб. На сезонний характер загострень дерматозу 

вказали 5 пацієнтів, на прийом медикаментів – 1, а 4 особи не знали їх 

причину. Проведено розрахунок відносного ризику впливу стресового чинника 

на розвиток загострення атопічного дерматиту. При відсутності анамнестичних 

даних показник відносного ризику склав 0,53, а при наявних стресогенних 

впливах він збільшився до 1,88, що свідчить про їх значущу провокуючу  роль 

у розвитку загострення атопічного дерматиту. 

Висновки. Представляється перспективним подальше вивчення даної 

проблеми з метою зменшення ймовірності розвитку загострення атопічного 

дерматиту з активним залученням самого пацієнта в профілактичну роботу. 

 

 

ПРО СТАВЛЕННЯ ДЕРМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ 

ДО СВОЄЇ ХВОРОБИ. 

Александрук О.Д., Гончарук В.О., Павлишин А.Ю. 

Державний вищий навчальний заклад  

«Івано-Франківський національний медичний університет», 

м. Івано-Франківськ 

 

Психо-соматичні та сомато-психічні механізми займають важливе місце в 

виникненні, трансформації та екзацербації хронічних захворювань шкіри.         

В залежності від вихідного стану вищої психічної діяльності людини та 

супутніх вісцеральних хвороб нервово-психічні чинники трансформують не 

тільки перебіг дерматозів, але й значення самої недуги для пацієнта. Внаслідок 

браку часу для особистого спілкування з пацієнтом практичному дерматологу 

інколи буває важко встановити цей аспект, що може суттєво позначатися на 

ефективності лікування. 

Обєктом дослідження були 37 дорослих хворих (22 чоловіки, 15 жінок) із 

хронічними дерматозами в фазі загострення: псоріазом, екземою, обмеженим 
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нейродермітом, атопічним дерматитом. Обстеження проводили в стандартних, 

психологічно “комфортних” для пацієнтів умовах. З метою оцінки реального 

ставлення дерматологічного пацієнта до своєї хвороби ми використали психо-

проективну методику дослідження із використанням кольорового тесту 

Люшера.  Всім пацієнтам пропонували зафарбувати спрощену проекцію свого 

тіла із наступним позначенням свого відношення до використаних кольорів. 

Для виключення впливу на результати інших чинників паралельно анкетним 

методом збирали медичний, професійний та сімейний анамнез пацієнтів. 

Виявлено, що проблемні ділянки шкіри, розфарбовані пацієнтом на 

проеції, в переважній більшості випадків були емоційно акцентовані. Це 

визначалося використанням кольорів, які викликали в обстежених виражені 

емоції позитивного чи негативного спектру. Також виявлено, що справжнє 

ставлення пацієнтів до проблемних зон шкіри та власне хвороби різнилося від 

різко-негативного до виражено-позитивного. Не зупиняючись на обговоренні 

значення та причин негативного ставлення хворих до шкірної недуги 

зауважимо, що воно було більш властиве хворим на псоріаз і збільшувалося із 

віком.  

У той же час інша закономірність була виявлена при аналізі даних 

дорослих пацієнтів із атопічним дерматитом. У частині випадків ставлення 

пацієнта до недуги було позитивним. Це свідчить, ймовірно, про своєрідне 

позитивне значення цього дерматозу в житті таких хворих, можливість 

використовувати свою косметичну або фізичну ваду в особистих, сімейних чи 

професійних інтересах.  

Таким чином, використання психо-проективних методів у дерматології 

можна вважати перспективним, оскільки знання лікарем справжнього 

ставлення пацієнта до своєї хвороби може стати ключем для успішного 

лікування, оскільки важко досягти успіху в лікуванні пацієнта, який цього 

насправді не прагне.  

 

 

ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ КУПЕРОЗОМ 

Бабак І.Д., Білинська О.О., Чаплик-Чижо І.О. 

Львівський національний медичний університет  

імені Данила Галицького, м. Львів  

 

Актуальність. На сьогоднішній день спостерігається тенденція до 

збільшення кількості пацієнтів із куперозом. Однією із причин куперозу є 

вплив тригерних факторів, які викликають порушення кровообігу. У групі 

ризику в першу чергу є пацієнти, що мають  чутливу тонку шкіру. Зловживання 

гарячою, сильно підсоленою та гострою їжею, шкідливі звички (алкоголь, 
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тютюнопаління), часте відвідування лазень – це все значно погіршує клініку 

захворювання. Окрім цього, купероз виражений в пацієнтів, які при догляді за 

шкірою обличчя надмірно використовують скраби, пілінги, спиртові лосьйони 

та після масажу. 

Метою роботи було оцінити ефективність крем-гелю «Сенсіфін АR», який  

забезпечує тривалий контроль за почервонінням шкіри. 

Матеріали і методи. Нами було комплексно обстежено 35 осіб із 

куперозом на шкірі обличчя у віці від 37 до 55 років із використання даних 

анкет та консультацій суміжних спеціалістів. 

У схеми лікування пацієнтів із куперозом був включений «Сенсіфін АR» 

гель-крем, який швидко та на тривалий час заспокоював шкіру обличчя, 

ліквідував відчуття перегріву та почервоніння, попереджував їх повторну 

появу, надавав  відчуття свіжості та прохолоди завдяки активним речовинам: 

інноваційному комплексу ендотеліол 2,5 % (який покращує мікроциркуляцію в 

шкірі, зменшує видимість судин і має профілактичну дію проти появи нових 

судин), екстракту солодки (усуває застійні явища та заспокоює шкіру), 

сквалану (рослинного походження для тривалого зволоження шкіри). В складі  

препарату немає спирту, парабенів, консервантів, мінеральних олій, силіконів, 

ароматизаторів. Крем-гель наносили пацієнтів із куперозом 1 раз на день 

упродовж 28 днів кінчиками пальців легкими рухами для запобігання 

травмування шкіри обличчя. 

Результати та обговорення. При аналізі анкет 35 пацієнтів із куперозом 

виявили: часте використання скрабів та пілінгів відмічали 18 (51,42%) 

опитаних, вмивання шкіри водою – 25 (71,43%), протирання шкіри льодом – 16 

(45,71 %), тривале перебування на сонці – 17 (48,57%), застосування процедур, 

які супроводжувалися розпарюванням шкіри – 18 (51,43%), використання 

спиртових лосьйонів – 19 (54,29%);  гормональні контрацептиви приймали  15 

(42,85%) пацієнток. 

 При використанні «Сенсіфін АR» гель-крему пацієнти вже на 3-5 день  

відмічали заспокоєння та усунення відчуття дискомфорту на шкірі, зменшення 

почервоніння у 26 (74,29%) хворих відбулося на 20-й день, а у 31 (88,57%) – на 

28-й. Окрім цього, всіма опитаними було відзначено тривалий контроль за 

почервонінням та попередження його повторної появи.  

 Після проведення дослідження кожному пацієнту були надані 

індивідуальні поради щодо усунення чинників, які могли призводити до 

виникнення куперозу шкіри обличчя. 

Висновки. «Сенсіфін АR» гель-крем у пацієнтів із куперозом сприяє 

швидкому усуненню почервоніння та подразнення шкіри, попереджує його 

повторну появу і може бути рекомендований для щоденного використання 

хворим із будь-яким типом шкіри. 
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КОРЕКЦІЯ СИНДРОМУ ВЕГЕТАТИВНОЇ ДИСТОНІЇ У ХВОРИХ НА 

НЕЙРОДЕРМІТ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНОВАНИХ 

ПРЕПАРАТІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

Бобкович К.О. 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет». м.Чернівці 

 

 У клінічній практиці доведено чіткий зв’язок між розладами вищої і 

судинної регуляції та розвитком нейродермітів, зокрема проявляється слабкість 

та патологічна інертність процесів збудження та гальмування, яка знаходиться 

у прямопропорційній залежності до шкірних проявів. Не меншу роль 

відіграють вегето-судинні порушення у зв’язку з розладами вищої нервової 

діяльності, кірково-підкіркових співвідношень, нейроендокринних систем. При 

цьому залишається дискутабельною причинно-наслідкова їх залежність. Одні 

автори вважають первинними психоневротичні стани, інші – шкірні прояви.  

Мета – оцінити прояви синдрому вегетативної дистонії у хворих на 

нейродерміт на фоні прийому комбінованого препарату рослинного 

походження кардіофіт. 

Матеріали і методи. Нами обстежено 30 молодих людей у віці від 18 до 

38 років. Контрольну групу склали здорові особи, до основної групи увійшли 

пацієнти з нейродермітом. Усім пацієнтам проводили вихідне визначення 

показників варіабельності серцевого ритму (ВСР) із дослідженням показників 

спектрального аналізу LF та HF, що характеризують відповідно симпатичні та 

парасимпатичні впливи на серцеву діяльність та їх співвідношення LF/HF. У 

контрольній групі осіб ці обстеження проводили після місячного прийому 

комбінованого препарату рослинного походження кардіофіт в дозуванні 1 

чайна ложка тричі на день за 15 хв. до їжі. 

Результати та обговорення. У ході нашого дослідження встановлено 

зростання LF у хворих на нейродерміт, що характеризує активацію 

симпатичної системи та зниження HF, як показника депресії парасимпатичної 

ланки. Проте ці зміни носили тенденційний характер. Водночас зареєстровано 

достовірне зростання співвідношення LF/HF з 1,85±0,22 до 2,74±0,26 (р<0,05). 

Слід зауважити, що виявлені зміни однонаправлені до описаних у літературі 

змін ВСР у хворих на вегето-судинну дистонію. Курсове використання 

препарату кардіофіт виявило помірне наростання частки хвиль у діапазоні, що 

характеризує парасимпатичній вплив нервової системи, та зниження 

низькочастотних впливів. Вірогідна різниця встановлена в аналізі індексу 

вагосимпатичної рівноваги LF/HF (р<0,05). 

Висновок. У хворих на нейродерміт характерними є зміни у 

вегетативному статусі організму в бік активації симпатичної нервової системи, 
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а використання комбінованого препарату рослинного походження кардіофіт 

оптимізує вагосимпатичну рівновагу, що є важливим аспектом регуляції 

патогенетичних процесів прогресування досліджуваної патології.  

 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ АЛЕРГІЧНИХ 

ДЕРМАТОЗІВ 
1
Бойко В.В., 

2
Денисенко О.І., 

1
Бобкова С.В., 

1
Лудин О.М.,  

1
Хитик Л.М., 

1
Цуркан З.Ю. 

1
КМУ «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер»; 

2
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський 

 державний медичний університет», м. Чернівці 

 

Актуальність. Алергічні дерматози – група найбільш поширених 

захворювань шкіри. В останні роки відзначається не лише тенденція до 

зростання захворюваності на алергічні дерматози, але й тенденція до більш 

тяжкого їх клінічного перебігу із різко запальними проявами, що є причиною 

зниження працездатності хворих на тривалий час. У зв’язку з цим актуальним є 

вдосконалення комплексного лікування хворих на алергічні дерматози із 

застосуванням сучасних протизапальних засобів. 

Мета роботи – підвищити ефективність лікування хворих на алергічні 

дерматози із застосуванням ферментного засобу та вітамінно-мінерального 

комплексу. 

Матеріали і методи. Під спостереженням перебували 87 хворих на 

алергічні дерматози у віці від 18 до 74 років, з них у 58 діагностовано істинну 

чи інфекційну (мікробну) форми екземи, у 17 – алергічний дерматит, у 12 – 

атопічний дерматит у періоді загострення з проявами в осередках ураження 

різкої гіперемії, набряку та інфільтрації. У процесі лікування 42 хворих 

(порівняльна група) отримували засоби стандартної терапії дерматозів, іншим 

45 хворим (основна група) додатково призначали ферментний препарат 

“Серрата”, що містить природний протеолітичний фермент серратіопептидазу з 

протизапальною, фібринолітичною і протинабряковою дією (по 10 мг три рази 

на добу протягом 2-3 тижнів), а також вітамінно-мінеральний препарат 

“Аскоцин”, до складу якого входить кислота аскорбінова, натрію аскорбат і 

цинку окcид, які виявляють мембраностабілізуючу, антиоксидантну, 

протизапальну та імуностимулюючу дію (по 1 табл. в день 20 днів). 

Результати дослідження. Згідно із клінічними спостереженнями, у 

хворих на алергічні дерматози основної групи уже на 3-4 день відзначалося 

зменшення проявів гіперемії і набряку в осередках ураження, на 4-5 день 

значно зменшувалися прояви мокнуття в осередках екземи, а також відзначено 
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більш швидкий регрес інфільтративних елементів висипки, що дозволило 

скоротити терміни лікування таких хворих у середньому на 4-5 днів порівяно із  

пацієнтами порівняльної групи, які отримали стандартне лікування. Всі хворі 

основної групи перенесли комплексне лікування із застосуванням ферментного 

препарату “Серрата” і вітамінно-мінерального комплексу “Аскоцин” добре, без 

ускладнень чи побічних ефектів. При подальшому спостереженні за пацієнтами 

відзначено подовження періоду ремісії алергодерматозів у пацієнтів основної 

групи (у середньому на 3-4 місяці) порівняно з пацієнтами, які отримали 

стандартну терапію цих дерматозів. 

Висновок. Включення до комплексного лікування алергічних дерматозів 

ферментного препарату “Серрата” і вітамінно-мінерального комплексу 

“Аскоцин” сприяє прискоренню регресу гострозапальних проявів дерматозів,  

скорочує строки лікування таких хворих, а також подовжує стан клінічної 

ремісії хронічних алергічних дерматозів. 

 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МІСЦЕВОЇ ТЕРАПІЇ ВУГРОВОЇ ХВОРОБИ 

Бочарова В.В., Лебедюк М.М. 

Одеський національний медичний університет, м. Одеса 

 

Актуальність. Вугрова хвороба на сьогодні продовжує залишатися 

актуальною проблемою не тільки в структурі дерматології, але й поповнює 

першу «десятку» найбільш розповсюджених нозологій людства (близько 9% 

населення Землі страждає на цей дерматоз). До того ж, достатньо широкий 

спектр засобів алопатичних, космецевтичних та різноманітних методів/методик 

(апаратних, ін’єкційних та ін.) не здатний забезпечувати бажаного результату 

лікувально-профілактичних заходів, що призначаються, і вони, зазвичай, мають 

короткочасний ефект із тенденцією до формування резистентності до терапії. 

Ця обставина пов’язана з тим, що така категорія пацієнтів несвоєчасно 

звертається за кваліфікованою допомогою і в більшості випадків на початкових 

етапах віддає перевагу самолікуванню, що також зумовлює вищезазначені 

сучасні особливості цього «соціального» дерматозу. Неконтрольована 

антибактеріальна терапія, у свою чергу, призводить до формування 

антибіотикорезистентності у подальшому, що також зумовлює пошук 

альтернативних засобів, у тому числі – для місцевого застосування. 

Мета дослідження – підвищення ефективності місцевої терапії хворих на 

вугрову хворобу шляхом призначення на тлі стандартного лікування топічного 

дерматологічного засобу фітопоходження – сангвірітрину.  

Матеріали і методи. Під спостереженням знаходилося 103 хворих на 

вугрову хворобу середнього ступеня тяжкості у віці від 18 до 25 років. Діагноз 
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встановлювали згідно загальноприйнятих діагностичних критеріїв (аналіз 

даних скарг, анамнезу, клінічної картини, лабораторних обстежень) та 

досліджень мікробіоти шкіри в місцях гострозапальної висипки (за 

стандартною методикою). Всім хворим призначалася стандартна терапія, але в 

якості топічного антибактеріального засобу призначали алопатичний 

(фармакопейний) фітопрепарат сангвірітрин 0,2% розчин (Р. п. № 

UA/2443/01/01 від 08.05.2015 р., Україна) у вигляді змащувань ділянок 

ураження шкіри 2 рази на добу протягом 10-14 днів. Для опрацювання 

результатів обстеження та оцінки ефективності проведеного лікування з метою 

отримання достовірних даних використовували сучасні методи статистичного 

аналізу («STATISTICA
®
 for Windows 6.0»).  

Результати та обговорення. У всіх обстежених хворих на вугрову 

хворобу були виявлені як незапальні (комедони), так і гострозапальні (папуло-

пустульозні) елементи висипки на шкірі в ділянці обличчя, спини та грудної 

клітини. При дослідженні мікробіоти шкіри в місцях вищезазначених 

морфологічних елементів висипки встановлено достовірні зміни її кількісно-

видового складу, які корелюють із ступенями проявів клінічної картини 

захворювання. Після завершення терапії при контрольному дослідженні 

мікробіоти шкіри констатовано відновлення її кількісного та видового складу 

до фізіологічних значень. Ефективність даного засобу топічної складової 

комплексного лікування хворих на вугрову хворобу можна пояснити, по-

перше, тим, що цей препарат володіє широким спектром антимікробної 

активності і, у порівнянні з антибактеріальними синтетичними засобами, є 

найбільш еволюційно сприйнятливим, оскільки головним його діючим 

компонентами є суміш бісульфатів сангвінарину та холерітрину (четвертинні 

бензофенантридинові алкалоїди подібної структури та властивостей). Крім 

того, сангвірітрин здійснює не бактерицидний, а бактеріостатичний ефект 

шляхом пригнічення бактеріальної нуклеази, порушення проникності клітинної 

стінки, перегородок ділення та будови нуклеотиду. Тобто, сангвірітрин 

забезпечує більш «м’який» (еволюційно сприйнятливий) ефект на мікробіоту 

шкіри і, як показують результати проведеного дослідження, досить швидко та 

повноцінно відновлює фізіологічний/нормальний кількісний та видовий склад 

мікробіоти шкіри.  

Висновок. Отримані результати свідчать про доцільність призначення 

сангвірітрину в системі комплексного лікування хворих на вугрову хворобу, 

оскільки його призначення ефективно «модулює» кількісно-видовий склад її 

мікробіоти, а поряд із бактеріостатичним ефектом дає змогу представникам 

нормобіоти достатньо швидко відновлюватися (заповнювати свою фізіологічну 

«нішу»), знижуючи при цьому частоту розвитку усладнень гострозапальної 

висипки при вугровій хворобі. 
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КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧЕРВОНОГО 

ПЛОСКОГО ЛИШАЮ У ЖИТЕЛІВ М. ЧЕРНІВЦІ 

Бродовська Н.Б. 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет». м.Чернівці 

 

Актуальність. Червоний плоский лишай (ЧПЛ) є актуальною проблемою 

дерматології, що зумовлено зростанням захворюваності на ЧПЛ на сучасному 

етапі, хронічним перебігом дерматозу, частими тривалими рецидивами, 

труднощами діагностики його атипових форм, торпідністю до засобів та 

методів стандартного лікування.  

Мета роботи: вивчити стан, структуру та динаміку захворюваності на 

червоний плоский лишай серед жителів міста Чернівці за останні три роки 

(2014-2016 рр.). 

Матеріали та методи. Проведено аналіз статистичних даних та звітів 

КМУ «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер» щодо 

показників захворюваності на ЧПЛ серед підлітків та дорослих осіб – жителів 

міста Чернівці за 2014-2016 роки.  

Результати. Встановлено, що у 2014 році на диспансерному обліку в КМУ 

«Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер» знаходилося 16 

хворих на ЧПЛ, у 2015 р. – 21 особа (зростання в 1,31 рази), у 2016 р. – 26 

хворих (зростання в 1,24 рази). Водночас встановлено зростання первинної 

захворюваності на ЧПЛ серед жителів міста Чернівці: у 2014 р. зареєстровано 9 

випадків ЧПЛ, у 2015 р. – 11 випадків (зростання в 1,22 рази), у 2016 р. – 18 

випадків (зростання в 1,64 рази). Серед 63 хворих на ЧПЛ більшість (59 осіб – 

93,7%) – дорослі пацієнти, 4 (6,3%) осіб – підлітки. Серед дорослих хворих на 

ЧПЛ – жителів міста Чернівці переважають особи працездатного віку (48 осіб – 

76,2%) порівняно з хворими пенсійного віку (15 пацієнтів – 23,8%). Також 

встановлено, що ЧПЛ переважно виникає в осіб жіночої статі (45 осіб – 71,4%) 

і в 2,5 рази рідше зустрічається у чоловіків (18 – 28,6%). Аналіз анамнестичних 

даних виявив, що причиною виникнення ЧПЛ найчастіше (у 81,3% випадків) 

були нервово-психічні стреси чи хронічні нервові перевантаження, рідше (у 

9,7% випадків) – перенесені гострі інфекційні захворювання чи загострення 

хронічних вогнищ інфекції (у 5,3% випадків), у 3,7% випадків причина 

виникнення ЧПЛ була нез’ясованою. У переважної більшості хворих (47 осіб – 

74,6%) дерматоз мав поширений характер, а у кожного третього пацієнта (16 

осіб – 25,4%) крім шкіри відзначали ураження слизових оболонок ротової 

порожнини. У 9 (14,3%) хворих було діагностовано атипові форми ЧПЛ 

(лінійна, кільцевидна, пігментна, атрофічна).  
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Висновки. Таким чином, захворюваність на червоний плоский лишай 

серед жителів міста Чернівці за останні три роки має стійку тенденцію до 

зростання з переважним розвитком в осіб працездатного віку й жіночої статі, з 

ураженням поширених ділянок шкіри, частою локалізацією на слизових 

оболонках та тенденцією до атипового перебігу, що слід враховувати при 

плануванні комплексу діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів 

щодо даного дерматозу серед мешканців міста.  

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ   

И ЛЕЧЕНИЯ ДЕРМАТОЗОВ В АМЕРИКЕ И В УКРАИНЕ 

Бухарович  А.М. 

(м. Нью-Йорк, США) 

 

Все положения этой статьи основаны на моем 50-летнем практическом, 

научном и педагогическим опыте работы дерматовенерологом. Моими 

педагогами были известные отечественные дерматовенерологи – проф. М.Н. 

Бухарович (мой отец, прививший мне любовь к моей специальности и давший 

мне основу клинических знаний), проф. Н.А. Торсуев (эксперт ВОЗ,  

руководитель моей кандидатской диссертации), проф. А.А. Каламкарян 

(обладающий энциклопедическими знаниями редких кожных заболеваний и 

синдромов, научный консультант моей докторской диссертации), которые дали 

мне возможность получить самое серьезное “классическое” образование, 

научили критически мыслить и всегда иметь свою (профессионально 

обоснованную) точку зрения, что необычайно важно для думающего и 

успешного доктора.   

Одними из основополагающих утверждений этой статьи являются 

следующие:                         

1. Принципы диагностики и лечения дерматозов являются абсолютно 

идентичными как в Америке, так и на Украине.                                                                                                                                     

2. Отечественная дерматологическая школа обеспечивает достаточно 

высокий объем знаний, который позволяет докторам успешно подтверждать 

свой диплом в США.    

Вместе с тем  можно отметить и некоторые различия:                                                                              

1. При постановке диагноза в Америке биопсия проводится значительно 

чаще, чем в Украине (часто в надежде на то, что патоморфолог установит 

точный диагноз). При этом обычно мало учитывается, что результаты биопсии 

могут быть неспецифическими и в таких далеко не редких случаях 

клинические проявления являются решающими. Кроме этого, результат 

биопсии зависит от места биопсии (свежего или старого очага), правильности 
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выбора метода исследования (curet, shave, punch or excisional biopsy), 

предыдущего  наружного лечения (кортикостероидная и противогрибковая 

терапия значительно “смазывают” патоморфологическую картину). 

2. Особенности клиники и течения дерматозов в Америке (на широте Нью-

Йорка) обуславливают: теплый климат и высокая влажность, частые 

расстройства углеводного обмена (сахарный диабет и ожирение), наличие 

грибковой сенсибилизации (практически у каждого пациента), на которую 

мало обращают внимание. В Америке принято частое мытье кожи (душ 

ежедневно, а иногда несколько раз в день с использованием горячей воды с 

мылом).  Поэтому у всех пациентов наблюдается повышенная сухость кожи, её 

истончение и легкая травматизация, а в связи с этим и мучительный зуд кожи. 

Такое состояние диагносцируется как Dry Skin Syndrome, требует назначения  

увлажняющих средств на постоянной основе и должно учитываться как при 

постановке диагноза, так и назначении эффективной терапии. Так как 

продолжительность жизни неуклонно увеличивается, преклонный возраст 

пациентов оказывает влияние на структуру кожных заболеваний, их течение и 

результаты лечения. Также чаще диагносцируются базалиомы, 

паранеопластические заболевания, тяжелые и распространенные формы Herpes 

Zozter c упорной постгерпетической невралгией.                                                                      

3. Лечение дерматологических больных в Америке, как правило, 

амбулаторное (значительно меньший дерматологический коечный фонд), более 

стандартизированное, при этом широко применяются кортикостероидные и 

иммунодепрессивные препараты, фототерапия, лазерное лечение. Большое 

внимание уделяется ближайшим результатам лечения (в связи с серьезной 

юридической ответственностью американских докторов за врачебные ошибки).   

4. Более частое применение в Америке кремов и мазей, содержащих SPF 

(Sun Protector Factor)  и фторированных кортикостероидов. И если применение 

наружных препаратов с SPF  следует только приветствовать (Actinic keratosis, 

Rosacea, Light induced Disorders), то частое использование фторированных 

стероидов IV группы на большие участки кожи вызывают большие опасения, 

учитывая возможности серьезных общих и кожных осложнений.  

5. Практически не уделяется в Америке внимание диетотерапии, которая с 

нашей точки зрения заслуживает широкого применения. Так при 

аллергических заболеваниях кожи показана гипоаллергенная диета; при 

псориазе – ограничение жиров; при гнойничковых поражениях и гнойных 

осложнениях – резкое ограничение углеводов. В нашей практической 

деятельности нам удавалось получать прекрасный терапевтический эффект, 

добавляя к безуспешно проводимому лечению только диетотерапию.     

6. Не разработано должным образом и курортное лечение дерматозов, хотя 

климатическая бальнеотерапия (сероводородные, радоновые и нарзанные 
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ванны, грязевые аппликации) является высокоэффективным и приятным 

средством не только терапии, но и профилактики  рецидивов дерматозов.                                                     

Таким образом, отечественная дерматологическая школа  зарекомендовала 

себя высококвалифицированной базой для подготовки врачей - интернов и 

дерматовенерологов не только для Украины, но и для зарубежных стран.  

Учитывая приведенный материал, целесообразно при подготовке врачей - 

интернов из зарубежных стран обращать их внимание на особенности 

дерматологической патологии в регионе их проживания.  

 

 

ВПЛИВ КОРЕКЦІЇ ХАРЧУВАННЯ НА ТРИВАЛІСТЬ РЕМІСІЙ  

У ХВОРИХ НА АЛЕРГІЧНІ ДЕРМАТОЗИ 

Буянова І.О., Кузенко В.Т., Александрук О.Д., Гірник Г.Є. 

Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний 

медичний університет», м. Івано-Франківськ 

 

Алергодерматози є поширеними захворюваннями, на їх частку припадає 

від 40 до 55% всіх шкірних хвороб. Протягом останніх десятиліть відмічається 

тенденція до зростання поширеності алергічних дерматозів, зростання 

кількості клінічних форм із тяжким рецидивуючим перебігом, подовженням 

термінів непрацездатності. Наявність висипань на відкритих ділянках шкіри 

сприяє соціальній дезадаптації пацієнтів, знижує якість їх життя, несприятливо 

впливає на фізичний і психічний стан хворого та членів його сім’ї.  

Внаслідок поліетіологічності і складних механізмів розвитку захворювань, 

лікування хворих на алергодерматози  включає комплекс заходів, спрямованих 

на корекцію всіх патогенетичних ланок. Ключову роль у профілактиці 

рецидивів захворювань передбачає дотримання пацієнтом дієти. Відмова від 

деяких продуктів звузить коло факторів, що провокують загострення. 

Обов’язковим є виключення з раціону продуктів, що сприяють посиленню 

шкірного свербіння (наприклад: солодощі, мед, цитрусові, шоколад, алкоголь, 

жирна, гостра та солена їжа). Вживання в їжу протипоказаних продуктів може 

спровокувати рецидив і викликати загострення хвороби. 

Дуже важливою проблемою є перехресне реагування різних груп алергенів 

та харчова непереносимість. Перехресне реагування обумовлено подібністю 

антигенних детермінант у споріднених груп харчових продуктів, а також 

антигенною спорідненістю між харчовими та пилковими алергенами, 

харчовими продуктами та ліками рослинного походження, тощо. Часто 

плутають непереносимість з алергією. Адже, велика частина людей майже 

нічого не знає про харчову непереносимість, яка завдає значно більшої шкоди 

здоров'ю, ніж алергія. За даними проведених досліджень, 80% населення мають 
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непереносимість одного або декількох продуктів, про яку навіть не 

підозрюють, оскільки реакція організму на «шкідливий» продукт проявляється 

через дві і більше діб після його вживання.  

У здоровому організмі всі продукти в шлунково-кишковому тракті 

розщеплюються до дрібних частинок, які потім надходять у кров. Однак, при 

порушенні процесів травлення може відбуватися всмоктування великих 

недоперетравлених макромолекул (трансцитозу). Відкриття трансцитозу 

дозволило розкрити механізми виникнення прихованої харчової 

непереносимості. Захворювання органів травлення, недостатність ферментів, 

алергія на харчові продукти, стресові ситуації, а також особливості продуктів 

харчування (консерванти, барвники тощо) можуть сприяти виникненню 

харчової непереносимості. Чому це небезпечно? Імунна система організму, 

сприймаючи макромолекули як чужорідні, включає захисні механізми і 

виробляє для боротьби з ними антитіла. Антитіла зв'язують чужорідні 

молекули і видаляють їх з організму. Полем битви стає звістка організму від 

стінки кишечника, через яку макромолекули проникають у кровотік і до будь-

якого органу, куди вони можуть бути занесені з потоком крові, до нирок, 

виводять зайву рідину і шлаки з організму. В уражених органах виникає 

хронічне запалення, що веде до прогресуючого погіршення роботи внутрішніх 

органів.  

Сучасні новітні технології дають можливість лабораторного визначення   

Ig G до різних видів продуктів і після ідентифікації непереносимості дають 

можливість виключити їх з харчування. Адже, шкідливими для окремого 

організму можуть виявитися навіть дієтичні продукти з точки зору традиційної 

дієтології: вівсянка, рис, молочні продукти, м'ясо окремих видів тварин чи 

риби, фрукти та овочі. Правильне харчування при алергічних дерматозах 

сприяє якнайшвидшому одужанню, встановленню стійкої ремісії і 

профілактиці загострень цих захворювань шкіри.  

 

 

СУПУТНЯ ХЕЛІКОБАКТЕРНА ІНФЕКЦІЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ 

ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЯК ОБТЯЖЛИВИЙ ЧИННИК ПЕРЕБІГУ ВУГРОВОЇ 

ХВОРОБИ 
1
Волошина Н.О., 

2
Денисенко О.І., 

2
Волошин О.І. 

1
КМУ «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер»; 

2
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський 

 державний медичний університет», м. Чернівці 

 

Актуальність. Вугрова хвороба (акне) – одна з найбільш актуальних 

проблем сучасної дерматології через значну поширеність дерматозу, 
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збільшення частки хворих із тяжким клінічним перебігом, що є причиною 

психоемоційних порушень та зниження якості життя пацієнтів. Відомо, що 

вугрова хвороба (ВХ) – це хронічне мультифакторне захворювання, яке 

виникає на тлі генетичної детермінованості, а в її розвитку й перебігу вагому 

роль відіграють розлади ендокринної регуляції, зміни системного й локального 

імунітету, обмінні порушення, хронічні вогнища інфекції тощо. 

Мета дослідження – визначити у хворих на вугрову хворобу поширеність 

і спектр H.pylori – асоційованих захворювань та їх зв’язок із характером 

клінічного перебігу дерматозу. 

Матеріали і методи. Під спостереженням перебували 134 хворих на ВХ 

віком від 18 до 30 років, з них 74 (55,2%) особи жіночої і 60 (44,8%) – чоловічої 

статі. У всіх 134 хворих на ВХ встановлено запальну форму перебігу 

дерматозу, у тому числі: у 11 (9,2%) – другий ступінь тяжкості запального 

процесу (легкий клінічний перебіг), у 88 (65,7%) – третій ступінь тяжкості 

(середньотяжкий клінічний перебіг), у 35 (26,1%) – четвертий ступінь тяжкості 

запального процесу (тяжкий клінічний перебіг). Для діагностики наявності  

Н.pylori-інфекції застосовували: дихальний уреазний тест (апарат “Helic”, РФ); 

виявлення антигену до Н.pylori у калі імуноферментним методом (СІТО TEST 

Hp Ab., “Alfa scientific” Designs Inc USA, ТОВ “Pharmasco”, Україна) чи 

гістологічно в біопсійних шматочках слизової оболонки шлунка. Групу 

контролю склали 35 практично здорових осіб (донорів) подібного віку.  

Результати дослідження. Згідно даних клінічного та лабораторного 

дослідження, серед 134 обстежених хворих на ВХ супутні H.pylori-асоційовані 

захворювання гастродуоденальної локалізації реєструються у 44 (32,8%) осіб: у 

25 осіб – гастродуоденіти, у 19 – гастрити, з них у 6 осіб – ерозивні форми, з 

переважно олігосимптоматикою чи прихованим клінічним перебігом. 

Встановлено, що у хворих на ВХ із супутніми H.pylori-асоційованими 

захворюваннями в 2,02 рази частіше реєструються тяжкі форми акне – в 12 

(27,3%) із 44 інфікованих осіб, ніж у хворих на ВХ із групи порівняння (без 

H.pylori-інфекції) – у 7 (13,5%) із 52 осіб та в 4,2 рази рідше – легкі форми ВХ 

(у 2,3%; у групі порівняння – 9,6%), що складає вірогідну різницю з особами 

групи порівняння (при застосуванні непараметричного дисперсійного аналізу 

Фрідмана 
2
= 3,95 за критичного значення 3,84) за однакової частоти 

середньотяжких форм ВХ (відповідно: у 70,4% і 76,9%), проте за більш частих 

(в 1,3 раза) рецидивах дерматозу. 

Висновок. Визначено, що у третини (32,8%) хворих на вугрову хворобу є 

супутні H.pylori-асоційовані гастродуоденальні захворювання з переважно 

субклінічним перебігом, які супроводжуються більш тяжким клінічним 

перебігом дерматозу, що слід ураховувати при комплексному обстеженні та 

лікуванні таких пацієнтів. 



 

54 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ 

У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ВУГРОВОЇ ХВОРОБИ 

Вольбин С.В., Возняк І.Я., Дашко М.О. 

Львівський національний медичний університет 

 імені Данила Галицького, м. Львів 

 

Актуальність. Не дивлячись на успіхи сучасної дерматології, проблема 

лікування гнійно-запальних процесів шкіри продовжує залишатися однією з 

актуальних. Вугрова хвороба – одне із найбільш поширених захворювань 

шкіри у підлітків і молоді. Дані літератури свідчать про наявність вугрової 

хвороби у 80% населення віком 12-25 років і 37-42% – після 25 років. 

Найпоширенішим методом лікування вугрової хвороби є застосування 

антибіотиків, гормональних препаратів і ретиноїдів, що використовуються 

поокремо або в комбінації. Проте, далеко не завжди за їх допомогою вдається 

досягнути доброго результату. Тому актуальним є пошук нових методів і 

засобів для лікування даного захворювання. 

Мета роботи – встановити взаємозв’язок між порушенням ліпідного 

обміну у хворих на вугрову хворобу та ступенем важкості захворювання й 

обґрунтувати комплексне лікування таких пацієнтів.  

Матеріали і методи. Для вирішення поставлених задач нами проведено 

обстеження і лікування 72 хворих на вугрову хворобу віком від 14 до 33 років, 

що знаходилися на амбулаторному лікуванні у Львівському комунальному 

обласному дерматовенерологічному диспансері. Більшість пацієнток (78,7%) –

віком від 15 до 25 років,  до 15 років  – 11,9 % і старше 25 років  – 9,4%.  Аналіз 

порушень ліпідного  обміну проводили за наступними показниками: загальний 

холестерин; ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ); ліпопротеїди низької 

щільності (ЛПНЩ), тригліцериди; індекс маси тіла; індекс атерогенності. 

Результати та обговорення. У результаті аналізу показників ліпідного 

обміну встановлено, що у більшості пацієнтів наявний ліпідний дисбаланс.       

У 78,3% хворих виявлено метаболічні порушення, які проявляються 

порушенням рівня ЛПВЩ, підвищенням ЛПНЩ і ТГ, а також загального 

холестерину, що призвело до підвищення індексу атерогенності та зміни 

індексу маси тіла незалежно від клінічної форми дерматозу.  

Для лікування пацієнтів із вугровою хворобою, в яких спостерігалися  

метаболічні порушення, нами запропоновано комплексний метод із 

використанням, поряд з традиційною терапією, препарату «Подвійна Омега-

3700 мг ЕПК і ДГК» компанії SOLGAR – по 1 капсулі 2 рази на добу під час 

прийому їжі протягом двох місяців. Капсули «Подвійна Омега-3700 мг ЕПК і 

ДГК» – поліненасичені жирні кислоти, які повинні регулярно надходити у 

достатній кількості з їжею, тому що наш організм не може самостійно їх 
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синтезувати. Омега-3 ПНЖК мають гіполіпідемічні властивості: знижують 

переважно рівень тригліцеридів, також зменшується вміст холестерину, 

ліпопротеїдів дуже низької і низької щільності. Порівняно з традиційною  

терапією при застосуванні капсул «Подвійна Омега-3700 мг ЕПК і ДГК»  

значно покращується ефективність лікування і зменшується частота рецидивів 

дерматозу. 

Висновки. Застосування капсул «Подвійна Омега-3700 мг ЕПК і ДГК» у 

комплексному лікуванні хворих на вугрову хворобу дозволяє відкоригувати не 

лише ліпідний обмін, але, і як наслідок, зменшити прояви вугрової висипки.  

 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ  

НА ПСОРІАЗ 

Гаєвська М.Ю., Добинда Л.В., Борис І.Я. 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

 

Актуальність. Псоріаз або лускатий лишай (psoriasis vulgaris) – хронічне 

рецидивуюче захворювання шкіри з мономорфними папульозними висипами та 

можливим ураженням внутрішніх органів і опорно-рухового апарату, яке на 

сучасному етапі характеризується більш тяжким клінічним перебігом, що 

обґрунтовує актуальність удосконалення лікування таких хворих  

Метою роботи було вивчення ефективності застосування препарату 

Ентерожерміна у комплексному лікуванні псоріазу. 

Матеріали і методи. Під спостереженням перебували 28 хворих на 

псоріаз, з них 12 чоловіків та 16 жінок, віком від 20 до 58 років із тривалістю 

дерматозу від 10 до 19 років. Критеріями включення пацієнтів у дослідження 

були: наявність клінічних проявів псоріазу, вік пацієнтів – 19 років і більше, 

тривалість дерматозу більше 10 років, відсутність гострих інфекційних та 

хронічних системних захворювань. Комплекс дослідження включав: клінічні та 

загальноклінічні лабораторні дослідження, мікробіологічні дослідження калу.  

Для оцінки клінічних проявів псоріазу та аналізу ефективності різних методів 

лікування дерматозу у пацієнтів визначали індекс ураження шкіри й тяжкості 

псоріатичного процесу – PASI за загальноприйнятою методикою. 

Результати та обговорення. За даними клінічного обстеження пацієнтів, 

у всіх 28 хворих діагностовано розповсюджену форму звичайного 

(вульгарного) псоріазу. У 17 хворих встановлено прогресуючу стадію, а в 11 

пацієнтів – стаціонарну стадію дерматозу. Практично у всіх (96%) пацієнтів із 

тривалим перебігом псоріазу встановлено функціональні зміни і дисбіотичні 

порушення кишкового тракту. З метою оптимізації лікування хворих на псоріаз 
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у комплексній їх терапії застосовували пробіотик Ентерожерміна. Встановлено, 

що пробіотичні та імуномодулюючі функції ентерожерміни забезпечує: 

антагонізм відносно до умовно-патогенної та патогенної мікрофлори, 

активізацію розмноження лактобактерій, компенсацію дефіциту вітамінів 

групи В за рахунок їх синтезу. Хворим на псоріаз рекомендували наступний 

режим прийому пробіотика Ентерожерміна: у прогресуючу стадію – по 3 

капсули на добу або по 1 флакону суспензії 3 рази на добу впродовж 16 днів; у 

стаціонарну стадію – по 2 капсули на добу або по 1 флакону суспензії 2 рази на 

добу впродовж 12 днів. Використання препарату необхідно на фоні 

максимально ефективного пиття з нормалізацією водно-електролітного 

балансу. Встановлено, що на фоні комплексної терапії таких хворих 

відмічалася позитивна динаміка клінічних проявів псоріазу на 10-14 день 

лікування. Пацієнти спостерігали покращення загального стану, у них 

покращився сон, зменшилася інтенсивність гіперемії папул, зменшилося 

лущення, а при бактеріологічному дослідженні калу – підвищення  нормальної  

кількість біфідо- та лактобактерій. 

Висновок. Результати дослідження свідчать, що препарат Ентерожерміна 

є ефективним і важливим компонентом комплексної терапії дорослих пацієнтів 

різної вікової групи, хворих на псоріаз із стійкими клінічними проявами, що 

супроводжуються функціональними змінами та дисбіотичними порушеннями 

шлунково-кишкового тракту. Препарат Ентерожерміна сприяє прискоренню 

регресу еритематозних та інфільтративних проявів у ділянці висипки на шкірі з 

вірогідним зменшенням у хворих основної групи наприкінці лікування індексу 

PASI порівняно з його початковим значенням (на 68,9%), у той час як у 

пацієнтів, які отримали лише засоби базової терапії, індекс PASI зменшився на 

51,8%, що дозволяє рекомендувати застосування пробіотика Ентерожерміна у 

комплексній терапії псоріазу. 

 
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНОГО НЕСТЕРОЇДНОГО ТОПІЧНОГО 

ЗАСОБУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПСОРІАЗУ ВОЛОСИСТОЇ ЧАСТИНИ 

ГОЛОВИ У ДІТЕЙ 
1
Гаєвська М.Ю., 

2
Коба І.Р., 

2
Фесенко О.В., 

3
Бойко Л.В. 

1
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський 

 державний медичний університет», м. Чернівці; 
2
КМУ «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер»; 

3
ОКУ «Обласна дитяча клінічна лікарня», м. Чернівці 

 

Псоріаз – хронічне захворювання шкіри, на яке страждає до 5% населення 

світу. В останні роки відзначається зростання кількості випадків псоріазу серед 
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дітей. Етіопатогенез даного дерматозу залишається остаточно нез’ясованим, а 

стандартна терапія нерідко є малоефективною. Потребує подальшого 

удосконалення зовнішня терапія при псоріазі у дітей. Для лікування імунно-

асоційованих дерматозів на сучасному етапі рекомендується використання 

топічного нестероїдного препарату «Дермалекс Псоріаз гель», склад якого є 

адаптованим для застосування в педіатрії. Дермалекс Псоріаз гель сприяє 

створенню шару, який захищає шкіру від втрати вологи та ураження 

бактеріальними токсинами й антигенами, зменшує свербіж шкіри та  еритему. 

«Дермалекс Псоріаз гель» як негормональний топічний засіб можна 

призначати дітям з 2-х місячного віку. «Дермалекс Псоріаз гель» застосовували 

у 12 дітей, хворих на псоріаз із локалізацією висипки на волосистій частині 

голови, з них у 5 – дебют дерматозу. Препарат «Дермалекс Псоріаз гель» 

наносили на шкіру волосистої частини голови двічі на день протягом трьох 

тижнів. За даними клінічних спостережень, на сьомий день застосування 

відмічалося зменшення свербежу шкіри в ділянці висипки, щільності вогнища 

ураження, зменшення лущення. На 14-й день лікування відмічали зменшення 

вогнища ураження на волосистій частині голови у розмірах. 

Отже, застосування топічного нестероїдного препарату «Дермалекс 

Псоріаз гель» при місцевій терапії псоріазу волосистої частини голови у дітей є 

ефективним, добре переноситься пацієнтами і може бути рекомендований для 

використання у дітей, особливо при дебюті дерматозу. 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ МЕТАБОЛІТІВ ОКСИДУ АЗОТУ В КРОВІ  

ТА СТАНУ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ В ШКІРІ ХВОРИХ НА 

ЕКЗЕМУ СПРАВЖНЮ 

Гілюк В.В. 

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ 
 

Актуальність. Наявні дослідження щодо вивчення стану мікроциркуляції 

у хворих на екзему носять епізодичний і неструктурований характер. Відсутня 

цілісна оцінка ролі складових чинників, зокрема оксиду азоту (NO), що 

приймає участь у його формуванні. Нез’ясованим є також взаємозв’язок 

спрямованості і глибини судинних порушень та клінічного перебігу екземи. 

Невизначеними залишаються критерії вибору інтегральних показників, які 

характеризують стан мікроциркуляторного русла шкіри, що не дозволяє 

адекватно оцінити ефективність призначуваного лікування. Таким чином,  

активна участь NO у функціонуванні мікроциркуляторного русла шкіри є 

загальновизнаною. Разом з тим, дослідження щодо з’ясування значення NO у 

розвитку екземи є недостатньо вивченими та потребують подальшого 
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з’ясування, що є важливим для розробки тактики комплексної 

індивідуалізованої терапії та запобігання рецидивів захворювання.  

Мета роботи. Визначити патогенетичне значення показників рівня 

метаболітів ендогенного оксиду азоту (нітратів, нітритів) у периферичній крові 

та порушень мікроциркуляції в шкірі хворих на екзему справжню на розвиток 

та характер клінічного перебігу дерматозу. 

Матеріали та методи.  Під нашим спостереженням знаходилося 48 

хворих на справжню екзему (25 чоловіків і 23 жінки) у віці від 18 до 67 років. 

Для визначення вмісту метаболітів оксиду азоту (NO) в плазмі крові хворих 

використовували спектрофотометричний метод визначення нітрит-іону, на 

підставі реакції нітритів з реактивом Грісса. Визначення стану 

мікроциркуляторного русла шкіри проводили за допомогою лазерної 

доплерівської флоуметрії.  

Результати та обговорення. Виявлено зростання показників вмісту 

кінцевих стабільних метаболітів оксиду азоту у периферичній крові хворих на 

екзему справжню. При цьому, найбільш високе достовірно значиме зростання 

відповідних показників у порівнянні з практично здоровими особами 

встановлено у крові хворих на дисгідротичну форму екземи, термін якої 

становив більше 10 років. При гострій та підгострій стадіях перебігу екземи 

реєстрували зменшення показника мікроциркуляції у шкірі хворих, а при 

хронічній стадії – зростання відповідного показника у порівнянні з практично 

здоровими людьми. Найбільш суттєве достовірне порушення мікроциркуляції в 

шкірі було встановлено у хворих на екзему з терміном перебігу дерматозу 

більше 10 років. Доведено наявність кореляційного взаємозв`язку між 

зростанням показників вмісту метаболітів оксиду азоту та порушеннями 

мікроциркуляції у шкірі хворих на екзему справжню.  

Висновки. Встановлено вплив рівня продукції метаболітів ендогенного  

оксиду азоту в крові хворих на екзему справжню та порушень мікроциркуляції 

у шкірі на характер і тяжкість клінічного перебігу цього дерматозу, що 

потребує врахування при розробці удосконаленої комплексної терапії. 

 

 

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ЕМОЛІЄНТІВ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ  

НА АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ 

Гірник Г.Є., Сенчук Л.О., Буянова І.О. 

Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний 

медичний університет», м. Івано-Франківськ 

 

Актуальність. Важливість вивчення питання ефективності терапії 

атопічного дерматиту (АД) визначається зростанням розповсюдженості цього 
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дерматозу, збільшенням кількості хворих із важким та інвалідизуючим 

перебігом захворювання, труднощами в лікуванні та реабілітації у певної 

частини хворих. Емолієнти розглядають як фонову медичну технологію при 

атопічному дерматиті, яку застосовують у більшості клінічних хворих і 

поєднують з різними видами місцевої та системної терапії. 

Матеріали і методи. Під нашим клінічним спостереженням перебувало 24 

пацієнти з АД середнього ступеня важкості віком від 18 до 40 років і з 

тривалістю захворювання (20 ± 2,5) років. Поряд із традиційною терапією АД 

протягом одного місяця щоденно після водних процедур для збереження 

оптимального зволоження на шкіру наносили емульсію для тіла ”Емоліум” 

(виробництва компанії Санофі Авентіс). 

Отримані результати. Після 4-ої процедури у 14 пацієнтів (58,33%) із 24 

у вогнищах висипань відзначалося зменшення гіперемії, набряку і свербежу. На 

14 день лікування спостерігалося значне клінічне покращення у 19 хворих 

(79,17%), об’єктивно – нормалізація кольору шкіри та значне зменшення 

лущення. Після закінчення основної терапії  протягом 2 тижнів використання 

емульсії для тіла “Емоліум” загострень атопічного дерматиту у  пацієнтів не 

спостерігалося. 

Висновки. Застосування бар`єрного емолієнту суттєво покращує стан 

шкіри і може бути рекомендовано для лікування пацієнтів з атопічним 

дерматитом, у першу чергу в короткотерміновому стабілізуючому режимі, 

поряд із призначенням топічних глюкокортикостероїдів, а також у 

підтримуючому режимі з тривалим терміном застосування після досягнення 

клінічної ремісії дерматозу. 

 

 

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ  ЛІВЕДО 

Головченко Д.Я., Пуришкіна О.Д.,  

Сологуб Л.В., Іванов С.В. 

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ 

 

Актуальність. Ліведо – синюшно-червоного кольору судинні зміни 

шкіри, які спостерігаються в декількох варіантах. Розрізняють livedo annularis 

або cutis marmorata. Як відомо, це є фізіологічною реакцією шкіри під впливом 

охолодження. Ліведо проявляється петлястими, сітчастими синюшно-

червоного кольору ділянками шкіри, в центрі яких спостерігається нормальна 

шкіра. У теплому приміщенні ці явища зникають. Друга форма ліведо – 

сітчаста (livedo reticularis) проявляється сіткоподібними синюшно-червоними 

змінами шкіри, які без різких меж переходять у нормальну. На початку 

розвитку такої сітки шкіра має червоний колір, поступово набуває синюшний, 
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або фіолетовий відтінок, а потім темно-бурий або коричневий. Третя форма – 

деревоподібне livedo (livedo racemosa) нагадує стовбур дерева з гілками. 

Обидві ці форми проходять початкову стадію гіперемії, а потім стадію 

пігментації і можуть залишатися без змін багато часу. Суб’єктивними 

відчуттями не супроводжується.  

Серед причин виникнення ліведо можуть бути: довготривалий вплив 

низьких та високих температур, хронічні захворювання серця, ендокринні 

порушення, атеросклеротичні судинні зміни, перенесені інфекційні 

захворювання. Але не завжди при обстеженні хворих є можливість виявити 

етіологічний чинник. 

Мета роботи – покращення діагностики у пацієнтів судинних змін шкіри 

(ліведо). 

Матеріали і методи. Наше спостереження підтверджує можливість 

ідеопатичного розвитку ліведо. Хвора З., 36 років, вчителька звернулася до 

лікаря дерматологічно-венерологічного відділення клінічної лікарні зі 

скаргами на появу в зимовий період спочатку рожево-червоних сітчастих плям, 

які поступово набували червоно-фіолетового кольору. Перші зміни шкіри 

з’явилися 3-3,5 роки назад, спочатку на тильній поверхні ступнів, а потім на 

шкірі гомілок та стегон.  

Результати дослідження. При огляді хворої було відмічено сітчасте 

синюшно-фіолетове ураження шкіри обох нижніх кінцівок, від ступнів до 

нижньої третини стегон. Суб’єктивних відчуттів хвора не відчувала. Хвора 

була консультована різними фахівцями: хірургом, судинним хірургом, 

травматологом, терапевтом, гінекологом, ендокринологм та кардіологом. 

Хвора була обстежена: проведено біохімічне дослідження крові, загальний 

аналіз крові, сечі, імунограма, ультразвукове дослідження внутрішніх органів, 

ЕКГ серця, гормональні дослідження крові. Але пов’язати анамнестичні дані та 

результати проведеного обстеження з виникненням ліведо у хворої не вдалося. 

Тому їй було встановлено діагноз: ліведо ідіопатичне, ретикулярна форма. 

Хворій призначена терапія: гіпоалергенна дієта, гепатопротектори (глутаргін 

по 0,25 г 3 рази на день упродовж місяця; артехол), полівітаміни вітрум,  

ентеросорбенти (10 днів), проведено дегельмінтизацію exjuvantibus. Повторний 

огляд дерматолога та обстеження були призначені пацієнтці через місяць. 

       Висновок. Приведене спостереження нагадує дерматологам про 

можливість ідіопатичного розвитку сітчастої форми ліведо та необхідність 

проведення його диференційної діагностики з токсичною сітчастою 

меланодермією. В розвитку цієї патології основне місце відводиться 

вуглеводам, які входять до продуктів перегонки кам’яного вугілля та нафти. 

При фотосенсибілізації у контактуючих із ними осіб може розвиватися 

загальна інтоксикація, яка супроводжується меланодермією. 
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АНЕТОДЕРМІЯ (ПЛЯМИСТА АТРОФІЯ ШКІРИ) 

Головченко Д.Я., Сологуб Л.В., Пуришкіна О.Д., Іванов С.В. 

Національний медичний університет  

імені О.О.Богомольця, м. Київ 

 

Актуальність. Анетодермія (плямиста атрофія шкіри) – рідкісне 

захворювання шкіри. Перше описання клініки цього дерматозу належить 

Pellizzari в 1884 р. Gadassohn спостерігав два випадки захворювання в 1891 р. і 

назвав його «анетодермія», що грецькою мовою означає «рихлий», «порожній». 

Основною ознакою в клініці була «дивовижна рихлість» уражених ділянок 

шкіри. У цьому ж році Schweninqer та Buzzi описали іншу форму дерматозу як 

«множинних доброякісних пухлино подібних уражень шкіри». 

Мета роботи – акцентувати увагу лікарів дерматовенерологів на прояви 

достатньо рідкісного захворювання – анетодермії (плямиста атрофія шкіри).  

Матеріали та методи. Більшість авторів, які спостерігали хворих із 

проявами анетодермії розглядають 3 клінічні форми: І-а форма – Ядассона; ІІ-а 

форма – Швенінгера-Буцці та ІІІ-я форма – Пелліцарі. Кожна з них має свої 

певні ознаки. Так, для форми Ядассона характерним є еритематозні, 

симетрично розташовані западаючі ураження шкіри. Для форми Пелліцарі, яка 

за даними ряду авторів є найбільш рідкісною, ураження шкіри є уртикоподібні, 

а при формі Швенінгера-Буцці спостерігаються килоподібні утворення. При 

натисканні на них пальцем відчувається порожнеча, а на поверхні їх 

з’являються телеангіектазії. 

Результати та обговорення. Ми спостерігали хвору 47 років, яка 

скаржилася на появу висипань на шкірі спини, плечей та обличчя впродовж 4-5 

місяців без будь-яких суб’єктивних відчуттів. При огляді хворої на шкірі 

обличчя та плечей відмічалися уртикоподібні висипання 1,5 х 3 см та атрофії зі 

значним западінням у центрі. На спині були грижеподібні утворення рожево-

коричневого кольору з атрофією на поверхні. Таким чином, у хворої 

спостерігалися на різних ділянках шкіри висипання, характерні для двох форм 

анетодермії – Швенінгера-Буцці на шкірі спини та Ядассона – на обличчі. 

Гістологічно в біоптатах шкіри на спині та плечах виявлено значну деструкцію 

колагена та еластичних волокон, які були фрагментовані та нерівномірної 

товщини. Наше спостереження дозволяє зробити висновок про можливість 

поєднання проявів різних форм анетодермії. 

Висновок. Описання клінічних проявів анетодермії різними авторами та 

приведене спостереження дозволяє зробити висновок, що клінічні форми 

анетодермії  є єдиним захворюванням у різних стадіях  розвитку, що спонтанно 

виникає  й обумовлене змінами еластичних і колагенових волокон шкіри. 
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ДЕРМАТОСКОПІЯ – ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ МЕТОД  

ДИФДІАГНОСТИКИ ВІРУСНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРИ 

Гулей Л.О. 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

 

Дерматоскопію відносять до неінвазивних методів ранньої діагностики 

новоутворень шкіри, який дозволяє виявити на ранніх стадіях ознаки 

переродження в злоякісні процеси на шкірі. Проте необхідно пам'ятати про 

важливість збору анамнезу та клінічного обстеження пацієнта. Тому 

дерматоскопію необхідно використовувати тільки як допоміжний метод 

дерматологічної діагностики. Зважаючи на те, що з часом новоутворення 

можуть змінюватися, найкращим варіантом цього методу є  відеодерматоскопія 

чи цифрова дерматоскопія з можливістю фотофіксації. При цьому необхідно 

зберігати фотозображення одержуваної картини, що дозволить створити архів 

зображень з метою відслідковування динаміки новоутворення.  

Контагіозний молюск – інфекційне вірусне захворювання шкіри, яке 

характеризується появою на шкірі дрібних вузликів із характерним 

перламутровим блиском та центральним западінням. Актуальність дерматозу 

визначає його інфекційний характер, контагіозність для оточуючих, швидка 

дисемінація елементів висипу на шкірі внаслідок автоінокуляції, а також 

труднощі лікування, особливо у дітей раннього дитячого віку, та можливість 

розвитку рецидивів дерматозу при неадекватно застосованій терапії.  Оскільки 

на даний час нерідко зустрічаються дисеміновані форми контагіозного 

молюску з папулами розміром близько 1 мм, то контагіозний молюск може 

нагадувати інші пухлини шкіри, особливо у дорослих. Тому, перш за все, 

потрібно проводити диференційну діагностику з мастоцитомою, ювенільною 

ксантогранульомою, телеангіектатичною гранульомою, невусом Шпіц 

(безпігментна форма), дерматофібромою тощо. У цих випадках дерматоскопія 

надає незамінну додаткову інформацію. Згідно наших спостережень, у 66,7% 

випадків дерматоскопічно контагіозний молюск представлений короною 

лінійних судин та поліглобулярною біло-жовтою аморфною речовиною в 

центрі. Інколи (у 20%), спостерігаються криволінійні судини, які формують 

периферичну, червону, подібну кільцю структуру, що оточує аморфну 

речовину в центрі. Зрідка (у 13,3%) зустрічаються гіллясті судини (які ніколи 

не перетинають центр часточок) та судини у вигляді коми або точкові судини.  

Отже, дерматоскопія, особливо відеодерматоскопія, є важливим 

інструментальним методом для діагностики та диференційної діагностики 

контагіозного молюску та інших вірусних захворювань шкіри. 
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МІСЦЕВЕ ЛІКУВАННЯ МАЛАСЕЗІОЗУ ШКІРИ  

ПРЕПАРАТАМИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ  
1 
Гулей Л.О., 

2 
Волошина Н.О., 

2 
Курик О.В. 

1
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський  

державний медичний університет», м. Чернівці; 
2
КМУ «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер» 

 

Актуальність. Різнокольоровий (висівкоподібний) лишай – кератомікоз, 

збудником якого є Malassezia Furfur. Найбільш часто різнокольоровий лишай 

(маласесіоз) зустрічається серед населення країн із субтропічним та тропічним 

кліматом (до 40%), тоді як в країнах з помірним кліматом – лише у 2% 

випадків. Особливої актуальності набуває пошук нових ефективних методів 

топічного лікування даного дерматозу, тому що пік захворюваності припадає 

на активний репродуктивний вік, причому у таких пацієнтів відмічаються часті 

рецидиви маласесіозу та стійкість до традиційних методів лікування.  

Метою роботи було проаналізувати ефективність лікування маласесіозу 

шкіри шляхом застосування у комплексній терапії пацієнтів топічного засобу із 

вмістом біфоназолу.  

Матеріали і методи. Під нашим спостереженням перебували 25 хворих на 

маласесіоз віком від 18 до 45 років, у яких було діагностовано різнокольоровий 

лишай. Давність захворювань шкіри в обстежених пацієнтів складала від 1 до 6 

років. Діагноз маласесіозу встановлювали на підставі клінічного, мікологічного 

обстеження пацієнтів та результатів люмінесцентної діагностики. У процесі 

лікування хворі були розподілені на дві групи: основна (13 осіб), яким 

застосовували топічний фунгіцидний засіб із вмістом біфоназолу, та 

порівняльна (12 осіб), яким призначали інший топічний фунгіцидний засіб. 

Ефективність лікування визначали за швидкістю регресу висипних елементів 

на шкірі, результатами мікологічних досліджень, даних люмінесцентної 

діагностики, наявності негативної проби Бальцера.  

Отримані результати.  З метою визначення ефективності застосування 

топічного засобу із вмістом біфоназолу для лікування маласесіозу шкіри 

пацієнтам основної група в якості місцевої терапії застосовували топічний 

фунгіцидний засіб із вмістом біфоназолу (1 мл розчину нашкірного містить 10 

мг біфоназолу)  –  спрей «Біфон скін», який  наносили на уражені ділянки 

шкіри 1 раз на добу, захоплюючи ділянку навколо вогнищ ураження. Біфоназол 

є протигрибковим засобом широкого спектру дії проти  Malassezia furfur, 

Corynebacterium minutissimum, дерматофітів, дріжджових, пліснявих грибків. 

На дерматофіти біфоназол чинить, в першу чергу, фунгіцидну дію, яка складає 

5 мг/л через 6 годин після застосування. Крім того, біфоназол чинить 

пригнічувальну дію і в субінгібіторних концентраціях, від 2 до 10 раз нижче 
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мінімальної пригнічуючої концентрації (МПК). Фунгістатична дія біфоназолу 

базується на пригніченні синтезу ергостерину внаслідок інгібування цитохром 

P450-опосередкованого деметилювання триметилстеринів. Фунгіцидна дія 

препарату, яка спостерігається разом з фунгістатичною дією, пояснюється 

послідовним впливом пригнічення HMG-CoA редуктази, і разом з тим 

уповільненням синтезу терпеноїдів і пригніченням активності цитохрому P450. 

Біфоназол добре проникає в уражені шари шкіри. Через 6 годин після 

нанесення препарату виявляються його концентрації, що відповідають, або у 

багато разів перевищують МПК для основних збудників дерматомікозів: 1000 

мкг/см
3
 у верхньому шарі епідермісу та до 5 мкг/см

3
 у сосочковому шарі. 

Перевагами даного місцевого засобу є зручна упаковка у вигляді спрею і те, що 

Біфон скін можна застосовувати пацієнтам різного віку, в тому числі з 

супутньою патологією. За даними клінічних спостережень, у пацієнтів 

основної групи відзначено у більш короткі терміни (в середньому – на 6-7 днів) 

зменшення клінічних проявів кератомікозу на шкірі порівняно з хворими групи 

порівняння. За даними аналізу найближчих результатів лікування, стан 

клінічного одужання через 15 днів констатовано у більшості (у 10 осіб – 76,9%) 

хворих основної групи, а іншим 3 (23,1%) пацієнтам термін лікування було 

продовжено до 21 дня (у групі порівняння відповідно: 58,3% та 41,7%). Згідно 

даних лабораторних методів дослідження, повне клінічне одужання пацієнтів 

основної групи констатовано в середньому через 3 тижні від початку лікування 

(у групі порівняння – через 4 тижні).  

Висновок. Застосування при маласесіозі шкіри топічного засобу із вмістом 

біфоназолу (спрей «Біфон скін») сприяє прискоренню одужання пацієнтів, 

добре переноситься хворими, що обгрунтовує доцільність його використання 

для топічного лікування різнокольорового лишаю. 

 

 

КОМОРБІДНА ПАТОЛОГІЯ ЯК ПРИЧИННИЙ ФАКТОР  

РОЗВИТКУ АЛЕРГІЧНИХ ДЕРМАТОЗІВ  

Гулей Л.О., Кицкай О.В., Гудима Р.Б. 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет». м.Чернівці 

 

Актуальність. Згідно даних ВООЗ, алергічні захворювання займають 3-є 

місце у світі після серцево-судинної та онкологічної патології. Відомо, що 

сприяє розвитку алергодерматозів, особливо у людей з обтяженою 

спадковістю, комплексний вплив декількох факторів, у тому числі антигенне 

навантаження на організм, яке виникає внаслідок несприятливої екологічної 

ситуації, професійних шкідливостей тощо. Відмічено серйозний вплив низької 
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якості продуктів харчування, консервантів, неконтрольоване вживання ліків та 

наявність гельмінтозів. Враховуючи дані сучасних наукових досліджень, при 

визначенні тактики подальшого ведення пацієнтів, хворих на алергодерматози, 

також потрібно враховувати наявність супутньої соматичної патології та 

наявність хронічних вогнищ фокальних інфекцій. Останні дані щодо аналізу 

обстеження хворих на алергодерматози показали високий відсоток (67,5%) 

супутньої патології печінки та жовчного міхура (хронічний гепатохолецистит, 

жовчокам'яна хвороба, дискінезія жовчовивідних шляхів), які відіграють 

важливу роль у патогенезі алергодерматозів.  

Метою нашої роботи було провести аналіз супутньої патології органів 

системи травлення у хворих на алергодерматози.  

Матеріали і методи. Під спостереженням перебували 30 хворих на 

алергічні дерматози (19 чоловіків, 11 жінок), з них: у 12 (40%) осіб було 

діагностовано хронічну екзему, у 7 (23,3%) осіб – атопічний дерматит, у 4 

(13,3%) осіб – обмежений нейродерміт, у 4 (13,3%) осіб – алергічний дерматит 

та у 3 (10%) осіб – кропив’янку. В умовах міста мешкали 17 (56,7%) 

обстежених осіб, решта 13 (43,3%) – у сільській місцевості. За віком обстежені 

пацієнти були представлені наступним чином: 18-25 років – 4 особи, 26-35 

років – 6 осіб, 36-49 років – 14 осіб, 50-65 років – 6 осіб. У 24 (80%) пацієнтів 

захворювання шкіри мало хронічний перебіг (з тривалістю більше року – у 13 

пацієнтів, більше 5 років – у 11 осіб), у 6 (20%) осіб – було діагностовано 

вперше. Рецидиви дерматозу в осіб із хронічним перебігом відмічалися 2 і 

більше разів на рік. При обстеженні та постановці заключного діагнозу брали 

до уваги скарги пацієнтів, характер клінічної картини дерматозу, наявність 

ускладнень. Всім пацієнтам проводили обстеження із застосуванням наступних 

методів дослідження: інструментальні методи діагностики (УЗД органів 

черевної порожнини) та проведено оцінку лабораторних методів досліджень 

(біохімічних показників крові, імунограми, копрограми, протеїнограми).  

Отримані результати.  До початку обстеження більшість (21 особа – 

70,0%) хворих на алергодерматози або знаходилися на обліку в лікаря – 

гастроентеролога, або в минулому отримували лікування з приводу 

захворювань шлунково-кишкового тракту. Решта 9 (30,0%) пацієнтів хоч і не 

перебували на обліку в лікаря – гастроентеролога, однак періодично відзначали 

диспептичні розлади та порушення функції кишківника. У процесі 

комплексного обстеження у всіх хворих на хронічні алергодерматози було 

виявлено дифузне ураження печінки невірусного генезу, а також діагностовано 

супутні, часто комбіновані, захворювання з боку гепатобіліарної системи чи 

кишкового тракту: у 14 – хронічні гепатити змішаної етіології, у 9 – хронічний 

панкреатит, у 7 – хронічний холецистит, у 5 – хронічний гастродуоденіт. 
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Висновок. Внаслідок комплексного обстеження встановлено, що в усіх 

осіб з хронічним рецидивуючим перебігом алергодерматозів присутні супутні 

захворювання органів системи травлення, зокрема хронічні гепатити змішаної 

етіології, які у третини пацієнтів мають субклінічний чи прихований перебіг, 

що необхідно враховувати при плануванні комплексу діагностично-

терапевтичних заходів щодо таких хворих. 

 

 

ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МІКРОБІОТИ  ТОВСТОЇ КИШКИ У 

ХВОРИХ З  АКНЕ ТА АКНЕФОРМНИМИ ДЕРМАТОЗАМИ  

Дашко М.О., Сизон О.О., Асцатуров Г.Є., Білинська О.А.  

Львівський національний медичний університет  

імені Данила Галицького, м. Львів 

 

Актуальність. Високий рівень захворюваності на акне й акнеформні 

дерматози та частий розвиток їх глибоких хронічних форм пов’язують із 

комплексним впливом екзо- та ендогенних чинників, серед яких вагоме 

значення мають професійні шкідливості, порушення нейроендокринної 

регуляції, зміни імунної реактивності, розлади процесів обміну, наявність 

вогнищ хронічної інфекції, захворювання шлунково-кишкового тракту тощо. 

Встановлено, що важливу роль у забезпеченні гомеостазу й формуванні імунної 

відповіді організму відіграє мікробіота товстої кишки, яка має вагоме значення 

й у патогенезі захворювань сальних залоз. 

Мета роботи – визначити стан мікробіоти товстої кишки  у хворих з акне 

та акнеформними дерматозами.  

Матеріали і методи. Під нашим спостереженням перебувало 86 пацієнтів: 

33 (38,37%) особм чоловічої та 53 (61,63%) – жіночої статі віком від 18 до 53 

років з акне та акнеформними дерматозами. Серед обстежених було 39 хворих 

з акне різного ступеня тяжкості: І-го ступеню – 13 (33,33%) осіб, ІІ-го – 14 

(35,90%), ІІІ-го – 8 (20,51%) та ІV ступеню важкості – 3 (7,69%) хворих. Серед 

42 хворих на розацеа у 16 (38,1%) встановлено еритетематозно-телеангіекта-

тичну стадію дерматозу, у 21 (50,0% ) – папульозно-пустульозну, у 5 (11,90%) – 

пустульозно-вузлувату стадію, а у 5 осіб діагностовано періоральний дерматит.  

Тривалість захворювання в обстежених пацієнтів становила від 1 до 5 років.  

Групу контролю склали 29 практично здорових осіб. Стан мікробіоти товстої 

кишки у хворих з акне та акнеформними дерматозами досліджували шляхом 

засіву завісини фекалій на стандартні диференційно-діагностичні та селективні 

поживні середовища. Статистичну обробку результатів досліджень 

здійснювали методами статистичного аналізу з використанням комп’ютерної 

програми Statistica 6.0. 
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Результати та обговорення. За даними анамнезу, лише у 32 (37,21%) з 86 

обстежених хворих з акне та акнеформними дерматозами в минулому були 

скарги з боку шлунково-кишкового тракту: проноси, які чергувалися з 

закрепами, метеоризм, болі в животі тощо, а у решти 54 ( 62,79%)  – скарг з 

боку кишечника не було. На момент обстеження і лікування у дерматолога 

активних проявів захворювань органів травлення у взятих на облік пацієнтів не 

встановлено. Водночас, згідно із результатами бактеріологічного дослідження 

випорожнень, лише у 12 (13,95%) пацієнтів не виявлено змін мікробіоти  

товстої кишки, тоді як у більшості (74 осіб – 86,05%) обстежених хворих 

встановлено наявність дисбіозу порожнини товстої кишки І - ІV ступеня. 

Встановлено, що у хворих з акне, розацеа та періоральним дерматитом 

вірогідно (р<0,05) менший вміст у товстій кишці біфідобактерій (відповідно: в 

2,32; 2,64 та 1,31 рази), лактобактерій (відповідно: в 2,67; 2,58 та 1,41 раза), 

бактероїдів (відповідно: 1,98; 1,77 та 1,21 раза), пептококів (відповідно: в 1,67, 

1,36 і 1,25 раза) та загальної кількості кишкової палички (відповідно: в 2,76, 

2,56 і 1,65 раза) на тлі збільшення кількості кишкової палички з ферментними 

властивостями (відповідно: в 1,76, 1,55 та 1,16 раза), умовно патогенних 

ентеробактерій (відповідно: в 1,65, 1,44 і 1,14 раза) та дріжджових грибків роду 

кандида (відповідно: в 4,07;  2,98  та 1,75 раза).  

Висновки. У хворих з акне та акнеформними дерматозами встановлено 

прояви дисбіозу товстої кишки І - ІV ступеня, що проявляються вірогідним 

зменшенням вмісту біфідо- і лактобактерій на тлі збільшення кількості 

умовнопатогенних ентеробактерій, ентерококів та грибків роду кандида, які у 

більшості (73,2%) пацієнтів мають латентний клінічний перебіг, що потребує 

подальшого вивчення з метою розробки комплексних методів лікування з 

диференційованим призначенням таким хворим пробіотиків. 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТОПІЧНИХ ЗАСОБІВ ХВОРИМ  

НА ВРОДЖЕНИЙ БУЛЬОЗНИЙ ЕПІДЕРМОЛІЗ 
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 державний медичний університет», м. Чернівці; 
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КМУ «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер»; 

3
ОКУ «Обласна дитяча клінічна лікарня», м. Чернівці; 

4
КУ «Вижницька центральна районна лікарня» Чернівецької області;

 
 

5
КУ «Кіцманська районна лікарня» Чернівецької області 

 

Актуальність. Бульозний епідермоліз вроджений – це рідкісна група 

генетично та клінічно гетерогенних захворювань, які проявляються утворенням 
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бульозних елементів на шкірі та слизових оболонках, переважно в ділянках 

тертя і постійного подразнення, після руйнування яких утворюються тривало 

не заживаючі ерозії та навіть виразки. Середня частота бульозного 

епідермолізу в європейських країнах складає 1 : 30 000, в Україні офіційно 

зареєстровано близько 150 таких хворих, у Чернівецькій області – 7 хворих. 

Поширений, часто генералізований характер ураження шкіри та слизових 

оболонок, наявність значних ерозивних ділянок на шкірі, частий розвиток 

ускладнень, відсутність етіотропного лікування дерматозу, є причиною 

порушення працездатності хворих, їх інвалідизації та розвитку психоемоціних і 

депресивних станів, що в цілому визначає важливе медико-соціальне значення 

бульозного епідермолізу. 

Метою роботи було оцінити клінічну ефективність застосування хворих 

на вроджений бульозний епідермоліз сучасних топічних засобів для догляду за 

ерозивними ділянками шкіри. 

Матеріали і методи. Під нашим спостереженням перебували 6 пацієнтів 

(з них 4 – чоловічої та 2 – жіночої статі) віком від 4 до 34 років, хворих на 

вроджений бульозний епідермоліз, генералізовану дистрофічну форму. Всім 

пацієнтам на тлі базової терапії застосовували стерильні засоби для відкритих 

ран – м’які губчасті пов’язки Mepilex (Mepilex Lite / Mepilex Transfer) 

відповідно до “Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної 

(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги – 

Бульозний епідермоліз”, затвердженого Наказом МОЗ України від 25.02.2016 

№ 135 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів 

зі стандартизації медичної допомоги при бульозному епідермолізі”.  

Отримані результати. З метою покращення результатів лікування проявів 

вродженого бульозний епідермоліз пацієнтам застосовували м’які губчасті 

пов’язки Mepilex двох видів: Mepilex Lite – призначені для лікування гострих 

та хронічних ран з низькою ексудацією та Mepilex Transfer – для лікування 

гострих та хронічних ран з помірною та виразною ексудацією, які зменшують 

больові відчуття та захищають від травматизації раневу поверхню шкіри. 

Хворим на вроджений бульозний епідермоліз стерильні м’які губчасті пов’язки 

Mepilex наносили на ерозивні ділянки шкіри на 4 і більше днів (залежно від 

виразності ексудації), після чого їх змінювали свіжими стерильними 

пов’язками Mepilex. Згідно клінічних спостережень, уже після 2-3 нанесень 

хворим на вроджений бульозний епідермоліз м’яких стерильних губчастих 

пов’язок відзначено підсушування та початок епітелізації ерозивних ділянок, а 

також зменшення запальних проявів – гіперемії й набряку навколишніх ділянок 

шкіри. Через два місяці застосування хворим на вроджений бульозний 

епідермоліз стерильних губчастих пов’язок Mepilex відзначено істотне 

зменшення больових відчуттів та зменшення площі ерозивних ділянок шкіри в 
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середньому на 40-45%. При цьому всі пацієнти відзначали хорошу 

переносимість м’яких пов’язок Mepilex, у жодному випадку не було відзначено 

ускладнень чи побічних реакцій.  

Висновок. Застосування хворим на вроджений бульозний епідермоліз 

сучасних топічних засобів для догляду за ранами – стерильних м’яких 

губчастих пов’язок Mepilex (Mepilex Lite – для лікування ран із низькою 

ексудацією та Mepilex Transfer – для лікування ран з помірною та виразною 

ексудацією) зменшує запальні прояви та больові відчуття в уражених ділянках 

шкіри, а також сприяє епітелізації ерозивних ділянок, при цьому добре 

переноситься хворими, не викликає побічних дій чи реакцій. 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ТОПІЧНОГО ІНГІБІТОРА КАЛЬЦИНЕВРИНУ У 
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Актуальність. В останні роки відзначається стійка тенденція до зростання 

захворюваності на атопічний дерматит (АД) серед дітей зі збільшенням частки 

пацієнтів із хронічним часто рецидивуючим перебігом дерматозу, що 

обґрунтовує не лише призначення ефективної протизапальної терапії у період 

загострення шкірного захворювання, але й застосування сучасних топічних 

засобів з метою довготривалого контролю за перебігом АД. З цією метою на 

сучасному етапі показано застосовування топічних інгібіторів кальциневрину, 

зокрема такролімусу. Встановлено, що такролімус володіє селективною 

протизапальною дією завдяки зв`язуванню із специфічним цитоплазматичним 

білком імунофіліном, що призводить до переривання кальцій залежної передачі 

сигналу Т-лімфоцитам, їх активації та синтезу прозапальних цитокінів, що в 

цілому попереджає розвитку загострень імунозалежного запалення у шкірі. 

Мета роботи. Визначити клінічну ефективність застосування топічного 

інгібітора кальциневрину такролімусу у комплексному лікуванні хворих на 

атопічний дерматит. 

Матеріал і методи дослідження. Під нашим спостереженням перебували 

47 хворих на АД віком від 2 до 16 років, з них у 24 діагностовано еритемо-

сквамозну форму дерматозу,  у 12 – еритемо-сквамозну із проявами ліхенізації, 
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в 11 осіб – ліхеноїдну форму АД. У період загострення дерматозу 24 пацієнти 

(група порівняння) отримували стандартну системну терапію АД та зовнішню 

терапію із застосуванням топічних кортикостероїдних засобів до регресу 

проявів дерматозу. Іншим 23 пацієнтам (основна група) після зменшення в 

осередках ураження шкіри гострозапальних проявів призначали зовнішнє 

лікування із тривалим застосуванням топічного інгібітора кальциневрину 

(0,03% мазь такролімусу відповідно до інструкції до засобу).  

Результати дослідження. Згідно клінічних спостережень, у пацієнтів з АД 

обох груп у процесі комплексної терапії через 5-8 днів відзначено істотне 

покращення проявів атопічного дерматиту – зменшення гіперемії, набряку та 

проявів ліхеніфікації, які практично вирішилися через 16-19 днів, після чого 

пацієнти основної групи продовжували наносити мазь такролімусу (двічі на 

добу – до 1 місяця, надалі – один раз на добу двічі на тиждень упродовж 2 - 6 

місяців). Як показав аналіз віддалених результатів лікування при 

спостереженні упродовж 6 місяців, у пацієнтів основної групи на тлі тривалого 

(6 місяців) застосування топічного інгібітора кальциневрину випадків 

рецидивів АД у цей період не зареєстровано, у той час як серед більшості 

пацієнтів порівняльної групи відзначено розвиток загострень АД у різні 

терміни після завершення лікування – через 1-2 місяці у 8 (33,3%) дітей, через 

3-4 місяці – у 13 (54,2%) пацієнтів. Слід відзначити, що всі пацієнти 

переносили лікування із застосуванням топічного інгібітора кальциневрину 

добре, без ускладнень чи побічних реакцій.  

Висновок. Застосування у комплексному лікуванні атопічного дерматиту 

топічного інгібітора кальциневрину виявляє протизапальний ефект, а також 

сприяє подовженню періоду клінічної ремісії дерматозу. 
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Актуальність. ВІЛ-інфекція/СНІД є однією з найбільш актуальних 

медичних та соціальних проблем сьогодення, що зумовлено стійкою 

тенденцією до зростання захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД у світі та в 
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Україні зокрема, а також частим розвитком у ВІЛ-інфікованих осіб та хворих 

на СНІД інфекційних і неінфекційних дерматозів, які на тлі імунодефіциту 

відзначаються тяжким клінічним перебігом зі зниженням чи тривалою втратою 

хворими працездатності та соціальної активності.  

Метою роботи було вивчити особливості клінічних проявів 

дерматологічних захворювань у ВІЛ-інфікованих осіб та хворих на СНІД – 

мешканців Чернівецької області.   

Матеріали і методи. Проведено аналіз історій хвороб та карт 

диспансерного спостереження 450 пацієнтів (287 чоловіків і 163 жінки), серед 

який більшу частку (356 осіб – 79,1%) склали ВІЛ-інфіковані особи, меншу (94 

особи – 20,9%) – хворі на СНІД, які перебувають на обліку в  Обласній 

комунальній установі “Чернівецький обласний центр з профілактики та 

боротьби зі СНІДом”; діагноз пацієнтам виставлено на підставі клінічних 

даних і виявлення провірусного ДНК методом ПЛР та за наявністю антитіл до 

ВІЛ методом ІФА 

Результати дослідження. Встановлено, що серед ВІЛ-інфікованих осіб та 

хворих на СНІД – жителів Чернівецької області найбільш часто реєструються 

інфекційні захворювання шкіри (у 92,9% пацієнтів), зокрема дерматомікози (у 

70,2% пацієнтів) та вірусні дерматози (у 51,6%), у 16,4% осіб – піодермії, при 

цьому – у третини (38,2%) осіб – змішані інфекційні дерматози. Аналіз 

клінічних проявів дерматомікози у пацієнтів із ВІЛ-інфекцією/СНІДом 

засвідчив, що кандидоз, висівкоподібний лишай, епідермофітія та рубромікоз у 

таких осіб характеризуються поширеним багатовогнищевим характером 

ураження шкіри, тяжко піддаються лікуванню. У хворих з імунодефіцитом 

відзначається швидке ураження нігтьових пластинок як ступнів, так і кистей. 

Ранньою і частою ознакою ВІЛ-інфекції є простий та оперізувальний герпес, 

які на тлі імунодефіциту проявляються значною кількістю різко болючих 

міхурців і міхурів, часто нагноюються, мають тенденцію до рецидивування. 

Також у пацієнтів із ВІЛ-інфекцією/СНІДом виявляли чисельні бородавки, 

гострокінцеві кондиломи та поширений контагіозний молюск. Піодермії у всіх 

пацієнтів з імунодефіцитом характеризувалися поширеним ураженням шкіри, 

затяжним перебігом, розвитком фурункулів. У ВІЛ-інфікованих осіб відзначали 

більш тяжкий перебіг вугрової хвороби з розвитком глибоких і виразкових 

елементів з формуванням рубцевих змін шкіри. Неспецифічні дерматози 

виявлено у кожного четвертого (у 26,2%) ВІЛ-інфікованого пацієнта. Найбільш 

часто у ВІЛ-інфікованих осіб із Чернівецької області реєстрували себорейний 

дерматит (у 23,3%), який характеризувався поширеним ураженням шкіри 

(волосяна ділянка голови, обличчя, тулуб), нерідко з нетиповою локалізацією 

(сідниці, стегна), на поверхні вогнищ відзначали розвиток псоріазиформного 

лущення й ущільнення шкіри, а також вторинну піодермію. Дерматоз 
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супроводжувався різним свербежем, тяжко піддавався лікуванню. Волосату 

лейкоплакію язика виявлено в трьох (0,67%) ВІЛ-інфікованих осіб. У п’яти 

(1,1%) хворих на СНІД діагностовано саркому Капоши, яка характеризувалася 

значною кількістю елементів висипки та швидким метастазуванням. 

Висновок. Серед ВІЛ-інфікованих осіб та хворих на СНІД – жителів 

Чернівецької області найбільш частою дерматологічною патологією є 

інфекційні (грибкові, вірусні, гнійничкові) та неспецифічні захворювання 

шкіри, які на тлі імунодефіциту характеризуються обтяженим клінічним 

перебігом, торпідним до стандартних методів лікування та тенденцією до 

рецидивування, що є важливою діагностичною ознакою ВІЛ-інфекції/ СНІДу, а 

також потребує включення в комплексне лікування таких пацієнтів адекватної 

імунокоригуючої терапії. 

 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ МІСЦЕВОЇ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ У 

ПАЦІЕНТКИ З БУЛЬОЗНИМ ЕПІДЕРМОЛІЗОМ 
1
Diehl C., 

2
Коляденко К. 

1
Department of Dermatology Universitá Degli Studi Guglielmo  

Marconi (Rome, Italy); 
2
Національний медичний університет ім О.О.Богомольця (Київ, Україна) 

 

Актуальність. Природжений бульозний епідермоліз (БЕ) являє собою 

групу спадкових захворювань сполучної тканини, що проявляється на шкірі та 

слизових оболонках у вигляді пухирів. БЕ є результатом дефекту звязків між 

епідермісом і дермою, в результаті чого шкіра стає крихкою. На сьогодні  

лікування БЕ не існує. Cимптоматичні методи лікування є основою клінічного 

лікування, а профілактика нових пухирів і догляд за ранами є найбільш 

важливими аспектами лікування. Супероксиддисмутаза (СОД) – клас 

фізіологічних ферментів, які виявлено в організмі людини, в більшості тварин і 

в різних рослинах. СОД є потужним антиоксидантом, який діє шляхом 

дисмутації супероксидних аніонів у молекули Н2О2. Встановлено, що місцеве 

застосування СОД має загоювальну та протисвербіжну дію. 

Метою роботи було визначити ефективність місцевого застосування 

супероксиддисмутази для лікування ран у хворих на бульозний епідермоліз.  

Матеріали і методи. Паціентка 3 років знаходилася на плановому 

лікуванні в Національній дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ». 

Дитині при народженні був поставлений діагноз бульозний епідермоліз, 

дистрофічна форма. В родині випадків бульозного епідермолізу раніше не 

було. Найбільш уражені ділянки шкіри – ноги, пальці (пальці не зрощені), 

коліна, лікті, плечі, передпліччя, зона підгузків, губи та вуха. За згодою батьків, 



 

73 

 

 

шість різних зон ураження: 1) праве коліно, 2) ліве стегно, 3) права рука, 4) 

вліво чує, 5) праве вухо і 6) сідниці оброблялися місцевого 

супероксиддисмутазою (крем Содермікс, Life Science Investments, Швейцарія). 

Крем наносився перед кожною перев'язкою (один раз на добу) протягом 3-х 

місяців.  

Результати та обговорення.  На кожній зоні ураження шкіри прояви 

еритеми, набряку, ексудату, а також біль, свербіння та печіння були позначені 

як 0 = відсутність, 1 = незначне, 2 = помірне і 3 = сильне. Загальне значення на 

одиницю площі (min.0 і max.18) отримували шляхом додавання всіх шести 

значень. Як показали клінічні спостереження, топічне застосування СОД добре 

переносилося пацієнткою, подразнення або свербіння не спостерігали. Вже на 

другому тижні використання відмічалося значне поліпшення шкірного 

процесу. У 2-х зонах під час лікування спонтанні пухирі більше не з’являлися, 

а в 4-х зонах пухирі з’являлися менш часто, ніж до початку лікування 

Інтенсивність свербежу в зонах лікування хворих на БЕ також зменшилася, що 

представлено в таблиці: 

 

Зони ураження/ 

час (тиждні) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Зона 1: праве 

коліно 

13 11 7 5 6 6 5 4 4 1 1 0 0 

Зона 2: ліве стегно 15 10 9 5 5 3 4 2 2 4 2 2 3 

Зона 3: права рука 17 16 11 7 2 1 1 1 1 1 0 0 0 

Зона 4: ліве вухо 14 14 7 11 9 7 10 9 11 8 8 7 6 

Зона 5: праве вухо 14 14 7 10 7 13 12 8 9 8 6 6 3 

Зона 6: сідниці 14 8 5 4 4 5 2 2 2 3 3 3 3 

Загальний 

показник 

87 73 46 42 33 35 34 26 29 25 20 18 15 

 

Виходячи з аналізу літератури, СОД раніше не використовувалася при 

спробі лікування ураженої шкіри при БЄ. У цьому дослідженні ми отримали 

значний позитивний результат вже після 2-х тижневого місцевого застосування 

СОД, що проявила ще більшу ефективність на 12 тижні. Повне загоювання 

спостерігалося в двох із шести обраних зон і задовільний результат виявився на 

інших чотирьох областях.  

Висновок. За відсутності ефективного лікування бульозного епідермолізу 

догляд за ранами є найважливішим аспектом. Супероксиддисмутаза може 

викорисовуватися як альтернатива топічної терапії для лікування ран у хворих 

на бульозний епідермоліз.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ  

НА ХРОНІЧНІ ДЕРМАТОЗИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ  

УФ – ОПРОМІНЮВАННЯ КРОВІ 

Іванов С.В., Головченко Д.Я., Пуришкіна О.Д., Шупенько О.М. 

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ 

 

Застосування зовнішнього ультрафіолетового опромінювання (УФ) шкіри 

було запропоновано професором Потоцьким І.І. у 1979 році. Зокрема, 

рекомендувалося застосовування зонального УФ-опромінювання шкіри в 

еритемних та гіпереритемних дозах при лікуванні псоріазу та суберитемних 

доз при терапії піодермії. Доведено, що УФ-опромінювання забезпечує  

гіпосенсибілізуючий ефект та стимулює захисні сили організму. Разом з тим, 

застосування аутоперфузії УФ-опромінюваної крові в лікуванні шкірної 

патології (включаючи хвороби з аутоімунним компонентом) є на теперішній 

час обмеженим. У сучасних літературних джерелах є відомості щодо 

стимуляції клітинно-гуморального імунітету, неспецифічної реактивності, 

покращення реологічних властивостей крові під дією УФ-опромінення крові. 

Мета роботи – вивчення ефективності УФ–опромінювання крові в 

лікуванні хронічних дерматозів. 

Матеріали і методи. Під нашим спостереженням перебувало 56 хворих на 

псоріаз, 14 хворих на нейродерміт та 4 хворих на червоний плескатий лишай. 

УФ–опромінювання крові проводили на приладі “Isolda” MD-73M зі 

швидкістю циркуляції крові 20 ml/min. Опромінювання крові проводилося 

короткохвильовим 254 nm UV-проміневим пучком. Разовий об’єм 

опромінюваної крові складав 120 – 150 ml при кількості процедур на курс 

лікування 7 - 12. Інтервал між першою та другою 
 
процедурою становив 1 день, 

наступні сеанси проводилися з інтервалом у 3 дні. В динаміці лікування хворих 

проводилося дослідження показників клітинного та гуморального імунітету, 

неспецифічної реактивності та реологічних властивостей крові.  

Результати та обговорення. У всіх обстежених хворих було  

встановлено достовірне (р<0,05) покращення рівнів показників клітинного та 

гуморального  імунітету, неспецифічної реактивності організму та реологічних 

властивостей крові. Найбільш вагомі зрушення відповідних показників було 

зареєстровано в обстежених хворих на артропатичний псоріаз, псоріатичну 

еритродермію, дифузний нейродерміт та гіпертрофічну форму червоного 

плескатого лишаю. 

Висновки. УФ–опромінювання крові дозволяє підвищити ефективність 

лікування хворих на псоріаз, нейродерміт, червоний плескатий лишай та 

рекомендується до більш широкого застосування у дерматологічній практиці. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА ПСОРІАТИЧНИЙ АРТРИТ 

Ілащук Т.О., Мікулець Л.В. 

Вищий державний медичний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

 

Актуальність. Якість життя (ЯЖ) (покращення або збереження) у 

відповідності до концепції клінічної медицини є або основною, або 

додатковою, або єдиною метою при лікуванні пацієнтів із різними 

захворюваннями. Захворювання опорно-рухового апарату значно погіршують 

ЯЖ людей через постійний біль, зміни функціональної активності, які 

погіршують як життя самого пацієнта, так і його сім’ї і суспільства в цілому. 

Псоріатичний артрит (ПсА) є однією із форм запальних серонегативних 

спондилоартритів, що представляє собою системне прогресуюче захворювання, 

асоційоване із псоріазом, яке призводить до розвитку ерозивного артриту, 

кісткової резорбції, множинним ентезитам і спондилоартриту. Частота ПсА, за 

даними літератури, складає до 1%, розповсюдженість артриту серед хворих на 

псоріаз становить від 13,5% до 47,5%. ПсА нерідко характеризується швидко 

прогресуючим перебігом з розвитком стійкої функціональної недостатності 

опорно-рухового апарату вже на протязі двох років від початку захворювання.  

Метою нашого дослідження було вивчити показники якості життя у 

хворих на псоріатичний артрит. 

Матеріали та методи дослідження. Обстежено 49 пацієнтів з 

достовірним діагнозом ПсА при дотриманні основних положень GCP ICH і 

Гельсінської декларації з біомедичних досліджень, у тому числі – 30 жінок 

(61,22%) і 19 чоловіків (38,78%). Середній вік хворих становив 44,7±9,4 роки. 

Давність захворювання в обстежених коливалася від 1 до 25 років. У 32,65% 

хворих був І ступінь активності, у 51,02% –  ІІ, у 16,33% –  ІІІ ст. В обстежених 

хворих спостерігалися наступні рентгенологічні зміни в суглобах: І стадія – у 

28,57% хворих, ІІ ст. – у 59,18%, ІІ-ІІІ ст. – у 12,25% пацієнтів. Тривалість 

суглобового синдрому становила від 3-х місяців до 17 років, тривалість 

шкірного псоріазу – від 6 місяців до 27 років. Дебют захворювання із шкірної 

форми констатували 28 пацієнтів, 11 хворих – суглобовий синдром, а у 10 

пацієнтів дані варіанти захворювання розвивались одночасно. У 26 пацієнтів із 

ПсА спостерігався вульгарний вогнищевий псоріаз і у 12 хворих – 

розповсюджений псоріаз у стаціонарній стадії. Контрольну групу склали 20 

практично здорових осіб, репрезентативних за віком та статтю.  

Оцінку якості життя проводили за допомогою опитувальника "SF-36 

Health Status Survey". Кількісно оцінюються наступні показники: фізичне 

функціонування (ФФ), рольове (фізичне) функціонування (РФФ), інтенсивність 

болю (ІБ), загальне здоров’я (ЗЗ), життєздатність (життєва активність) (Ж), 
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соціальне функціонування (СФ), емоційне функціонування (ЕФ), психічне 

здоров’я (ПЗ). Всі шкали опитувальника об’єднані в 2 сумарних вимірювання –

фізичний компонент здоров’я (складові шкали: ФФ, РФФ, ІБ, ЗЗ) і 

психологічний компонент здоров’я (складові шкали: ПЗ, ЕФ, СФ, Ж). 

Статистичну обробку даних проводили за допомогою програми PAST. 

Результати. При аналізі результатів за даними шкал SF-36 було виявлено, 

що у хворих на ПсА всі показники якості життя значно нижчі, ніж у групі 

контролю. Серед показників найбільшої відмінності зазнавали показники 

фізичного здоров’я (ФФ, РФФ, ІБ, ЗЗ). РФФ було знижено на 68,3%, показник 

ІБ – на 43,5%, показник ФФ – на 43,5% у порівнянні із групою контролю. Серед 

показників, які характеризували психологічний компонент здоров’я найбільше 

були знижені показники ЕФ на 47,8%, і Ж – на 27,8%. Показник СФ був самим 

вищим серед всіх показників ЯЖ, але він все ж таки був на 20% нижчим у 

порівнянні із контролем. При проведенні кореляційних зв’язків окремих шкал 

SF-36 з деякими клінічними показниками було виявлено, що більшість шкал 

мали статистично достовірні кореляційні зв’язки з віком (ФФ, ЗЗ - р<0,05; 

РФФ, ІБ, Ж, ЕФ - р<0,01), активністю захворювання (р<0,01), кількістю 

припухлих (ФФ, Ж - р<0,01; РФФ, ІБ, ЗЗ, СФ, ПЗ - р<0,05) і болючих суглобів 

(ФФ, РФФ, ЗЗ, Ж - р<0,01; ІБ, СФ, ЕФ, ПЗ - р<0,05), ВАШ(ФФ, ІБ, Ж, ЕФ, ПЗ - 

р<0,01, РФФ, СФ - р<0,05). Також виявлено негативний кореляційний зв’язок 

між функціональним статусом хворих з ПсА і всіма шкалами SF-36 (р<0,01).  

Висновки. Таким чином, у хворих з ПсА спостерігаються більш низькі 

показники якості життя, ніж у групі контролю. Це вказує на те, що ПсА значно 

погіршує ЯЖ пацієнтів. Захворювання має негативний вплив не тільки на 

фізичне функціонування, але і на психологічне та соціальне функціонування. 

Вираженість порушень у пацієнтів з ПсА за різними шкалами опитувальника 

SF-36 корелювали з основними показниками активності запального процесу, а 

також із функціональним статусом.  

 

 

ОЦІНКА РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ КАТАСТРОФ У ХВОРИХ  

ІЗ ПСОРІАТИЧНИМ АРТРИТОМ 

Ілащук Т.О., Окіпняк І.В. 

Вищий державний медичний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

 

Високий ризик розвитку серцево-судинних захворювань (ССЗ) є 

невід’ємною частиною перебігу псоріатичного артриту (ПсА), що негативно 

впливає на довготривалий прогноз при цьому захворюванні. Патогенетично 

причини летальності пов’язані з атеросклерозом та його ускладненнями. 
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Нами проведено порівняльний аналіз факторів ризику розвитку судинних 

катастроф у пацієнтів із хронічною формою захворювання коронарних судин 

(стенокардія напруги ІІ ФК, стабільна (СС) у поєднанні (І група – 12 хворих) та 

без розвитку ПсА (ІІ група – 18 хворих). Пацієнти проходили анкетування для 

виявлення відомих факторів ризику розвитку ССЗ (рівень фізичної активності, 

харчові звички, паління, вживання алкоголю); визначення антропометричних 

параметрів (індекс маси тіла). Було проведено також визначення ліпідограми, 

СРП і сечової кислоти.  

У результаті дослідження встановлено, що дані проведеного анкетування 

не відрізнялися у досліджуваних групах пацієнтів. Водночас у пацієнтів І групи 

у  порівнянні з групою осіб із СС без ПсА реєстрували дисліпідемію з вищими 

показниками рівня загального холестерину (ЗХС): у хворих І групи – 

6,9±2,8ммоль/л, у хворих ІІ групи – 6,5±2,7ммоль/л; ліпопротеїнів низької 

щільності у хворих І групи – 3,78±0,16ммоль/л, у хворих ІІ групи – 

3,65±0,19ммоль/л, та нижчими показниками ліпопротеїдів високої щільності: у 

хворих І групи – 1,15±0,06 ммоль/л, у хворих ІІ групи – 1,19±0,07 ммоль/л, 

проте різниця виявилася не достовірною.  Високий рівень ЗХС (> 8,2 ммоль/л) 

відмічено у 6 пацієнтів, у яких спостерігалася максимальна активність ПсА 

(ШОЕ >35мм/год, СРП у середньому склав 22,1 ± 9,6 мг/л). У пацієнтів І групи 

спостерігали клінічно значимі порушення й інших видів обміну речовин, так 

гіперурикемію виявлено у 75%, яка корелювала з іншими метаболічними 

порушеннями, зокрема з надлишковою масою тіла, яку виявлено у 41,7% 

пацієнтів (індекс маси тіла склав – 33,1±2,9). 

Отже, на ступінь вираженості атеросклерозу у хворих із ПсА впливають 

активність артриту, рівень СРП. Під час клінічного спостереження за хворим із 

ПсА необхідно проводити оцінку серцево-судинного ризику, зокрема 

визначення показників ліпідограми.   

 

 

СУПУТНЯ ПАТОЛОГІЯ ГІПОФІЗАРНО-ТИРЕОЇДНОЇ СИСТЕМИ ЯК 

ВАЖЛИВИЙ ПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ЧИННИК ВУГРОВОЇ ХВОРОБИ У 

ЖИТЕЛІВ РЕГІОНУ З ПРИРОДНИМ ЙОДОДЕФІЦИТОМ 

Карвацька Ю.П. 

Вищий державний медичний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

 

Актуальність. Вугрова хвороба (акне) – одне з найбільш поширених 

захворювань шкіри із хронічним часто рецидивним перебігом і локалізацією 

висипки на відкритих ділянках шкіри, що спричиняють у пацієнтів 

психоемоційні розлади, погіршують якість їх життя, знижують працездатність 
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та соціальну активність. Згідно даних сучасних досліджень відомо, що вугрова 

хвороба  це хронічне мультифакторне захворювання салових залоз, якому 

сприяють екзогенні тригерні чинники, генетична схильність, ендокринні та 

імунні порушення, обмінні розлади тощо. Разом з тим, окремі механізми 

виникнення й перебігу акне залишаються остаточно не вивченими, зокрема 

стан гіпофізарно-тиреоїдної системи у пацієнтів із йододефіцитного регіону. 

Мета дослідження – визначити стан гіпофізарно-тиреоїдної системи у 

хворих на вугрову хворобу, що проживають у Чернівецькій області – регіоні з 

природним йододефіцитом. 

Матеріали і методи. Проведено комплексне обстеження 114 хворих на 

вугрову хворобу віком від 19 до 25 років, з них 68 осіб жіночої та 46 – 

чоловічої статі, які є постійними жителями Чернівецької області – регіону з 

природним йододефіцитом. Групу контролю склали 35 практично здорових 

осіб (донорів). Функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної системи у хворих 

на вугрову хворобу оцінювали за рівнем у крові тиреотропного гормону (ТТГ), 

вільних фракцій трийодтироніну (Т3) та тироксину (Т4) імуноферментним 

методом з використанням стандартних тест-наборів. Ультразвукове 

дослідження щитоподібної залози проводили за допомогою ультразвукового 

апарата SSD-630 фірми “Aloka” (виробництва Чехії). 

Результати дослідження. Встановлено, що у більшої частини (66,7%) 

обстежених хворих на вугрову хворобу серед мешканців регіону з природним 

йододефіцитом є зміни гіпофізарно-тиреоїдної системи, що проявляються 

порушеннями ехоструктури щитоподібної залози (ознаки дифузного зоба І і ІІ 

ступеня – 30,7%, тиреоїдиту – 7,9%, вузлового зобу – 6,1%, гіпоплазії залози – 

5,3% тощо) та/чи змінами вмісту в сироватці крові тиреотропного гормону 

гіпофіза та тиреоїдних гормонів з ознаками еутиреозу – 60,5%, гіперфункції 

щитоподібної залози – 23,7% та гіпотиреозу – 15,8% із переважно латентним їх 

клінічним перебігом, які виявляють вірогідно частіше у хворих із 

середньотяжким та тяжким клінічним перебігом дерматозу порівняно з легким 

перебігом (відповідно: 
2 

= 5,64 та 7,05 за критичного значення – 3,84). 

Визначено за методом відношення шансів (OR), що у пацієнтів зі змінами 

тиреоїдного гомеостазу порівняно з їх відсутністю вищий ризик розвитку 

вугрової хвороби з тяжким перебігом – у 4,33 рази (OR=4,33; 95% ДІ 1,21-

15,44) та середньотяжким перебігом – у 2,96 рази (OR=2,96; 95% ДІ 1,19-7,35). 

Висновок. У значної частини (66,7%) хворих на вугрову хворобу –

мешканців регіону з природним йододефіцитом є зміни гіпофізарно-тиреоїдної 

системи, які корелюють з тяжкістю клінічних проявів та перебігу дерматозу, 

що обґрунтовує доцільність визначення стану гіпофізарно-тиреоїдної системи у 

хворих на вугрову хворобу за умов їх проживання у регіоні з природним 

йододефіцитом та призначення їм відповідної корегуючої терапії. 
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ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД МІКРОБІОТИ ПОРОЖНИНИ ТОВСТОЇ 

КИШКИ У ХВОРИХ НА ВУГРОВУ ХВОРОБУ 
1
Карвацька Ю.П., 

2
Лисенко А.О., 

2
Сучеван М.А. 

1
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський 

 державний медичний університет», м. Чернівці; 
2
КМУ «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер»; 

 

Актуальність вугрової хвороби визначає значна поширеність даного 

дерматозу, на який страждає близько 80-90% осіб підліткового й молодого 

працездатного віку, а у значної частини (10-15%) осіб продовжується і після 25 

років. Вагоме значення у розвитку й перебігу вугрової хвороби надають 

хронічній фокальній інфекції, розладам функції органів травлення, змінам 

біоценозу кишківника, які спричиняють обмінні порушення, процеси 

автоінтоксикації, розвиток вторинного імунодефіцитного стану тощо, що в 

цілому може сприяти хронізації та більш тяжкому клінічному перебігу 

дерматозу. 

Метою роботи було визначити стан мікробіоценозу порожнини товстої 

кишки у хворих на різні клінічні форми вугрової хвороби – мешканців 

Чернівецької області (йододефіцитного регіону).  

Матеріали і методи.  Спостерігали 62 пацієнтів із вугровою хворобою 

віком від 18 до 25 років – мешканців Чернівецької області (йододефіцитного 

регіону), з них у 21 (33,9%) діагностовано легку форму, у 23 (37,1%) – 

середньої тяжкості й у 18 (29,0%) – тяжку форму дерматозу, в яких проведено 

вивчення якісного та кількісного складу мікробіоти вмісту порожнини товстої 

кишки бактеріологічним методом.   

Результати дослідження. Встановлено, що у хворих на вугрову хворобу, 

поряд з домінантною мікробіотою, яка представлена бактеріями роду 

Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia, Enterococcus, умовно патогенними 

бактеріями роду Staphylococcus (S. epidermiditis, S. saprophiticus), присутня 

додаткова – S. aureus та дріжджеподібними грибами роду Candida. Порожнина 

товстої кишки у пацієнтів із вугровою хворобою контамінується патогенними 

(ентеротоксичними ешерихіями) та умовно патогенними ешерихіями з 

пониженою ферментативною активністю, лактозонегативними ешерихіями, 

ентеробактеріями роду Proteus, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter), 

ентеробактеріями, псевдомонадами (P. aeruginosa) і цвілівими грибами. 

Характерним для видового складу мікробіоти вмісту порожнини товстої  

кишки у пацієнтів із вугровою хворобою є часткова елімінація із порожнини 

товстої кишки у незначної кількості пацієнтів біфідобактерії (у 9,09% хворих), 

лактобактерії (у 6,49%), кишкових паличок з нормальними ферментативними 

властивостями (у 1,30%).  
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Висновок. У порожнині товстої кишки хворих на вугрову хворобу 

формується дефіцит автохтонних облігатних бактерій роду Bifidobacterium, 

Lactobacillus, кишкових паличок із нормальною ферментативною активністю, а 

також збільшується кількість або формується тенденція до зростання кількості 

умовно патогеннихта патогенних мікроорганізмів, які у порожнині товстої 

кишки досягають помірного і високого популяційного рівня, що слід 

враховувати при плануванні таким пацієнтам патогенетично спрямованої 

терапії.  

 

 

 

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ З 

УРАХУВАННЯМ РОЛІ РЕГУЛЯТОРНИХ МОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК 

ТА МЕХАНІЗМІВ ТОЛЕРАНТНОЇ РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ 

Куц Л. В. 

Медичний інститут Сумського державного університету,  

м. Суми 

 

Актуальність. Псоріатична хвороба залишається однією з важливих 

проблем не тільки практичної медицини, але й має достатньо вагоме соціальне 

значення. Етіопатогенетичні ланки цього дерматозу до кінця не з’ясовані, а 

кількість хворих на псоріаз неухильно зростає. Існуючі на сьогодні стандартні 

методики лікування псоріазу не завжди призводять до бажаних результатів, 

зростає частота резистентних до терапії випадків та більш тяжкого перебігу 

захворювання. Все зазначене і диктує необхідність подальших досліджень 

етіопатогенезу псоріазу та розробки на цій основі нових перспективних 

методик терапії хворих. 

Мета дослідження – підвищення ефективності лікування хворих на 

псоріаз із використанням комплексної диференційованої терапії із 

призначенням сорбентної, імунотропної та колоногідротерапії (шляхом 

поетапної методики). 

Матеріали і методи. Під спостереженням знаходилися 280 хворих на 

вульгарний (звичайний) псоріаз у прогресуючу стадію віком від 18 до 60 років, 

серед яких осіб чоловічої статі – 149, жіночої – 131. Діагноз встановлювали на 

основі детального аналізу скарг, анамнестичних даних, об’єктивного та 

загальнолабораторних обстежень пацієнтів. Додатково у 120 хворих було 

проведено дослідження провідних регуляторних сигнальних молекулярних 

сполук (нейромодуляторів, медіаторів запалення, вторинних клітинних 

посередників, цитокінів) та досліджено кількісно-видовий склад мікробіоти 

порожнини товстого кишечника (імуноферментними та мікробіологічними 
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методами відповідно). Отримані результати (як до, так і після проведення 

терапії) опрацьовували сучасними статистичними методами із використанням 

ліцензованої програми «STATISTICA
®
 for Windows 6.0», яка дозволяє також 

констатувати наявність/відсутність корелятивних зв’язків між показниками 

клінічних та лабораторних досліджень. 

Результати дослідження. У хворих на вульгарний (звичайний) псоріаз 

клінічно спостерігалася висока частота проявів синдрому подразненого 

кишечника (у 90,0% пацієнтів), які тісно корелюють як із наявними у них 

симптомами депресивних станів, так і змінами з боку регуляторних сигнальних 

молекулярних сполук та кількісно-видового складу мікробіоти порожнини 

товстого кишечника. Зокрема, відмічалися достовірні (р<0,05 – 0,001) 

підвищення рівнів: субстанції Р, бета-ендорфіну, простагландинів Е2 і F2α, 

серотоніну, гістаміну, цГМФ, TNFα, IL-8, IL-10 та зниження – цАМФ. 

Встановлено значимі кореляційні зв’язки між зниженням кількості 

представників нормобіоти (на тлі підвищення умовно патогенної мікрофлори) 

та достовірним підвищенням у сироватці крові цитокінового фактору регуляції 

аліментарної толерантності – TGFβ. 

З урахуванням отриманих даних комплексного обстеження хворих на 

псоріаз було розроблено диференційовану методику терапії із поетапним 

призначенням сорбентної (ентеросгель – у прогресуючу стадію дерматозу), 

імунотропної (глюкозамінілмурамілдіпептид – у стаціонарну стадію псоріазу) 

та колоногідротерапії (у стаціонарну стадію – із використанням суміші 

окибутирату натрію, а в регресуючу – суміші з біфідобактеріями). Результати 

проведеного лікування свідчать про те, що при нормалізації вмісту у сироватці 

крові досліджених регуляторних молекулярних сполук, цитокінового фактору 

регуляції аліментарної толерантності та кількісно-видового складу мікробіоти 

порожнини товстого кишечника ремісія наступала у 71,7% хворих (у групі 

порівняння із стандартною терапією – у 10,7%), при цьому частота подальших 

рецидивів зменшувалася у 1,9 рази. 

Висновок. Таким чином, урахування факторів толерантної реактивності 

організму та ролі регуляторних сигнальних молекулярних сполук при 

плануванні лікування хворих на псоріаз може в значній мірі сприяти більш 

ефективній терапії та забезпечити добрі клінічні наслідки як у найближчому, 

так і віддалених періодах спостереження. 
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КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ БОРОДАВКАМИ 
1
Кучерівська Л.Д., 

2
Денисенко О.І.  

1
ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги», м. Чернівці; 

2
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський  

державний медичний університет», м. Чернівці 

 

Актуальність. В останні роки відзначається тенденція до підвищення 

рівня захворюваності на вульгарні бородавки, чому сприяють як екзогенні, так 

і ендогенні чинники, зокрема розвиток у пацієнтів вторинних імунодефіцитних 

станів. Бородавки диференціюють на прості (вульгарні), плоскі, гострокінцеві 

бородавки (гострокінцеві кондиломи) та підошовні. Збудником захворювання є 

певні види папіломавірусів людини. Захворювання є контагіозним, хворіють як 

дорослі, так і діти. Згідно клінічних спостережень, лікування бородавок часто є 

малоефективним, нерідко відзначаються рецидиви дерматозу. 

Метою роботи було проаналізувати клінічну ефективність лікування 

бородавок із застосуванням сучасних противірусних та імунотропних засобів. 

Матеріали і методи. Під нашим спостереженням перебували 117 

пацієнтів із різними видами бородавок: у 46 осіб діагностовано прості 

(вульгарні) бородавки різної локалізації та ступеня виразності, у 27 – плоскі 

бородавки, у 25 – підошовні бородавки, у 19 – гострокінцеві кондиломи 

статевого члена у чоловіків та у жінок з локалізацією на малих соромітних 

губах та в перианальній ділянці Діагноз виставляли за характерними 

клінічними ознаками. Прості (вульгарні) бородавками локалізувалися на 

пальцях кистей (часто в навколонігтьовій зоні) й обличчі, були представлені 

вузликом до 1 см, які виступають над поверхнею шкіри, щільні, кольору 

нормальної шкіри або з сіруватим відтінком. Плоскі бородавки найчастіше 

зустрічалися у дітей з локалізацією на обличчі, шкірі верхніх кінцівок, тилі 

кистей і тулубі, були представлені плоскими вузликами невеликих розмірів (до 

0,3 см), які незначно виступали над рівнем шкіри, часто мали полігональну 

форму, кольору нормальної шкіри або незначного рожевого забарвлення. 

Підошовні бородавки локалізувалися на стопі у зоні найбільшого тертя та 

здавлення, різного розміру, болючі при ходьбі. Гострокінцеві кондиломи були 

у вигляді верукозних розростань тістуватої консистенції, розташовані на тонкій 

основі, різних розмірів, рожевого, тілесного чи сіро-коричневого забарвлення. 

Хворим з проявами бородавок і гострокінцевих кондилом поводили 

диференційну діагностику з бородавчастою формою червоного плоского 

лишаю, бородавчастим туберкульозом шкіри, з вірусом папіломи людини 

високого онкогенного ризику – 16 і 18 тип та середнього ризику – 31, 33, 35, 

39, 45, 52, 58, 59 і 67 типи методом ПЛР. Жінок консультував гінеколог на 

наявність передракових захворювань шийки матки. Також визначали наявність 
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білка альфа-фетопротеїна. Особам з поширеними бородавками і кондиломами 

проводили добровільне консультування-тестування на СНІД, після згоди 

пацієнта проводили обстеження на наявність в крові антитіл до ВІЛ.  

Результати та обговорення. Пацієнтам після обстеження та виставлення 

діагнозу бородавок призначали лікування, яке було диференційованим. При 

поодиноких проявах бородавки видаляли електрокоагулятором і призначали 

противірусний препарат з імунотропною дією (протефлазид по 10 крапель двічі 

на добу упродовж 3-4 місяців), після чого у пацієнтів відзначали довготривалу 

ремісію (при спостереженні до 1-1,5 року). При поширених проявах проводили 

видалення бородавок методом електрокоагуляції та призначали противірусний 

препарат лаферобіон упродовж 10 днів (дорослим і дітям, старше 12 років –  по 

1 млн. ОД в/м вранці та по 1 млн. ОД у вигляді ректальних свічок на ніч), а з 

11-го дня призначали протефлазид по 10 крапель 2 рази на добу впродовж 3-х 

місяців. У більшості пацієнтів відзначали стійкий клінічний ефект, а у третини 

пацієнтів із простими поширеними бородавками з локалізацією в ділянці 

навколонігтьового ложа відзначали рецедив через 1,5 -2 місяці у вигляді  однієї 

чи двох бородавок невеликих розмірів на тому ж місці. Після повторного курсу 

лікування із застосуванням лаферобіону наступала стійка ремісія. Слід також 

відзначити, що у четвертої частини хворим із гострокінцевими кондиломами 

чи бородавками на фоні лікування лаферобіоном відмічали загострення 

хвороби: появу від 2 до 5 нових елементів, які самостійно регресували до 10 

дня прийому лаферобіону. 

Висновки. Застосування у комплексній терапії пацієнтів із бородавками 

сучасних противірусних засобів з імунотропною дією підвищує результати їх 

лікування та забезпечує стійку довготривалу ремісію. 

 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ ЗОВНІШНЬОЇ 

ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОЇДНОЇ ТЕРАПІЇ 

Литинська Т.О. 

Національний  медичний університет  

імені О.О. Богомольця, м. Київ 

 

Невід’ємною складовою комплексного лікування хворих із різною 

дерматологічною патологією є місцева терапія з її унікальними можливостями 

безпосереднього впливу на вогнище ураження. При цьому певні труднощі 

виникають при призначенні топічної терапії хворим із локалізацією 

патологічного процесу на долонях і підошвах та при лікуванні дерматозів із 

вираженим гіперкератозом, який значно погіршує всмоктування місцевих 

медичних препаратів. 
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Мета роботи. Підвищення ефективності лікування хворих на псоріаз 

шляхом залучення у комплексну терапію сучасного вітчизняного препарату 

місцевої дії Дермабін. 

Матеріали і методи. Під спостереженням перебувало 24 хворих на 

вульгарний псоріаз, у переважної більшості з них патологічний процес 

поширювався на шкіру долонів та підошов. У 19 пацієнтів спостерігалася 

стаціонарна стадія захворювання (папуло-бляшки різного розміру з вираженим 

нашаруванням сріблясто-білих лусочок на їх поверхні, значна інфільтрація 

тощо). Ефективність терапії оцінювали на підставі результатів лікування 

пацієнтів, які були розподілені у дві клінічні групи. Пацієнти основної групи 

отримували традиційну терапію та місцево мазь Дермабін («Біофарма», 

Україна), що містить бетаметазону дипропіонат (0,05%) та саліцилову кислоту 

(3%).  Пацієнти групи порівняння отримували традиційну терапію.  

Результати та обговорення. У процесі комплексного лікування у хворих 

основної групи скоріше та в більшому обсязі відбувався регрес клінічних ознак 

дерматозу (зниження індексу PASI у хворих основної групи було більш 

вираженим, ніж у групі порівняння). Небажаних реакцій чи ускладнень при 

призначенні комплексної терапії з використанням мазі Дермабін не 

спостерігалося. 

Висновки. Включення мазі Дермабін у комплексне лікування хворих на 

псоріаз сприяє підвищенню ефективності лікування дерматозу. 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ “ГАЛСТЕНА” ПРИ ЛІКУВАННІ 

ПРОЯВІВ СЛАДЖ-ФЕНОМЕНУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ 

ХОЛЕЦИСТИТ В ПОЄДНАННІ З ВУГРОВОЮ ХВОРОБОЮ 

І.В. Лукашевич 

Вищий державний медичний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

 

Від вугрової хвороби потерпає до 80% населення віком від 12 до 25 років і 

30-40% осіб старшого віку. Нині спостерігається тенденція до збільшення 

захворюванності на цей дерматоз серед людей зрілого та літнього віку. Досить 

часто провокує дерматоз супутня патологія гепатобіліарної системи (ГБС), яка 

проявляється холестазом. Вугрова хвороба значно знижує якість життя та 

негативно впливає на психоємоційний стан пацієнтів, тому пошук максимально 

ефективних методів лікування є дуже актуальним.  

Метою дослідження було вивчення частоти проявів вугрової хвороби у 

хворих на хронічний холецистит із сладж-феноменом, дослідити можливі 

етіопатогенетичні ланки такого поєднання та розробити шляхи їх корекції за 
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допомогою препарату рослинного походження “Галстена” (Richard Bittner, 

Omega Pharma, Україна). 

Для характеристики морфо-функціонального стану ГБС проводили 

програмне ультрасонографічне дослідження 36 пацієнтів віком від 18 до 47 

років, хворих на вугрову хворобу та хронічний некаменевий холецистит з 

явищами сладж-феномену та без нього з анамнезом захворювання від 5 до 17 

років. Домінуючий контингент – жінки (73%). Ехографічно оцінювали розміри, 

контури, структуру зазначених органів. Ультрасонографічне дослідження 

здійснювали натще, через 10-12 годин після останнього прийому їжі за 

загальноприйнятою методикою. Крім того, всім хворим був проведений 

біохімічний аналіз крові. 

При обстеженні було виявлено, що у 29 хворих із вираженими проявами 

вугрової хвороби мали місце явища сладж-феномену від ¼ до ½ об’єму 

жовчного міхура на фоні помірного збільшення його об’єму та товщини і 

щільності стінки, ущільнення внутрішньопечінкових жовчних протоків при 

нормальних розмірах та ехо-структурі печінкової паренхіми, наявність 

мікролітів високої щільності  в чашково-мискових системах нирок, ущільнення 

чашково-мискового комплексу нирок.  

Із 7 хворих на хронічний холецистит без проявів сладж-феномену помірно 

виражені прояви вугрової хвороби виявлені лише у 6, що ставить під сумнів 

наявність патогенетичної залежності між цими явищами.  

Клінічний перебіг патології у пацієнтів вирізнявся схильністю до 

торпідного перебігу, знижувалася якість життя пацієнтів, була меншою 

ефективність гепатопротекторно-жовчогінної терапії, яка потребувала більш 

тривалого застосування, помірно підвищувалась активність лужної фосфатази, 

ГГТП, достовірно підвищувався рівень холестерину та тригліцеридів. 

Програма оздоровлення досліджуваного контингенту хворих включала в 

себе корекцію харчового режиму в часі, нормалізацію балансу складових 

частин їжі з акцентом на збільшення рідинного компоненту до 2,5-3 л/добу, 

харчову корекцію функції кишечника за рахунок збільшення пектинового 

компоненту їжі, рослинних олій та молочно-кислих продуктів, дозоване 

фізичне навантаження (ходьба, біг, дихальна гімнастика, помірна фізична 

праця), жовчогінно-гепатопротекторну терапію рослинними препаратами 

(зокрема препаратом “Галстена”) впродовж 1 - 1,5 міс.   

Таким чином, хронічний холецистит з явищами сладж-феномену та 

вугрова хвороба – часте поєднання патологічних станів, особливо у людей 

молодого віку. Однією з важливих причин їх виникнення є суттєві порушення 

хроноритмів та якості харчування, особливо нехтування рідинним, фруктово-

овочевим, пектиновим компонентами їжі, рослинними оліями, гіподинамія. 

Одним з ефективних шляхів підвищення ефективності реабілітації хворих є 
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поєднання гепатопротекторно-жовчогінної терапії на тлі дієтичної корекції 

харчування в часовому та якісному аспектах із підвищеним рідинним 

навантаженням.  

 

 

ФІТОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЗАСІБ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ІЗ 

БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ НА ТЛІ ПСОРІАЗУ 

Н.М. Малкович, Б.П. Сенюк 

Вищий державний медичний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

 

Коморбідність псоріазу з ураженнями різних органів та систем організму 

загальновідома. Зокрема, дослідженням із визначенням середнього Charlson 

індексу супутніх псоріазу захворювань, що включало 9035 пацієнтів у віці від 

25 до 64 років, установлено, що він вищий у пацієнтів із легкою (0,375 проти 

0,347), помірною (0,398 проти 0,342) або тяжкою формами псоріазу (0,450 

проти 0,348) (кожні р<0,05). На основі визначення даного індексу відмічений 

зв’язок псоріазу зі значною розповсюдженістю хронічних уражень легень, при 

цьому зкориговане відношення шансів складало 1,08, а довірчий інтервал — 

1,02-1,15 (Батыршина С.В., Садыкова Ф.Г., 2014). При цьому, виникнення 

бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень 

передувало розвитку псоріазу. 

Метою нашого дослідження стала оптимізація лікування хворих із 

поєднанням бронхіальної астми та псоріазу шляхом включення у комплексне 

лікування фітотерапевтичного засобу із протизапальною та 

імунокоригувальною активністю. 

Нами було апробовано застосування водного екстракту Фіалки 

триколірної (Viola tricolor L.) Водяний екстракт Фіалки триколірної інгібує 

проліферацію активованих лімфоцитів шляхом зменшення секреції цитокінів 

IL-2, не зачіпаючи експресію рецептора IL-2. Також доведений інгібуючий 

вплив складових фітосировини на продукцію гамма-інтерферону та фактору 

некрозу пухлин-альфа, при цьому дегрануляційна здатність активованих 

лімфоцитів залишалася незміненою. Встановлено, що фітохімічний аналіз 

складових екстракту фіалки триколірної призвів до ідентифікації біологічно 

активних поліциклічних компонентів рослини, так званих циклотидів (Hellinger 

R., Koehbach J., Fedchuk H., et al., 2014). Отримані результати дають підстави 

для використання рослинних препаратів Viola в терапії розладів, пов'язаних із 

гіперактивністю імунної системи, зокрема при лікуванні хворих із поєднанням 

атопічної та інфекційно-залежної бронхіальної астми у поєднанні із псоріазом.  
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Спостерігали 13 хворих із середньотяжкою та тяжкою бронхіальною 

астмою із супутнім псоріазом. Використовували водяний екстракт трави 

Фіалки триколірної у співвідношенні 5,0 гр сухої сировини на 200 мл окропу. 

Було рекомендовано приймати по 100 мл екстракту 3 рази на добу впродовж   

2-х тижнів. Застосування фітопрепарату поєднували з базисною терапію 

(інгаляційне введення симбікорту-тубрухалеру чи серетиду-евохалеру у 

середніх та високих дозах). 

При аналізі результатів спірометричного дослідження наприкінці 

лікування виявлено зростання значень пре-дилятатор показників порівняно з 

результатами до початку лікування: об’єм форсованого видиху за 1 сек зріс на 

15,6%, середня об’ємна швидкість руху повітря зросла на 24,8%. Вивчення 

результатів імунологічного дослідження показало зменшення вмісту 

прозапальних клітинних та молекулярних чинників в середньому на 10,2%. 

При цьому у 9 пацієнтів спостерігали стабілізацію поширення псоріатичного 

висипу, у 4 – деяке зменшення площі та інтенсивності ураження шкіри. 

Отже, використання фітопрепаратів на основі Фіалки триколірної слід 

вважати перспективним щодо включення у комплексне лікування хворих із 

середньотяжкою та тяжкою бронхіальною астмою із супутнім псоріазом, 

зважаючи на можливі спільні ланки патогенезу обох захворювань. 

 

 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ ВОЛОС ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

 АНДРОГЕНЕТИЧЕСКОЙ АЛОПЕЦИИ. 

Махарашвили А., Гуллер А.,  Догозашвили М.,  Бакурадзе Н. 

Hairline International, scientific-treatment center of hair restoration 

(Tbilisi, Georgia) 

 

На сегодняшний день пересадка собственных волос признана 

единственным эффективным методом для восстановления утраченных волос 

при андрогенетической алопеции (АГА). При этом донорскими являются 

волосы, расположенные на затылке и висках. По утверждению многих авторов 

фолликулы этих волос устойчивы к фактором выпадения при АГА (тестостерон 

и его дериваты) и после пересадки обеспечивают пожизненный рост здоровых 

волос. Однако, многолетний опыт и некоторые клинические наблюдения 

свидетельствуют о том, что через несколько лет после трансплантации 

происходит миниатюризация и поредение пересаженных волос, что в свою 

очередь приводит к ухудшению косметического эффекта. 

Целью нашего исследования явилось оценка жизнеспособности 

пересаженных фолликул на разных этапах послеоперационного периода. 
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Материал и методы: В исследование включены 20 пациентов (100% 

мужчин) в возрасте от 26 до 54 лет. Из них 10 страдали андрогенетической 

алопецией (основная группа)  и 10 – рубцовой алопецией (контрольная группа). 

Площадь облысения в обеих группах составила от 32 до 91 см
2
. Количество 

имплантированных фолликулярных групп (ФГ) варьировало от 1480 до 3450. 

Густота имплантации на 1 см
2
 – от 38 до 46. Важно отметить, что ни у одного 

пациента с рубцовой алопецией (РА) не наблюдался фон АГА. 

Всем пациентам, включенных в исследовании, была выполнена пересадка 

собственных волос из затылочной области, с применением Strip техники. 

Операция выполнялась под местным обезболиванием.  

В обеих группах пациентов поведены морфологические исследования 

графтов донорской и реципиентной зон до и после пересадки волос. 

Панчбиопсия графтов бралась через 1-2-3 года со дня пересадки. Исследования 

проводились на световом микроскопе по общепринятой методике. 

Результаты: У всех пациентов, как с АГА, так и РА, через 12 месяцев 

наблюдалось хороший рост пересаженных волос (выживаемость в среднем 

96%). На протяжении всего срока наблюдения (до 3-х лет) сохранялся хороший 

косметический эффект, пациенты не предъявляли никаких жалоб. 

Результаты морфологических исследовании показали, что графты 

пересаженные при РА, во всех случаях наблюдения сохраняли здоровую 

структуру через 1-2-3 года после пересадки и не отличались от донорских. 

Морфологические исследования у пациентов с АГА показали, что и 

реципиентная, и донорская кожа при АГА имеют признаки воспаления, причем 

в реципиентных участках воспаление выражено сильнее. После пересадки 

волос при АГА морфологические результаты несколько хуже, чем после 

пересадки при РА, т.к. воспалительные явления, сохраняются. Это приводит к 

частичной деградации структуры пересаженных фолликулов, а, также, 

вероятно, к гибели части пересаженных фолликулов. Начальными 

проявлениями дегенеративного процесса являются воспалительная 

инфильтрация в перифолликулярном пространстве и, в дальнейшем, локальный 

фиброз этой области. 

Выводы: Полученные данные морфологических исследовании 

свидетельствуют о том, что при АГА пересаженные фолликулы находятся под 

отрицательным влиянием факторов выпадения волос. Это в свою очередь 

диктует условия для создания комбинированных программ лечения АГА как 

до, так и после пересадки волос. 
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КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ 

ЛИШАЙ 

Мельник Т.В., Бондар С.А., Наліжитий А.А., Гармаш Л.Л. 

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова,  

м. Вінниця 

 

Актуальність. Червоний плоский лишай (ЧПЛ) – хронічний дерматоз із 

недостатньо вивченою етіологією та патогенезом. Серед можливих причин 

захворювання виділяють: спадковий фактор, ендогенну інтоксикацію, імуно-

алергічний компонент, порушення з боку ендокринної системи, тригерні 

фактори (травми, різні хімічні та фізичні впливи). Необхідність детального 

вивчення зумовлена зростанням рівня захворюваності, варіабельністю його 

клінічного перебігу, частим розвитком атипових форм, резистентних до 

традиційної терапії, зменшенням терміну ремісій. 

Мета роботи. Підвищення ефективності лікування хворих на ЧПЛ 

шляхом розробки комплексного патогенетично обгрунтованого методу 

лікування з урахуванням корекції токсично-метаболічних порушень та змін у 

стані прооксидантно-антиоксидантноі рівноваги. 

Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 40 хворих (28 жінок і 

12 чоловіків) віком від 21 до 75 років хворих на ЧПЛ у стадії прогресування з 

різним ступенем тяжкості перебігу. Під час обстеження у гастроентеролога у 12 

хворих (22%) виявлено супутні захворювання з боку шлунково-кишкового 

тракту. 

Результати. Обстежених хворих на ЧПЛ розподілено на дві групи по 20 

осіб. Пацієнти порівняльної групи отримували терапію згідно протоколів МОЗ 

України (антигістамінні, гіпосенсибілізуючі, гепатопротектори, місцево-

топічні глюкокортикостероїди). Для лікування хворих основної групи 

застосовували α-ліпоєву кислоту по 300 мг 2 рази на день, декамевіт по 1 

таблетці 1 раз на день після їжі протягом трьох тижнів та атоксил у вигляді 

суспензії (1 ст. ложка атоксилу на одну третину склянки води) за 1,5 години до 

їжі 2-3 рази на добу протягом двох тижнів. У пацієнтів основної групи клінічне 

покращення спостерігалося вже на 4-6 добу лікування, зокрема зникав свербіж. 

На 7-9 добу помітно зменшувались ознаки запалення та інфільтрації в ділянках 

ураження ЧПЛ. Завдяки запропонованому методу комплексної терапії у хворих 

основної групи прискорився термін одужання, в середньому, на 4-6 днів у 

порівнянні з групою, де була призначена традиційна терапія. 

Висновки. Застосування в комплексному лікування хворих на ЧПЛ           

α-ліпоєвої кислоти, атоксилу та декамевіту прискорює одужання, поліпшує 

процеси регенерації в ділянках запалення, забезпечує виразніший клінічний 

результат порівняно зі схемами традиційного лікування. 
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ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЗКУ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ ІЗ 

СУБКЛІНІЧНИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ У ХВОРИХ НА 

ПСОРІАТИЧНИЙ АРТРИТ  
1
Мікулець Л.В., 

2
Свинарчук Г.Г. 

1
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний 

медичний університет», м. Чернівці, 
2
Клінічна міська установа міська клінічна лікарня № 3, м. Чернівці 

 

Актуальність. Частота псоріатичного артриту (ПсА), за даними 

літератури, складає до 1%, розповсюдженість артриту серед хворих на псоріаз 

становить від 13,5% до 47,5%. Хворі на ПсА відносяться до групи високого 

ризику із розвитку серцево-судинних захворювань (ССЗ). На думку деяких 

авторів, атеросклероз і ПсА мають спільні патогенетичні ланки, що обумовлює 

високий кардіоваскулярний ризик (КВР) у даної категорії пацієнтів. Існує 

гіпотеза, що розвиток атеросклерозу у хворих на ПсА пов’язаний з хронічним 

запаленням і виникає в результаті складної взаємодії імунних механізмів і 

метаболічних порушень, які відносяться до традиційних факторів ризику 

(Hansson G.K., 2005). КВР вище у хворих із найбільш важким перебігом 

захворювання (Eder L, Gladman DG., 2015). Підвищений рівень запальних 

біомаркерів є предиктором розвитку серцево-судинних ускладнень у таких 

пацієнтів.  

Метою дослідження було вивчити взаємозв’язок метаболічного синдрому 

(МС) із субклінічними атеросклерозом у хворих на псоріатичний артрит. 

Матеріали та методи дослідження. Обстежено 49 пацієнтів із 

достовірним діагнозом ПсА при дотриманні основних положень GCP ICH і 

Гельсінської декларації з біомедичних досліджень, у тому числі – 30 жінок 

(61,22%) і 19 чоловіків (38,78%). Середній вік хворих становив 44,7±9,4 роки. 

Давність захворювання в обстежених хворих на ПсА коливалася від 1 до 25 

років. У 32,65% хворих був І ступінь активності, у 51,02% – ІІ, у 16,33% – ІІІ ст. 

В обстежених хворих спостерігались наступні рентгенологічні зміни в 

суглобах: І стадія – у 28,57% хворих, ІІ – у 59,18%, ІІ-ІІІ ст. – у 12,25% 

пацієнтів. Тривалість суглобового синдрому становила від 3-х місяців до 17 

років, тривалість шкірного псоріазу – від 6 місяців до 27 років. Дебют 

захворювання із шкірної форми констатували 28 пацієнтів, 11 хворих – 

суглобовий синдром, а у 10 пацієнтів дані варіанти захворювання розвивалися 

одночасно. У 26 пацієнтів із ПсА спостерігався вульгарний вогнищевий псоріаз 

і у 12 хворих – розповсюджений псоріаз у стаціонарній стадії. У пацієнтів 

проводили визначення антропометричних даних: ріст, масу тіла, окружність 

талії (ОТ), індекс маси тіла (ІМТ). Контрольну групу склали 20 практично 

здорових осіб, репрезентативних за віком та статтю.  
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З метою діагностики субклінічного атеросклерозу пацієнтам проводилася 

ультразвукова доплерографія сонних артерій. Дослідження проводили за 

допомогою ультразвукового апарату Ultrasonix, SonixOP із застосуванням 

конвексного датчика C7-3/50.   

Результати. МС був діагностований у 18 (36,7%) хворих на ПсА, а саме: 

АО виявлено у 27 (55,1%) пацієнтів, ожиріння по ІМТ – у 11 (22,5%). При 

аналізі розповсюдженості МС серед пацієнтів залежно від віку виявлено, що із 

віком збільшується їх кількість (р=0,001). Проаналізовано наявність МС у 

хворих на ПсА в залежності від активності захворювання. При цьому 

статистично достовірних відмінностей не виявлено, лише спостерігалася 

тенденція до збільшення кількості пацієнтів на ПсА з МС при збільшенні 

активності захворювання.  

Субклінічний атеросклероз за даними доплерографії сонних артерій 

виявлений у 24 (49,0%) пацієнтів. У хворих на ПсА з МС середні (0,77 і 0,72 мм 

відповідно, (р<0,001)) і максимальні (0,93мм проти 0,85мм, (р<0,001))  

значення КІМ були достовірно вищі ніж у пацієнтів з ПсА без МС. Крім того, 

встановлено статистично достовірний взаємозв’язок між значеннями товщини 

КІМ і традиційними факторами ризику ССЗ (компонентами МС): ОТ (r=0,39, 

р<0,001), ІМТ (r=0,42, р<0,001), а також між значеннями товщини КІМ і 

тривалістю ПсА (r=0,17, р<0,02). 

Висновки. Таким чином, у хворих на ПсА виявлено високу частоту МС.  

Спостерігається статистично достовірне збільшення кількості пацієнтів на ПсА 

з МС зі збільшенням віку та тенденція до збільшення при збільшенні 

активності запалення. Встановлено взаємозв’язок між товщиною КІМ, 

традиційними факторами ризику ССЗ і тривалістю захворювання. Сумація 

метаболічних порушень і системного запального процесу, який лежить в основі 

патогенезу ПсА, може бути причиною прискореного розвитку 

атеросклеротичного ураження судин у цієї категорії пацієнтів. Виявлення МС у 

пацієнтів молодого віку, хворих на ПсА, необхідно для проведення своєчасних 

заходів, які направленні на корекцію метаболічних порушень та лікування 

запалення для профілактики серцево-судинних катастроф.  

 

 

ФАКТОРИ ВРОДЖЕНОГО ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА  

СЕБОРЕЙНИЙ ДЕРМАТИТ 

Нарожна М.В. 

Медичний центр «Союз», м. Харків  

 

Однією з причин розвитку себорейного дерматиту (СД) вважають 

дріжджоподібний грибок  M. furfur, який визначається на шкірі майже у 90% 
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осіб, але починає активний ріст при посиленні сальної секрекції та порушеннях 

імунітету. Підтвердженням значимості імунних розладів є висока частота 

дерматозу у хворих  на СНІД (30-55%). Разом з тим, чинники неспецифічної 

резистентості при СД майже не вивчено. 

З метою вивчення деяких факторів вродженого імунітету нами проведено 

дослідження системи фагоцитозу та одного з антимікробних пептидів  

кателіцидину (LL-37) у 42 хворих на СД різного ступеня тяжкості віком 26-53 

років. Імунологічне обстеження включало оцінку фагоцитарної активності 

нейтрофілів (фагоцитарний індекс, фагоцитарне число, спонтанний і 

стимульований НСТ-тест). Кількісне визначення вмісту LL-37 у плазмі крові 

проведено за допомогою імуноферментного аналізу. В якості контрольної 

групи відібрано 28 практично здорових осіб 22-50 років.  

У хворих на СД виявлено сутєві зміни показників фагоцитарної активності 

нейтрофілів – достовірне зменшення фагоцитарного числа та фагоцитарного 

індексу, підвищення спонтанного НСТ-тесту та пониження стимульованого 

НСТ-тесту, пониження рівня LL-37 у крові. В цілому дисфункція вродженого 

імунітетету мала місце в 75-80% випадків, при цьому різке пониження вмісту 

LL-37 відбувалося у пацієнтів з середньотяжким і тяжким перебігом дерматозу. 

Висновки: у хворих на СД встановлено пригнічення фагоцитарної 

активності нейтрофілів із порушенням метаболічного потенціалу та 

функціонального резерву клітини. Зниження рівня кателіцидину може мати 

важливе прогностичне значення для визначення тяжкості перебігу СД.  

 

 

КРАСНЫЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ И КАРДИОМЕТАБОЛИЧЕСКИЙ РИСК 

Николаева В.Б., Татузян Е.Г., Решетняк Л.А. 

Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков 

 

 Красный плоский лишай (КПЛ) относится к распространенным 

дерматозам, характеризуется хроническим рецидивирующим течением, 

мучительным зудом, косметическим дефектом, болезненными высыпаниями в 

полости рта. Ассоциация красного плоского лишая с другими заболеваниями 

позволила выделить синдром Литтла-Лассюэра и Гриншпана-Потекаева. 

Однако, сегодня внимание ученых сосредоточено на изучении соматической 

коморбидности этого распространенного дерматоза, особенно влияние 

ассоциированной кардиометаболической патологии на клиническое течение 

КПЛ и чувствительность к терапии. 

Целью работы был анализ современных исследований по вопросу 

коморбидности кардиометаболческой патологии и красного плоского лишая 

(КПЛ).  
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Использовали следующие электронные ресурсы: The National library of 

medicine (USA): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, Institute for Clinical 

Systems Improvement (ICSI): http://www.sciencedirect.com, National Institute for 

Health and Clinical Excellence (UK): http://www.nice.org.uk, Medscape: 

http://www.medscape.com/dermatology.  

Сегодня активно изучаются возможные ассоциации КПЛ и 

кардиоваскулярных нарушений, артропатий как наиболее значимые 

ассоциации для другого хронического дерматоза – псориаза. Однако, на 

сегодняшний день опубликованные исследования не подтверждают такую 

коморбидность. В одном из последних наблюдений возникновение таких 

патологических состояний как гипертензия (21%) и артрит (14%) у больных 

КПЛ были не выше, чем в общей популяции.  

Интересны исследования, касающиеся нарушений углеводного обмена у 

больных КПЛ. Среди больных данным дерматозом достаточно давно выявлена 

повышенная заболеваемость сахарным диабетом и снижение толерантности к 

глюкозе. Существовало мнение о возможном вовлечении нарушений 

углеводного обмена в патогенез этого дерматоза. Cчитается, что оральный 

КПЛ ассоциируется с сахарным диабетом. Однако, более масштабные 

исследования выявили ассоциацию орального КПЛ с сахарным диабетом 

только 1 типа, но не 2 типа. Это подтвердили и исследования украинских 

ученых, отмечавших у больных инсулинозависимым сахарным диабетом 

относительно высокую частоту возникновения красного плоского лишая 

слизистой оболочки полости рта. Пятилетнее обсервационное наблюдение 424 

диабетических пациентов, страдающих 46 различными дерматозами показало, 

что наиболее распространенными кожными манифестациями сахарного 

диабета были: диабетическая дермопатия (n=76), зуд (n=36), дерматомикоз 

(n=36), онихомикоз (n=36), липоидный некробиоз (n=23) и только у 7 

пациентов выявлен  красный плоский лишай. 

Также интересен вопрос изучения девиаций жирового обмена у больных 

КПЛ. В недавно опубликованном исследовании приняли участие 1477 

пациентов, страдающих КПЛ, и 2856 пациентов из контрольной группы. 

Распространенность дислипидемии была статистически выше у пациентов 

основной группы (42,5% по сравнению 37,8%, P = 0,003). В этом же 

исследовании выявлена достоверно более высокая распространенность 

гипотиреоидизма среди больных КПЛ (10% по сравнению с 5,7% в  

контрольной группе, P = 0,001), но не выявлено ассоциации дерматоза с 

ожирением и сахарным диабетом. 

На сегодняшний день вопросы коморбидности КПЛ и 

кардиометаболической патологии активно изучаются специалистами 

международного дерматологического сообщества. Накопленные данные 
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позволяют проследить некоторые ассоциации, однако требуются более 

широкомасштабные и углубленные исследования этого вопроса. 

 

 

ЗМІНИ МІКРОФЛОРИ ТОВСТОЇ КИШКИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ 

ДІАБЕТ ІІ ТИПУ ТА ЕКЗЕМУ, ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ 

Патратій М.В., Соколова І.І. 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

 

Наявні на даний час клінічні та мікробіологічні дослідження доводять, 

що зміни мікробіоценозу товстої кишки ускладнюють перебіг багатьох 

захворювань. Розвиток дисбактеріозу негативно впливає на обмін речовин та  

підвищує чутливість організму до патогенних чинників. Тому дуже важлива 

оптимізація шляхів корекції дисбактеріозу. 

Мета дослідження: виявити зміни мікрофлори товстої кишки у хворих 

на цукровий діабет 2 типу (ЦД ІІ), екзему та можливості корекції цих змін для 

досягнення еубіозу . 

Матеріали та методи дослідження. Всього було обстежено 62 хворих 

віком 42-67 років із цукровим діабетом 2 типу (IDF, 2005) та екземою, які 

перебували на стаціонарному лікуванні у гастроентерологічному відділенні 

ОКУ «Чернівецької обласної клінічної лікарні». Контрольна група (n=20) 

склали хворі без ЦД ІІ та екземи. Стан біоценозу товстої кишки оцінювали за 

комплексним бактеріологічним дослідженням калу. Статистична обробка 

отриманих результатів дослідження проводилася на персональному 

комп’ютері за допомогою програми Statistica 6,0 

Результати. У більшості обстежених – у 96 % хворих із ЦД ІІ та екземою  

мікробіоценоз товстої кишки характеризувався зниженням кількості 

біфідобактерій, у 88% хворих також відмічалося зменшення вмісту 

лактобацил та підвищення активності аеробної протеолітичної мікрофлори.   

У 5 пацієнтів (9,6%) виявлено підвищення рівня умовно-патогенної флори 

(клебсієли та протея), а також грибкової флори. Виявлено порушення 

співвідношення аеробної та анаеробної мікрофлори на користь першої. 

Враховуючи роль анаеробів у ферментативному травленні харчових 

інгредієнтів, стимулюванні перистальтики, цими змінами можна пояснити 

особливості клінічної картини даної групи хворих. У групі контролю 

зниження кількості біфідобактерій виявлено у 45%, а лактобацил – у 4 % 

хворих. Особливістю дисбактеріозу в даній групі була нечутливість 

патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів до антибіотиків у 43%  
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випадків. Цим хворим було призначено лактімак по 1 капсулі 3 рази на день 

упродовж 7 днів. У всіх хворих відмічалося клінічне покращення –  

нормалізація випорожнень, зникнення або істотне зменшення больового 

синдрому та відсутність патогенної мікрофлори при бактеріологічному 

дослідженні калу. 

Висновки. Ознаки порушення видового складу мікрофлори товстої 

кишки у хворих на  ЦД ІІ та екзему формуються достовірно частіше, ніж у 

осіб контрольної групи. У більшості хворих із  ЦД ІІ та екземою виявлено 

різке зменшення біфідобактерій та лактобактерій, що свідчить про наявність 

вільних ніш для розселення патогенних та умовно-патогенних 

мікроорганізмів. Найчастіше на фоні зменшення кількості біфідобактерій та 

лактобактерій з’являється не фізіологічна аеробна умовно-патогенна 

мікрофлора. Це сприяє вираженій інтоксикації за рахунок продукції умовно-

патогенними організмами токсинів, а також змінам імунного статусу товстої 

кишки. Даний перебіг захворювань потребує уваги клініцистів з метою 

розробки диференційованого підходу до профілактики та лікування можливих 

порушень мікробіоценозу товстої кишки у хворих з ЦД ІІ та екземою. 

Застосування препарату лактімак у рекомендованій нами дозі призводить до 

швидкого покращення клінічної картини та нормалізації мікрофлори у 

пацієнтів, нечутливих до лікування антибіотиками. 

 

 

 

 

ШЛЯХИ КОРЕЦІЇ ДИСБАКТЕРІОЗУ КИШКІВНИКА У ХВОРИХ  

НА ПСОРІАЗ 

Патратій М.В., Соколова І.І. 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

 

Вступ. Псоріаз – один із найпоширеніших дерматозів людини нез’ясованої 

етіології з хронічним рецидивуючим перебігом. Окрім ураження шкіри та 

слизових оболонок досить часто у таких хворих спостерігаються функціональні 

та морфологічні зміни в органах і системах. Незважаючи на високу позитивну 

оцінку загальноприйнятих методів лікування псоріазу, повне одужання хворих 

і запобігання загостренням дерматозу залишається невирішеним питанням.  

Мета.  Вивчити зміни мікрофлори порожнини товстої кишки у хворих на 

псоріаз та підвищити ефективність лікування цих хворих шляхом корекції 

мікробіоценозу товстої кишки. 
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Матеріал та методи. Під спостереженням знаходилися 70 хворих на 

псоріаз у віці від 38 до 65 років, у т.ч. 30 жінок (42,9%) та 40 чоловіків (57,1%). 

Пацієнти були поділені на основну та порівняльну групи. Хворим основної 

групи (40 осіб) на фоні стандартної схеми лікування псоріазу проводилася 

корекція дисбіотичних змін препаратами лактовіт або біфіформ (в залежності 

від дисбіотичних змін) та препаратом мукофальк. Мукофальк – це препарат 

рослинного походження, який має різні механізми дії: ентеросорбція води, 

токсинів та бактерій, цитопротекція, нормалізація мікрофлори. Мукофальк в 

якості пробіотика стимулює ріст власної мікрофлори кишківника – за рахунок 

швидкоферментуючої фракції  забезпечується швидкий біфідогенний ефект. 

Пацієнти порівняльної групи (30 осіб) отримували стандартну схему 

лікування псоріазу без корекції змін кишкової мікрофлори. Всі хворі були 

обстеженні до та після курсу лікування. Діагноз та стадію дисбактеріозу 

встановлювали за опублікованими критеріями (Харченко Н.В., 2000), 

мікроекологічний стан порожнини товстої кишки оцінювали за індексом 

сталості (С%) кожного виду. 

Результати дослідження. У всіх обстежених хворих виявлено зміни 

мікрофлори товстої кишки різного ступеню: дисбактеріоз І ступеню – у 20 

хворих (28,6%), дисбактеріоз ІІ ступеню у 14 (20%), дисбактеріоз ІІІ ступеню – 

у 24 (34,3%), дисбактеріоз ІV ступеню – у 12 (17,1%) хворих на псоріаз. При 

цьому у хворих основної групи дисбактеріоз І ступеню мав місце у 16% хворих, 

дисбактеріоз ІІ ступеню – у 19,2%, дисбактеріоз ІІІ ступеню – у 60%, 

дисбактеріоз ІV ступеню – у 4,8%. 

В результаті лікування в стаціонарі у хворих основної групи значно 

покращився мікробний пейзаж (дисбактеріоз І ступеню – у 31,25%, 

дисбактеріоз ІІ ступеню – у 37,5%, дисбактеріоз ІІІ ступеню – у 31,25%, 

дисбактеріоз ІV – 0% ), у той час як у хворих порівняльної групи істотних змін 

мікрофлори не відбулося, у певної категорії дисбактеріоз поглибився. Слід 

відмітити, що у хворих основної групи значно швидше (на 2-3 дні) зменшились 

клінічні прояви псоріазу (біль у суглобах, скутість), у порівнянні з пацієнтами 

групи порівняння, що можна пояснити імуносупресорною дією мукофальку. 

Крім того, у 75,0% хворих основної групи прояв кишкової диспепсії зникли на 

другому тижні лікування та значно зменшилися – у 25%, чого не 

спостерігалося у хворих порівняльної групи. 

Висновок: У всіх хворих на псоріаз виявлено зміни мікрофлори товстої 

кишки. Включення в лікування псоріазу пробіотиків та мукофальку нормалізує 

показники мікрофлори порожнини товстої кишки, що сприяє покращенню 

якості життя таких хворих. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ДЕРМАТОЗИ 

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФОТОТЕРАПІЇ 

Перепічка М.П. 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

 

Актуальність. Незважаючи на значні досягнення сучасної медицини 

взагалі та дерматології зокрема, кількість хворих із хронічними шкірними 

захворюваннями невпинно зростає. Крім того, в останні роки спостерігають 

більш тяжкий їх перебіг із розвитком значного відсотка ускладнень, тривалою 

втратою хворими працездатності, випадками їх інвалідизації, тенденцією до 

«омолодження» контингенту хворих. Попри значну кількість наукових 

досліджень, присвячених хронічним дерматозам (ХД), багато аспектів етіології 

та патогенезу цих захворювань залишаються остаточно нез’ясованими.  

Метою роботи було покращити результати лікування хворих на хронічні 

дерматози шляхом застосування в їх комплексній терапії лінійно-

поляризованого поліхроматичного некогерентного світла з низькою 

інтенсивністю випромінювання з довжиною хвилі від 400 до 2000 нм – лампи 

«БІОПТРОН» (BIOPTRON compact, Швейцарія).  

Матеріали та методи. Нами було обстежено і проліковано 42 хворих на 

хронічні дерматози, серед яких псоріаз діагностовано у 18 (42,8%), себорейний 

дерматит – у 8 (19,1%), атопічний дерматит – у 4 (9,5%), свербіж шкіри – у 4 

(9,5%), мікробну екзему – у 8 (19,1%) хворих. Вік хворих становив від 18 до 70 

років, серед них було 22 (52,4%) жінки та 20 (47,6%) чоловіків, термін 

захворювання коливався від 2 до 28 років. За характером клінічного перебігу 

вульгарний псоріаз діагностовано у 14 (77,8%) хворих, артропатичний – у 4 

(22,2%); у всіх хворих була стадія прогресування процесу, осінньо-зимовий тип 

захворювання. Клінічний стан хворих на псоріаз оцінювали за допомогою 

індексу PASI (середнє його значення склало – 21,8).  У хворих з іншими ХД 

(атопічний, себорейний дерматит, мікробна екзема) патологічний процес мав 

розповсюджений характер із характерними для цих захворювань об’єктивними 

та суб’єктивними (свербіж шкіри) клінічними ознаками. Клінічний стан хворих 

на атопічний дерматит оцінювали за індексом SCORAD, який був у діапазоні 

19,7–69,2, середнє значення – 38,7. 

У процесі лікування хворі на ХД були розподілені на 2 групи – 22 особи 

(порівняльна група) отримували стандартне лікування, а іншим 20 хворим 

(основна група) на тлі базового лікування зовнішньо щоденно 1-2 рази на день 

проводили лікування лампою БІОПТРОН тривалістю 8–10 хв на уражені 

ділянки. Світло направляли під прямим кутом до ураженої поверхі, на 

попередньо очищену шкіру. Оптимальна відстань між лампою і ділянкою 
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ураження – 5-10 см.  Тривалість курсу терапії – не менше 2 тижнів, перерва 2-3 

тижні; загальна тривалість лікування – не менше 6 тижнів.  

Результати дослідження. У хворих на ХД обох груп до початку терапії 

відзначалися подібні клінічні прояви та симптоми: присутність еритеми, 

набряку, інфільтрації, екскоріацій, сухості шкіри, свербіжу та порушення сну. 

На 14-й день лікування у пацієнтів основної групи відмічався істотний регресс 

усіх симптомів ХД. У хворих на псоріаз відзначено зменшення еритематозних 

та інфільтративних проявів у ділянці висипки з вірогідним зниженням 

наприкінці лікування ідексу PASI порівняно з його початковим значенням (на 

63,7%), у той час як у пацієнтів, які отримали лише засоби базової терапії, 

індекс PASI зменшився на 45,4%. У хворих на атопічний дерматит відзначали 

припинення свербежу, поблідніння еритеми, зменшення набряку й інфільтрації. 

Індекс SCORAD у пацієнтів основної групи знизився до 5,8 (більш, ніж в 3 

рази), а у пацієнтів 2-ої групи наприкінці курсу лікування відзначали зниження 

індексу SCORAD лише в 2 рази (18,9).  

Висновки. Таким чином, застосування у комплексній терапії хронічних 

дерматозів (псоріаз, алергодерматози, себорейний дерматит та ін.) лінійно-

поляризованого поліхроматичного некогерентного світла з низькою 

інтенсивністю випромінювання – лампи «БІОПТРОН», яка володіє помірною 

протизапальною, седативною і репаративною дією, сприяє покращенню 

клінічних результатів лікування таких пацієнтів, добре переноситься хворими. 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО РЕТИНОЇДУ У КОМПЛЕКСНОМУ 

ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА АКНЕ 
1
Перепічка М.П., 

1
Карвацька Ю.П., 

2
Лукащук І.І., Крайс-Колесник О.В., 

1
Писаренко Н.Ю., Гнідан С.М., 

1
Хусейн Рамі Фаваз, Бежан І.В. 

1
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський 

 державний медичний університет», м. Чернівці; 
2
КМУ «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер» 

 

Актуальність. Вугрова хвороба, акне (Acne vulgaris) – одне з найбільш 

поширених захворювань шкіри. За статистичними даними, біля 70-95% осіб в 

різних країнах світу хоча б раз у житті мали епізод акне. За даними вітчизняних 

авторів, у різних регіонах України вульгарні вугри реєструють у 80-90% 

підлітків та в 37-42% осіб старших 25 років. Вульгарні вугри, які локалізуються 

на відкритих ділянках шкіри (обличчя, верхня половина тулуба) негативно 

впливають на психоемоційний стан пацієнтів. Спостереження останніх років 

засвідчують, що акне у більшості осіб характеризуються тривалим хронічним 

перебігом із частими рецидивами, а тяжкі глибокі їх форми зумовлюють 
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розвиток стійких рубцевих змін шкіри (постакне), що є причиною 

психоемоційних розладів пацієнтів, зниження якості їх життя, погіршення 

навчання, працездатності та соціальної активності, що визначає важливе 

медичне та соціальне значення вугрової хвороби. 

Мета дослідження. Оптимізувати лікування тяжких форм акне шляхом 

використання системного ретиноїдного засобу. 

Матеріал і методи. Під нашим спостереженням перебували 36 хворих на 

глибокі форми вульгарних вугрів (інфільтративні, кистозні акне-елементи, 

конглобатна форма акне) віком від 14 до 23 років. У процесі лікування 

пацієнти були розподілені на дві групи, подібні по статі, віку, давності 

захворювання та клінічним проявам дерматозу. У першу групу (порівняння) 

увійшли 18 хворих на акне, яким застосовували базову антибактеріальну 

терапію дерматозу, а іншим 18 пацієнтам (основна група) у складі комплексної 

терапії призначали системний ретиноїдний засіб Акнетин – препарат 

изотретіноіну, синтезованого за іноваційною запатентованою технологією 

LIDOSE, яка дозволяє збільшити біодоступність ізотретіноіну на 20%, у зв´язку 

з чим можливе зниження як добової, так і сумарної дози препарату, зі 

збереженням високої ефективності його терапії. Обгрунтованість призначення 

використання Акнетину визначається здатністю препарату впливати на різні 

ланки патогенезу акне. Терапевтична доза складала 0,4-0,8 мг/кг на добу, а 

курсова – 100-120 мг на 1 кг маси  тіла. До призначення курсу терапії та в 

подальшому 1 раз на місяць проводили й оцінювали результати біохімічного 

обстеження крові. Оцінку результатів лікування проводили на основі аналізу 

динаміки клінічної картини та суб’єктивних відчуттів, зокрема за наступними 

критеріями: зменшення саловиділення, зниження кількості комедонів, регрес 

елементів висипки.  

Результати дослідження. Слід відзначити, що на початку лікування із 

застосуванням акнетину у 7 хворих основної групи відмічалося короткочасне 

загострення захворювання. При порівняльному аналізі динаміки акне у процесі 

лікування у хворих із інфільтративною формою акне з основної групи через 5-6 

тижнів терапії із застосуванням системного ретиноїду знижувалося 

саловиділення, зменшувалася кількість комедонів, припинилася поява нових 

висипань, а на 11-12 тижні лікування стан клінічного одуження наступив у 13 

хворих, у 4 – значне покращення. У порівняльній групі пацієнтів стихання 

гострозапальних явищ акне наступало на 7-9 тижні лікування, а через 15-17 

тижнів відзначали регрес елементів висипки у 9 пацієнтів і значне покращення 

у 5 пацієнтів. У хворих із кистозними акне-елементами з основної групи 

позитивний ефект (зменшення саловиділення та кількості кістозних акне-

елементів, припинення появи папуло-пустульозних елементів) наступав на 11-

13 тижні після початку лікування Акнетином. Загальна тривалість лікування 
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хворих із кистозними акне-елементами склала 17-18 тижнів, а у групі 

порівняння – 19-21 тиждень. У хворих основної групи із конглобатними акне 

зменшення саловиділення та припинення появи пустульозних елементів стало 

відмічатись уже через 6-7 тижнів після прийому Акнетину, а повний регрес 

елементів конглобатних акне – через 18-20 тижнів, у групі порівняння – через 

19-24 тижні лікування, при цьому у 5 пацієнтів групи порівняння у цей період 

відзначено розвиток рецидиву дерматозу. Побічні ефекти при застосуванні 

пацієнтам Акнетину були мало виразними та повністю регресували після 

закінчення лікування.  

Висновок. Застосування системного ретиноїдного препарату Акнетину у 

комплексному лікуванні глибоких форм вугрової хворои підвищує клінічну 

ефективність терапії дерматозу, є безпечним у використанні, може бути 

рекомендоване для лікування хворих на глибокі форми акне. 

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ АНТИБІОТИКІВ ПРИ ЛІКУВАННІ 

РЕЗИСТЕНТНИХ ФОРМ БЕШИХИ 

Пуришкіна О.Д., Головченко Д.Я., Іванов С.В. 

Національний  медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 

 

Бешиха – інфекційно-алергічне захворювання, яке спостерігається частіше 

у жінок віком 50 років і пізніше.  Причиною виникнення цього захворювання є 

проникнення β-гемолітичного стрептококу групи А в шкіру або слизову в 

зв’язку з травмуванням. До провокуючих чинників частіше відносять хронічні 

соматичні захворювання, що знижують імунітет. Спостерігаються випадки, 

коли застосування антибіотикотерапії (АБ-терапії) при лікуванні різних 

захворювань не є достатньо ефективним внаслідок утворення L-форм 

стрептококу, що викликає резистентність перебігу, нерідко є ускладнення та 

рецидиви бешихи.  

До діагностичних критеріїв захворювання відносять, переважно, клінічні: 

початок із загальної слабкості, підвищення температури тіла вище 38
0
C, 

головний біль, озноб. Через 1-3 дні з’являється еритема яскраво-червоного 

кольору з нерівними, але чіткими межами, набряклість, напруженість та 

інфільтрація шкіри. Нерідко приєднується розвиток лімфаденіту, лімфангіїту 

на стороні ураження. Хворих турбує печіння, а при напруженні – біль у місці 

ураження. Для лікування бешихи застосовують АБ, перважно пеніцилінової 

групи, а при рецидивах – призначають АБ інших груп. 
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Матеріали та методи. Приводимо наше спостереження еритематозної 

форми повторної бешихи легкого ступеню тяжкості, яка виникла у хворої на 

фоні системної (гормональної) та АБ-терапії. 

   Хвора Я., 27 років поступила у нефрологічне відділення ОКЛ з діагнозом:   

Системний червоний вовчак (СЧВ – з 2005 р.). Анемічний синдром. 

Артеріальна гіпертензія II ст 2 ст. ризику. Вторинний гіпертиреоз. Хронічний 

гематогенний остеомієліт правої великогомілкової кістки. Гемангіома печінки. 

   Із анамнезу: після діагностування СЧВ з 2005 р хвора приймає системні 

глюкокортикостероїди (метипред 4 мг 1 раз на добу зранку) і, періодично, 

цитостатики, з 2014 – сеанси гемодіалізу. За останні 10 років бешиха 

спостерігалася у хворої 7 раз і локалізувалася на різних ділянках шкіри (руках, 

ногах, тулубі). Проводилося лікування із застосуванням АБ, що сприяло 

регресу захворювання. 

   Поступила до відділення для проведення сеансів гемодіалізу. Раптово у 

хворої підвищилася температура до 37,8 
0
С, був призначений ампіциліну 

клавуланат по 875 мг 2 р. на добу, але температура не знизилася і на 5 день АБ-

терапії зявилася еритема червоного кольору з нерівномірним забарвленням із 

чіткими, але нерівними межами на шкірі  нижньої третини передньо-

внутрішньої ділянки лівої гомілки. Пальпаторно визначалася невелика 

напруженість та незначна набряклість. Місцева температура була трохи 

підвищеною. У хворої посилилася загальна слабкість, з’явилися біль при 

ходьбі, печіння у ділянці почервоніння шкіри. Хвора консультована хірургом, 

який призначив УЗД судин лівої гомілки, яке не виявило патологічних змін. 

При обстеженні: ЗАК: еритроцити – 2,9 х 10
12

, гемоглобін – 78 г/л, 

тромбоцити – 211 х 10
9
, лейкоцити –7,1 х 10

9
, ШОЕ – 18 мм/год., анізоцитоз, 

пойкілоцитоз, гіпохромія. Біохімічне дослідження крові: глюкоза – 4,9 

ммоль/л, загальний білок – 38 г/л,  креатин – 477 мкмоль, сечовина – 31,8 

ммоль, АЛТ – 243, АСТ – 139 од. 

     У зв’язку з відсутністю позитивної динаміки на тлі призначеної протягом 

7 днів АБ-терапії, ампіцилін був замінений на левофлоксацин по 500 тис. ОД 

упродовж 10 днів та азитроміцин по 500 тис. ОД – упродовж 6 днів. Місцево 

було призначено сухе тепло. Таке лікування сприяло покращенню стану хворої 

на 5-й день: нормалізувалася температура, зникла еритема та набряк. 

     Висновки. Наведене нами спостереження свідчить про можливість 

резистентного перебігу бешихи навіть на тлі антибіотикотерапії, що можна 

пояснити впливом тривалої гормонотерапії та супутньої соматичної патології. 
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АКРОДЕРМАТИТ ЕНТЕРОПАТИЧНИЙ 

Раздайбєдін С.М. 

Національний медичний університет  

імені О.О.Богомольця, м. Київ 

 

 Одним із рідкісних дерматозів, що зустрічаються у дорослих, є 

ентеропатичний  акродерматит – синдром Данбольта-Клосса, вперше описаний 

авторами в 1943 році. Захворювання частіше реєструється у дитячому віці й 

обумовлено порушенням всмоктування цинку в кишечнику, що успадковується 

за аутосомно-рецесивним типом. У дорослих дефіцит цинку в организмі може 

бути обумовлений нестачею цинку в дієті, кишковими мальабсорбціями при 

запальних захворюваннях кишечника, надмірною втратою цинку при 

нефротичному синдромі. Цинк належить до найбільш значущих для людини 

мікроелементів. Цинк входить до складу багатьох ферментів, бере участь у 

регулюванні росту, діленні і диференціюванні клітин, найбільше 

накопичуючись в епідермісі. Недостача цинку в організмі викликає різкі 

порушення, найчастіше проявляється дерматитом, алопецією і діареєю. 

Нормальний рівень цинку в сироватці крові – від 11 до 23 мкмоль/л. Зниження 

рівня цинку до 12-13 мкмоль/л можна розцінювати як цинк-дефіцитний стан. 

 Мета роботи: удосконалення та підвищення ефективності комплексної 

консервативної терапії хворих на ентеропатичний акродерматит. 

 Матеріали і методи. В останні роки ми спостерігали 5 хворих на 

ентеропатічний акродерматит у віці від 27 до 45 років, з давністю 

захворювання від 3 до 9 місяців. В анамнезі хворих – хронічний панкреатит, 

ілеоколіти. Всі п'ятеро хворих відзначали розлад дефекації (рідкий, пінистий 

стілець). Клінічна дерматологічна картина у хворих, яких ми спостерігали, 

складалася з чітко окреслених ерозій яскраво-червоного кольору з мокнуттям, 

розташованих у пахових складках і межсідничної складці. Розмір ерозій – до 

долоні дорослої людини і більше, місцями вкриті сіро-жовтими кірками. 

Відзначалися також ерозії і лущення дистальних фаланг пальців кистей, а 

також дифузне порідіння волосся на голові, бровах, віях. Хворі раніше 

зверталися за медичною допомогою, при дослідженні мазків-відбитків із 

поверхні ерозій акантолитичні клітини Тцанка не виявлялися, в мазках-

відбитках і посівах виявляли Candida albicans, однак лікування антимікотиками 

давало незначний і короткочасний позитивний ефект. Також незначний і 

короткочасний ефект спостерігали після застосування глюкокортикоїдних 

препаратів. У двох обстежених хворих при дослідженні рівень цинку був 

<9мкмоль/л і у трьох – <8мкмоль/л. Курс терапії хворих на ентеропатичний 

акродерматит складався з прийому Цинктералу (містить цинку сульфат 

моногідрат 124 мг - еквівалент 45 мг іонів цинку) по дві таблетки три рази на 
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добу у поєднанні з місцевою терапією у вигляді волого-висихаючих пов'язок із 

0,25% розчином сульфату цинку.    

Результати та обговорення: протягом першого тижня у хворих 

припинялася ексудація і ерозії епітелізувались. Протягом наступних 2-х тижнів 

поступово зменшувалось і припинилося лущення, на місці вогнищ ураження 

залишилася незначна вторинна гіперпігментація. Прийом підтримуючих 

дозувань Цинктералу тривав два місяці. 

Висновки: метод визначення рівня цинку у сироватці крові та його 

корекція з використанням Цинктералу сприяє більш швидкому одужанню 

хворих на ентеропатичний акродерматит. Більш тривалі прийоми препаратів 

цинку недоцільні, оскільки прийом препаратів цинку протягом тривалого часу 

може призвести до дефіциту міді та анемії. 

 

  

ЗАСТОСУВАННЯ ЖОВЧОГІННОГО ЗАСОБУ У КОМПЛЕКСНОМУ 

ЛІКУВАННІ АКНЕ ТА АКНЕПОДІБНИХ ДЕРМАТОЗІВ 

Сапоговська-Бенца К.С. 

Обласна клінічна поліклініка ОКУ «Чернівецька обласна 

 клінічна лікарня», м.Чернівці 

 

Актуальність. Значна розповсюдженість серед населення України 

вугрової хвороби (акне) (у 60-80% осіб у віці від 12 до 24 років) та 

акнеподібних захворювань, таких як демодекс і розацеа (у 42-54% осіб у віці 

від 32 до 55 років) та збільшення випадків їх обтяженого перебігу, визначає 

важливість удосконалення способів лікування цих дерматозів з урахуванням 

патогенетичних чинників, зокрема наявності хронічних захворювань органів 

травлення, та обґрунтовує призначення холеритичних препаратів для 

комплексної терапії таких пацієнтів. 

Мета роботи. Підвищити ефективність лікування хворих на акне та 

акнеподібні дерматози шляхом застосування засобу із жовчогінною дією. 

Матеріали та методи. Спостерігали 36 хворих на акне та акнеподібні 

дерматози (демодекс, розацеа) віком від 19 до 59 років, які в процесі лікування 

були розподілені на дві групи: 18 пацієнтів (порівняльна група) отримали 

базову терапію дерматозу, іншим 18 пацієнтам (основна група) додатково 

призначали хофітол (по 2 табл. 3 рази на добу впродовж 20 днів), до складу 

якого входить артишок, якому властиві жовчогінні, гепатопротекторні та 

дезінтоксикаційні властивості. 

Результати дослідження. За даними клінічних спостережень, серед 

хворих на акне та акнеподібні дерматози основної групи, яким додатково 

призначали  жовчогінний засіб, наприкінці лікування відмічено стан клінічного 
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одужання у 63,5%, значне покращення – у 25,0%, покращення – у 11,5%; у 

групі порівняння відповідно: клінічне одужання – у 38,8% хворих, значне 

покращення – у 32,2%, покращення – у 29%. У пацієнтів основної групи, яким 

рекомендували продовжити застосування хофітолу, відзначено подовження 

стану клінічної ремісії акне та акнеподібних дерматозів на 3-6 місяців 

порівняно з хворими групи порівняння. 

Висновок. Включення до комплексного лікування акне та акнеподібних 

дерматозів засобів із жовчогінною дією сприяє покращенню клінічних 

результатів лікування таких пацієнтів, а також сприяє подовженню стану 

клінічної ремісії акне та акнеподібних дерматозів. 

 

 

МАРКЕРИ СИСТЕМНОЇ ЗАПАЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ  

У ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ 

Саріан О.І. 

Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків 

 

Псоріаз є хронічним запальним системним захворюванням, що уражає 

шкіру, суглоби на інші органи. Мета – визначити у хворих на псоріаз вміст у 

крові С-реактивного білка (СРБ) й інтерлейкіну (ІЛ) - 6 та виявити корелятивну 

залежність між показниками і клінічними проявами захворювання. Обстежено 

45 хворих у віці 29-63 років із звичайним псоріазом. Високочутливий СРБ та  

ІЛ-6 визначали методом імуноферментного аналізу, ліпідний спектр крові – 

біохімічними методами. Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб.  

У більшості пацієнтів діагностовано бляшковий псоріаз в прогресуючій і 

стаціонарній стадії. У 16 хворих виявлена артеріальна гіпертензія, ішемічна 

хвороба серця, порушення серцевого ритму, у 2 пацієнтів – цукровий діабет. 

Дисліпідемію IIа і IIб типів визначено у 18 пацієнтів. Відмічено достовірне 

збільшення вмісту в крові СРБ і ІЛ-6 як у прогресуючій, так і стаціонарній 

стадіях хвороби. За наявності серцево-судинних захворювань рівень СРБ 

перевищував аналогічний показник у практично здорових осіб. Значне 

збільшення ІЛ-6 визначено у пацієнтів із поширеним псоріазом відносно змін 

при обмеженому процесі. У хворих виявлено позитивний корелятивний 

взаємозв'язок між концентрацією СРБ, індексом PASI, наявністю дисліпідемії 

серцево-судинної патології.  

Висновки. Підвищення в крові хворих на псоріаз рівня первинного і 

вторинного медіаторів запалення свідчить про формування синдрому 

системної запальної відповіді, при цьому гіпертригліцеридемія і гіперглікемія 

можуть бути патофізіологічними проявами ендогенного запалення. Визначення 

СРБ за допомогою високочутливого методу може розглядатися як 
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інформативний лабораторний тест для виявлення дисфункції ендотелію і 

оцінки тяжкості перебігу псоріазу, а також ризику розвитку серцево-судинних 

захворювань.  

 

 

ОЦІНКА ГОРМОНАЛЬНИХ ЗМІН У ХВОРИХ НА АКНЕ 

 Сенчук Л.О, Гірник Г.Є.  

Державний вищий навчальний заклад  

«Івано-Франківський національний медичний університет», 

м. Івано-Франківськ 

 

Зростання рівня захворюваності серед населення дорослого віку на 

вугреву хворобу (акне) та акнеподібні дерматози, збільшення частки торпідних 

до терапії форм дерматозів, психосоціальна дезадаптація пацієнтів зумовлюють 

актуальність більш детального вивчення патогенезу, клініки та терапії цих 

дерматозів. Проблема акне, ініційованих системними розладами механізмів 

ендокринної регуляції, стає дедалі більш актуальною. 

Мета дослідження. Визначити частоту гормональних змін у жінок, хворих 

на акне. 

Матеріали і методи дослідження. Обстежено 22 жінки у віці від 19 до 53 

років на вугрову хворобу різного ступеня тяжкості. Проведено 

загальноклінічне обстеження пацієнток. Гормональні обстеження включали 

визначення в крові наступних показників: вільного тестостерону, пролактину, 

тиреотропіну, 17-оксипрогестерону, дегідроепіандростерону сульфату, 

естрогенів, прогестерону, глобуліну зв′язуючого стероїди, антимюлерового 

чинника. Також визначався вміст глюкози в крові. Всім пацієнтам проводили 

ультразвукове обстеження органів малого тазу та щитоподібної залози. 

Результати обстеження. Аналіз результатів комплексних досліджень 

виявляє наступні гормональні порушення у хворих на акне (за частотою 

патології): 51% – гіперандрогенія за вмістом вільного тестостерону, 18% – 

синдром полікістозних яйників, 17% – вперше виявлений недіагностований 

цукровий діабет ІІ типу, 15% – порушення функції надниркових залоз, 12% – 

гіпотиреоз, 12% – гіперпролактинемія та у 1% обстежених жінок патології не 

виявлено. 

Висновок. Одним із важливих патогенетичних чинників виникнення акне 

є порушення гормональних та метаболічних змін в організмі. При плануванні 

тактики лікування пацієнтів з акне необхідно провести їх поглиблене 

гормональне обстеження, визначення показників вуглеводного обміну та 

провести обов′язкові консультації ендокринолога та гінеколога. 
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СТАН ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛЮ УХВОРИХ НА ПСОРІАЗ 

Сизон О.О., Федорова У.В., Возня І.Я. 

Львівський національний медичний університет  

імені Данила Галицького, м. Львів 

 

Актуальність. В останні десятиліття відслідковується неухильна 

тенденція зростання рівня захворюваності на псоріаз, у тому числі в Україні. 

Зокрема, згідно офіційних статистичних даних, якщо у 1995 році в Україні 

показник захворюваності на псоріаз становив 116,4 на 100 тис. Населення, то у 

2015 році відповідний показник становив 246,8 на 100 тис. населення. 

Означилася також тенденція «омолодження» контингенту хворих, які 

страждають на псоріаз, зокрема, більше 70% із них – це люди найбільш 

активного, працездатного віку від 20 до 50 років. Псоріаз нерідко призводить 

до тривалої втрати працездатності, а також інвалідності, що визначає його 

важливе медико-соціальне значення. Основна ланка патогенезу при 

псоріатичній хворобі належить аутоімунним порушенням, де головну роль 

відіграє цитокіновий дисбаланс.  

Мета роботи – оцінити рівні прозапальних цитокінів та їх участь у 

розвитку запалення у пацієнтів із різним ступенем тяжкості псоріатичного 

процесу. 

Матеріали і методи. Проаналізовано результати лікування 60 пацієнтів із 

легкою, середньо-тяжкою та тяжкою формами псоріазу. Для визначення 

тяжкості процесу застосовували оцінку індексу площі та тяжкості PASI 

(Psoriasis Area and Severity Index). Рівень цитокінів у сироватці крові 

(інтерлейкінів IL-1β, IL-6, IL-10, IL-17, IL-22, IL-23 та рівня ФНО-α) визначали 

імуноферментним методом із використанням відповідних реагентів по 

протоколу фірми - виробника. Статистичну обробку результатів роботи 

проводили за допомогою ліцензованого пакету програм Statistica 7. 

Результати та обговорення. Аналіз особливостей клінічного перебігу 

псоріазу в 60 обстежених хворих підтвердив переважання хвороби в осіб 

чоловічої статі (1,8 : 1) з тривалістю захворювання в 26,7% випадків до 5 років. 

Серед обстежених – 65% пацієнтів працездатного віку, 35% з яких мали групу 

інвалідності. У 96,7% хворих шкірні прояви псоріазу передували суглобовим, а 

при клінічному загостренні спостерігалося їх одночасне виникнення.  

Усі пацієнти були розподілені на 2 групи з урахуванням значень індексу 

PASI: першу групу склали хворі з площею ураження менше 10,0% (n= 17), 

середній індекс PASI становив 9,84 ± 0,76 бали; друга група (n= 43) ˗ хворі з 

площею ураження, що перевищує 10,0%, та індексом  PASI = 29,96 ± 5,25 бали.  

Встановлено достовірне (р<0,05) підвищення рівня IL-1β, IL-6, IL-10, IL-

17, IL-22, IL-23 та рівня ФНО-α у порівнянні з контролем, що свідчить про 
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виражений запальний процес, що супроводжує посилену проліферацію 

кератиноцитів. У ІІ-ій групі спостерігали істотний ріст рівня визначених 

цитокінів. Окрім цього, значення стимульованої продукції ІЛ-17, 22, 23 були 

нижчі від значень показників у сироватці крові хворих на псоріаз на 56,7%-

183,5% відповідно, що свідчить про продукування даного цитокіну не лише 

клітинами периферійної крові, але й залучення в процес клітин шкіри. 

При розрахунку кореляцій між рівнем цитокінів і значенням індексу PASI, 

як в групі I, так і в групі ІІ виявлено, що представлені коефіцієнти 

характеризують наявність високих кореляцій від (-0,97) до (-0,99).  

Висновки. Таким чином, результати дослідження показали, що у хворих 

на псоріаз спостерігається статистично значуще підвищення сироваткового 

рівня ФНП-α, IL-1β, 17, 22, 23 і тенденція до збільшення IL-6, тобто групи 

цитокінів прозапального дії, які продукуються, в основному, лімфоцитами Th-1 

субпопуляції. У хворих із поширеною формою псоріазу (РАSІ > 10,0%) 

виявляються більш істотні відхилення в цитокіновому профілі, ніж у хворих на 

псоріаз із РАSІ (<10,0%). Особливо чутливими та інформативними цитокінами, 

що виражають прозапальну активність при псоріазі є IL-1β, 17, 22, 23. Отже, 

при вивченні цитокінового профілю, можна помітити характерні особливості 

зміни цієї імунологічної ланки, що дозволяє більш точно поставити діагноз, 

вивчити механізм порушення імунної системи і призначити диференційовану 

патогенетичну терапію при різних формах цієї імунопатології.  

 

 

ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В КЛІНІЦІ ТУБЕРКУЛЬОЗУ 

Сливка В. І. 

Вищий державний медичний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

 

Проведено аналіз клінічних проявів на шкірі туберкульозної інфекції. 

Патологічні зміни на шкірі, обумовлені туберкульозом, зустрічалися у трьох 

варіантах.  

Перший – це колоїдний рубець тубетіології, який ми спостерігали у 2015 

році, та прояви папуло-некротичної форми туберкульозу шкіри у п’яти хворих 

та туберкульозного вовчаку – у трьох хворих за період 2011 - 2016 рр. Крім 

того, у восьми пацієнтів було діагностовано туберкульоз периферичних 

лімфатичних вузлів. Таким чином, туберкульоз шкіри був виявлений у 1,2 %, а 

туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів – у 5 % вперше виявленнях 

хворих на туберкульоз. 

Другий варіант – це зміни на шкірі та слизових оболонках, що з'явилися у 

результаті алергії сповільненого типу при туберкульозному процесі. Це 
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фліктенульозні кон'юнктивіти, що склали 22 % уперше виявлених хворих 

первинним туберкульозом дітей і підлітків та 3,6 % підлітків, хворих на 

туберкульоз легень, після первинного туберкульозного процесу. Вузлувата 

еритема спостерігалася у 4,2 % дітей та підлітків із первинним туберкульозом. 

У дорослих зрідка, в поодиноких випадках можна було визначити 

фліктенульозний кон'юнктивіт. 

Третій – це зміни на шкірі у хворих на туберкульоз, що з'являлися в 

процесі лікування антимікобактеріальними препаратами (АМБП). Побічні 

реакції на АМБП спостерігалися в діапазоні від 12,7 до 63,5 % в залежності від 

комбінації хіміопрепаратів, однак зміни на шкірі у вигляді уртикарного 

дерматиту та  десквамативних змін констатували в 1/10 випадків.  

Таким чином, діагностика змін на шкірі та збільшення лімфатичних вузлів 

вимагають дифенціації зі змінами, що спостфігаються при сифілісі та СНІДі. За 

останні 5 років у хворих на туберкульоз нами було виявлено 45 випадків 

СНІДу та 7 хворих на сифіліс.  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗИСТЕНТНОСТІ ЕРИТРОЦИТІВ ХВОРИХ 

НА ПОШИРЕНІ ДЕРМАТОЗИ ІЗ СЕНСИБІЛІЗАЦІЄЮ ДО 

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

Солошенко Е.М., Семко Г.О., Єрещенко О.О., Левицька О.В.,  

ДУ „Інститут дерматології та венерології НАМН України”, м. Харків 

 

Оцінка ступеня гемолізу еритроцитів у хворих на поширені дерматози із 

сенсибілізацією до лікарських засобів (ЛЗ) дозволить виявити структурно-

функціональні модифікації плазматичних мембран та розробити методи їхньої 

корекції. 

Мета роботи – вивчити стан спонтанного, перекисного та осмотичного 

гемолізу у хворих на поширені дерматози із сенсибілізацією до ЛЗ. 

Обстежено 82 хворих на поширені дерматози (10 хворих на 

розповсюджений псоріаз, 13 хворих на екзему, 32 хворих на лікарську хворобу, 

10 хворих на харчову токсидермію, 9 хворих на атопічний та алергічний 

дерматит, 8 хворих з іншими діагнозами). Контрольну групу складали 22 

практично здорових особи, середній вік – (41,7±5,6) років. Оцінювали стан 

спонтанного, перекисного та осмотичного гемолізу еритроцитів. 

Показано, що еритроцити хворих на поширені дерматози із 

сенсибілізацією до ЛЗ менш резистентні до спонтанного та перекисного 

гемолізу у порівнянні з контролем (р<0,05). Вивчення осмотичної 

резистентності еритроцитів показало, що конфігурація кривих гемолітичної 

залежності ступеня лізису еритроцитів у сольових розчинах NaCl різної 
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концентрації у хворих та здорових осіб фактично не відрізняється. Осмотичний 

гемоліз еритроцитів хворих на поширені дерматози у сольовому розчині NaCl з 

концентрацією 0,45 % збільшується у середньому в 1,7 рази у порівнянні з 

контрольною групою, що свідчить про зменшення стійкості еритроцитарних 

мембран хворих у гіпоосмолярних умовах. 

 

 

ПОКАЗНИКИ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ НА 

ЕКЗЕМУ З РІЗНИМ КЛІНІЧНИМ ПЕРЕБІГОМ ДЕРМАТОЗУ 

Степан Н.А. 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський  державний медичний університет», м. Чернівці 

 

Актуальність. Екзема – поширений дерматоз із групи алергічних 

захворювань шкіри з хронічним рецидивуючим перебігом. Встановлено, що 

важливе значення в розвитку та хронізації алергічних захворювань шкіри 

відіграють зміни системного імунітету, зокрема вторинні імунодефіцитні стани 

різного ґенезу, які призводять до порушень клітинного й гуморального 

імунітету, а також зміни з боку показників неспецифічної резистентності 

організму, проте їх роль у патогенезі екземи не можна вважати остаточно 

з’ясованою, оскільки дані про показники фагоцитарної активності 

фагоцитуючих клітин крові у хворих на екзему часто є неоднозначними та 

суперечливими.  

Мета роботи. Визначити та проаналізувати показники неспецифічної 

резистентності організму у хворих на екзему залежно від клінічного перебігу 

дерматозу. 

Матеріали та методи. Проведено обстеження 92 хворих на екзему, з них 

49 – чоловічої та 43 – жіночої статі, віком від 18 до 59 років. Згідно клінічних 

критеріїв, у більшості (68,5%) пацієнтів діагностовано інфекційні (мікробні) 

форми екземи (паратравматична, варикозна, нумулярна), у решти (31,5%) – 

справжню (істинну) екзему. Групу контролю склали 35 практично здорових 

осіб такого ж віку. Для оцінки стану неспецифічної резистентності організму у 

хворих на екзему визначали наступні показники фагоцитозу – фагоцитарну 

активність (ФА) і фагоцитарне число (ФЧ) поліморфноядерних лейкоцитів, 

спонтанний НСТ-тест (тест відновлення нітросинього тетразолю), та НСТ-тест 

– стимульований пірогеналом за відомими методиками. 

Результати дослідження. Аналіз показників фагоцитозу у хворих на 

екзему показав вірогідне незначне зменшення порівняно з аналогічними 

показниками осіб контрольної групи показника ФА (на 5,7%, р˂0,05), який 

характеризує початкові етапи фагоцитозу, а також більш істотне зменшення 
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НСТ-тесту спонтанного (на 11,8%, р˂0,05) та НСТ-тесту стимульованого (на 

13,9%, р˂0,001), які відображають завершальні етапи процесів фагоцитозу. 

Порівняльний аналіз показників фагоцитозу у хворих на різні клінічні форми 

екземи виявив у хворих на інфекційні (мікробні) форми екземи порівняно з 

істинною зменшення НСТ-тесту спонтанного (на 12,8%, p<0,05) та НСТ-тесту 

стимульованого (на 11,3%, p<0,05), які характеризують заключні етапи 

фагоцитарного процесу, без вірогідних відмінностей ФА і ФЧ. 

Висновок. У хворих на екзему встановлено вірогідні зміни показників 

неспецифічної резистентності організму, які є свідченням більш істотного 

зменшення фагоцитарної активності фагоцитуючих клітин крові у хворих на 

мікробні форми екземи порівняно з істинною екземою, що слід враховувати 

при плануванні таким пацієнтам терапевтичної тактики.  

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАСОБУ У 

КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНИХ АЛЕРГОДЕРМАТОЗІВ 

Степан Н.А., Брязгіна В.О., Найчук А.В., Соловка І.І., Стиранка В.М. 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський  державний медичний університет», м. Чернівці 

 

Актуальність. В останні роки все більша увага приділяється з’ясуванню 

патогенетичної ролі, в тому числі й при хронічних алергодерматозах (екзема, 

атопічний дерматит, хронічний алергічний дерматит), дисбалансу оксидантно-

антиоксидантного гомеостазу хворих, що обгрунтовує призначення їм 

адекватної антиоксидантної терапії.  

Мета роботи. Підвищити ефективність лікування хворих на хронічні 

алергічні дерматози шляхом застосування засобу з антиоксидантною дією. 

Матеріали та методи. Спостерігали 43 хворих на хронічні алергічні 

дерматози (екзему, атопічний дерматит, хронічний алергічний дерматит) віком 

від 19 до 67 років, які у процесі лікування були розподілені на дві групи: 21 

пацієнт (порівняльна група) отримали базову терапію дерматозу, іншим 22 

пацієнтам (основна група) додатково призначали  аскоцин (по 1 табл. на добу 

впродовж 20 днів), до складу якого входять аскорбінова кислота, яка бере 

участь у зворотних окисно-відновних реакціях і захищає антиокисну здатність 

вітаміну Е, а також цинк, який входить до складу антиоксидантного ферменту 

супероксиддисмутази. 

Результати дослідження. За даними клінічних спостережень, у хворих на 

хронічні алергодерматози основної групи, яким додатково призначали 

антиоксидантний засіб, наприкінці лікування відзначено стан клінічного 

одужання у 61,5%, значне покращення – у 26,0%, покращення – у 12,5%; у 
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групі порівняння відповідно: клінічне одужання – у 42,7% хворих, значне 

покращення – у 37,5%, покращення – у 19,8%. У пацієнтів основної групи, 

яким рекомендували продовжити застосування аскоцину, відзначено 

подовження стану клінічної ремісії алергодерматозів на 2-3 місяці порівняно з 

хворими групи порівняння. 

Висновок. Включення до комплексного лікування хронічних алергічних 

дерматозів засобу з антиоксидантною дією сприяє покращенню найближчих 

клінічних результатів лікування таких пацієнтів, а також сприяє подовженню 

стану клінічної ремісії хронічних алергічних захворювань шкіри. 

 

 

ПОРУШЕННЯ ІМУННОГО ГОМЕОСТАЗУ ПРИ РОЗВИТКУ 

ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ 

Степаненко В.О. 

Вищий державний медичний заклад України «Буковинський державний 

медичний університет» (м. Чернівці, Україна) 

 

Гомеостаз – фізіологічний процес підтримки стійкості внутрішнього 

середовища організму, при якому різні параметри (наприклад, артеріальний 

тиск, температура тіла, кислото-луговий баланс тощо) підтримуються у 

рівновазі, не дивлячись на зміни умов оточуючого середовища. У наш час вже 

відомі закономірності характеристик імунологічної реактивності організму при 

виникненні туберкульозу. Однак, до цих пір зберігаються протиріччя у 

трактовці клінічних та імунологічних змін, відсутні імунологічні критерії 

переходу обмежених форм туберкульозу у прогресуючий перебіг.  

Туберкульоз – багатофакторний процес, на розвиток якого, окрім 

патогенного чинника, соціальних, економічних умов впливають гени, які 

визначають схильність до захворювання. Перш за все – це гени цитокінів, що 

беруть участь в імунній відповіді. Зовнішнє середовище, використання 

хіміотерапії може приводити до негативного впливу, який полягає у зміні 

властивостей збудника, появі стійких штамів до антімікобактеріальних 

препаратів, дихальної недостатності та тканинної гіпоксії, множинних 

деструкцій легеневої тканини, зниженню опірності макроорганізму. При 

наявності туберкульозної інфекції в організмі  розрізняють декілька варіантів 

імунних порушень. На імунний стан хворого, поряд з ендогенними факторами, 

має великий вплив зовнішнє середовище, кліматичні умови, характер 

харчування, наявність шкідливих звичок тощо. Доведено, що на туберкульоз 

більше хворіють у південних регіонах, завдяки тому, що спекотний клімат 

мобілізує вуглеводний обмін, а для повноцінної клітинної імунної відповіді 

потрібне жирове забезпечення. Крім того, в атмосферному повітрі присутня 
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велика кількість агресивних речовин різноманітного походження. Рівень 

забруднення повітря впливає на розвиток сурфактантної недостатності і це 

сприяє дефіциту клітинного імунітету респіраторної системи, що, в свою чергу, 

призводить до поширення мікобактерій туберкульозу і подальшого 

прогресування процесу. Слід зауважити, що енергозабезпечення організму при 

захворюванні на туберкульоз відбувається за жировим варіантом, на відміну 

від  здорових людей, в яких цей процес перебігає шляхом використання жирів 

та вуглеводів у рівних співвідношеннях. Не менший вплив на розвиток процесу 

і зміни гомеостазу має гендерний чинник. Найбільш сприятливі до 

туберкульозної інфекції – чоловіки у віці 30-50 років внаслідок своєї 

мобільності та широких контактів.  

В останні роки актуальною стала проблема поширення ВІЛ-інфікованих, у 

яких вірус імунодефіциту сприяє переходу латентної туберкульозної інфекції в 

захворювання активним туберкульозом. Причина цього полягає в тому, що 

вірус руйнує субпопуляцію Т-лімфоцит-Т-хелпер, яка є основою клітинного 

імунітету. 

У процесі лікування зникає туберкульозна інтоксикація, і в той же час  

відбудовується імунний статус організму, що, в свою чергу, сприяє 

виліковуванню хворого.  

 

 

РОЛЬ НАТУРОПАТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У ПІДВИЩЕННІ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ШКІРИ 

Степаненко В.О. 

Вищий державний медичний заклад України «Буковинський державний 

медичний університет» (м. Чернівці, Україна) 

 

Механізм розвитку специфічного ураження  шкіри складний, у зв’язку з 

тим, що шкіра є несприятливим середовищем для життєдіяльності мікобактерій 

туберкульозу, завдяки наявності бар’єрної функції. Тому у виникненні 

туберкульозного ураження важливе значення має вітамінний баланс, розлад 

водного і мінерального обміну, гормональні дисфункції, стан нервової системи, 

судинні порушення. Крім того, слід особливо підкреслити значення рівня 

імунологічних та алергічних реакцій організму. Відомо, що нерідко розвитку 

туберкульозу передують перенесені інфекційні захворювання, що виснажують 

імунні механізми і супроводжуються сенсибілізацією. У дітей – це кір, 

коклюш, грип. У дорослих – хронічні захворювання внутрішніх органів, які 

сприяють сухості та зниженню бар’єрних функцій шкіри, а також ВІЛ/СНІД, 

при якому порушується клітинний імунітет. Лише внаслідок комплексного 

поєднання порушення різних фізіологічних функцій шкіри у сукупності зі 
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зниженням імунітету і розвитком сенсибілізації виникає туберкульоз шкіри. 

Серед численних уражень шкіри у Чернівецькій області найбільш часто 

реєструють дисеміновані форми. 

Основним і ефективним методом лікування хворих на туберкульоз шкіри є 

етіотропна терапія – антимікобактеріальна терапія протитуберкульозними 

препаратами. Враховуючи патогенез туберкульозу, призначення продуктів 

бджільництва дозволяє підвищити ефективність лікування. Саме продукти 

бджільництва є основними складовими натуропатичної фармакології. 

Дослідниками виявлено, що використання пилку квіткового, в якому міститься 

27 мікроелементів, а в ядерних субстанціях знайдені так звані фітогормони, 

сприяє стимуляції росту тканини, регенерації, активації ендокринних та 

імунних процесів організму людини. Пилок квітковий має протизапальні та 

антиоксидантні властивості. Одним із продуктів, який має широкий спектр 

лікувальних та профілактичних властивостей, є біологічно-активний комплекс 

«Апітонік» – продукт переробки бджолиної обніжки за спеціальною 

технологією, яка дозволяє зберегти біологічну активність та ефективність дії 

усіх корисних речовин, що знаходяться у квітковому пилку. Препарат можна 

приймати у чистому вигляді (порошок), або змішувати з будь-якими напоями, 

температура яких не перевищує 40º С. Гарним доповненням до комплексної 

терапії є прополіс, який стимулює захисні сили організму. Застосовується 10 % 

водний екстракт прополісу. Можливо використовувати також суміші прополісу 

з медом, у яких зберігаються вітаміни. 

Отже, застосування натуропатичних препаратів нормалізує імунітет та 

обмін речовин, позитивно впливає на переносимість антимікобактеріальних 

хіміопрепаратів, сприяє більш швидкій регресії патологічного процесу і його 

симптомів, що вкрай необхідно при лікуванні хворих на туберкульоз шкіри. 

 

 

ЗНАЧЕННЯ ТОЛЛ-ПОДІБНИХ РЕЦЕПТОРІВ У ПАТОГЕНЕЗІ 

ПСОРІАЗУ 

Степаненко Р.Л. 

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ 

 

Мета роботи - дослідити зміни імуногістохімічної експресії Толл-

подібного рецептора 2 та 4  (TLR2, TLR4) у шкірі хворих на псоріаз до та після 

проведення системної імуносупресивної терапії. 

Матеріали і методи дослідження. Під нашим спостереженням було 62 

хворих на псоріаз вульгарний з прогресуючою стадією, середньотяжким або 

тяжким ступенем тяжкості клінічного перебігу дерматозу. У хворих на псоріаз 
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проводили дворазове біопсійне дослідження, зокрема з ділянок шкіри ураженої 

псоріатичною висипкою до лікування та після системної імуносупресивної 

терапії препаратом етанарцепт протягом 3-х місяців. Біопсійний матеріал 

забирався в одних і тих же хворих з аналогічних ділянок шакіри.  

Результати дослідження та їх обговорення. При дослідженні експресії 

TLR4 у ділянках шкірної псоріатичної висипки виявляється фонове дифузне 

цитоплазматичне і ядерне зафарбування клітин епідермісу, ендотелію судин і 

поодиноких макрофагальних клітин. Кількість клітин епідермісу, що позитивно 

зафарбовуються, складає близько 80%. На великому збільшенні 

прослідковується експресія маркера дендритними клітинами епідермісу, 

навколо яких утворюється «корона» із позитивно забарвлених численних 

міжклітинних з’єднань (містків). У цих клітинах виявляється слабке 

забарвлення мембран і гранулярних матеріал у цитоплазмі. Характерне 

мембранне зафарбування виявляється в макрофагах, розташованих у сосочках 

при безпосередньому контакті цих клітин з дендритними клітинами епідермісу. 

Найбільш інтенсивна характерна реакція спостерігається в макрофагах, 

розташованих у сосочках і периваскулярно в дермі. 

При оцінці експресії TLR2 виявляється менш інтенсивне дифузне фонове 

зафарбування епідермісу, ендотелію судин і частини клітин у запальних 

інфільтратах дерми. Кількість клітин епідермісу, що виявляють позитивне 

фонове забарвлення, складає близько 80%. Слід відмітити феномен 

позитивного мембранного зафарбування ядер епітелілоцитів, розташованих 

безпосередньо під зроговілим шаром епідермісу. 

Характерна мембранна експресія виявляється в макрофагах сосочків 

дерми і макрофагах, що мігрують в епітеліальний пласт. Причому 

морфологічно виявляється ідентичність локалізації продуктів 

імуногістохімічної реакції в дендрітних клітинах епідермісу і в макрофагах 

сосочків дерми, що безпосередньо контактують з епітеліоцитами. Найбільш 

виражена позитивна реакція спостерігається в макрофагах, що розташовані в 

запальних периваскулярних інфільтратах в основі сосочків дерми.  

У хворих на псоріаз, при постановці імуногістохімічеої реакції з TLR4, у 

ділянках шкірної псоріатичної висипки характеризуються виразною 

мембранною експресією TLR4 численними макрофагами сосочків дерми. 

Макрофаги збільшуються в розмірах і розташовуються групами. Значна 

кількість позитивних макрофагів виявляється в епідермісі над верхівками 

сосочків. Характерним є феномен позитивного ядерного мембранного 

зафарбування епітеліальних клітин, що межують зі зроговілими масами на 

поверхні шкіри. У сосочковому шарі дерми характерна мембранна експресія 

TLR4 виявляється як в окремих макрофагах, розташованих периваскулярно, так 

і особливо в складі периваскулярних запальних інфільтратів. 
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Слід відмітити локалізацію макрофагів у лімфатичних судинах, що 

відтікають по напрямку від верхівки сосочків до їх основи, де містяться 

скупчення судин. Морфологічно спостерігається значне стоншення епідермісу 

над верхівками сосочків аж до безпосереднього ерозування. Епітеліальний 

пласт, що оточує сосочок, особливо в зонах верхівок, є набряклим з 

відокремленням клітин між собою за рахунок міжклітинної рідини. 

Створюється така ситуація, що ліганди мікроорганізмів можуть вільно 

проникати до сосочкового шару і реагувати з макрофагами. Останні активно 

мігрують до верхівки сосочків, навіть проникають в епітеліальний пласт. 

При цьому макрофаги активуються, збільшуються в розмірах, активно 

експресуютьTLR2 та TLR4 рецептори. Очевидно, що макрофаги після активації 

мігрують до основи сосочків, де включаються в склад запальних інфільтратів, 

розташованих периваскулярно. В цих ділянках відбуваються основні взаємодії 

макрофагів та лімфоїдних клітин. 

У шкірі хворих на пcоріаз після проведеного лікування, на відміну від 

шкіри в нормі, відмічається позитивне фонове ядерне зафарбування 

епітеліоцитів у поверхневих шарах епідермісу. 

Після проведеного лікування в дермі відмічається різке зменшення 

кількості запальних клітин, включаючи TLR2- та TLR4-позитивні макрофаги. 

Останні спостерігаються в субепітеліальних зонах, а також навколо судин у 

сосочковому шарі дерми. Прослідковується тісний контакт TLR2-позитивних 

макрофагів у субепітеліальних ділянках із позитивно забарвленими 

дендритними клітинами епідермісу, причому в цих зонах експресія маркера 

спостерігається в епітеліоцитах на всю товщу шару, аж до рогового шару. 

Вказані структурні особливості можуть свідчити про активацію 

макрофагів дендритними клітинами епідермісу, котрі зв’язують і концентрують 

відповідні ліганди. Аналогічні зміни виявляються і при вивченні експресії 

TLR4. В епідермісі навіть після проведеного лікування виявляються значна 

кількість TLR4 – позитивних дендритних клітин, які мають значно збільшені 

розміри і розповсюджуються своїми відростками аж до рогового шару. 

Причому прослідковується досить інтенсивне фонове цитоплазматичне 

забарвлення цих клітин. Слід відмітити, що в рогових лусочках шкіри 

спостерігаються колонії мікроорганізмів. Лусочки рогової речовини у хворих 

на псоріаз мають рихлу пошарову структуру, що створює умови для колонізації 

їх значною кількістю мікроорганізмів, продукти життєдіяльності яких можуть 

виступати лігандами в активації толл-подібнихрецепрорів. У більш глибоких 

шарах дерми позитивно забарвлені макрофаги визначаються периваскулярно в 

невеликій кількості. 

Про відносність значення бактеріального компоненту в розвитку 

псоріатичного висипу свідчать факти виявлення значної кількості колоній 
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мікроорганізмів під роговим шаром епідермісу шкіри у хворих після 

проведеного курсу лікування, в той же час запальна інфільтрація дерми і 

епідермісу відсутня. Очевидно, бактеріальний фактор приєднується як 

ускладнення в разі розвитку пошкоджень епідермісу (набрякання, десквамація) 

у відповідь на розвиток не бактеріального запалення.  

Отже, проведене дослідження дозволяє об’єктивно (доказово на 

тканинному рівні) оцінити ступінь зменшення інтенсивності запального 

процесу (в 2,6 рази) по кількості ефекторних клітин, а саме, макрофагів 

(шляхом визначення експресіїTLR2, TLR4 - маркера активованих макрофагів, 

що містять структурні компоненти бактерій), підтверджується покращенням 

клінічного стану хворих, є високоінформативним завдяки специфічності 

імуногістохімічних реакцій, що, таким чином, дозволяє чітко оцінити 

ефективність лікування пацієнтів. 

Висновок. Результати проведених імуногістохімічних досліджень 

біопсійного матеріалу у обстежених хворих на псоріаз, до та після курсу 

проведення системної імуносупресивної терапії, вказують на вагоме значення 

експресії Толл-подібних рецепторів 2 та 4 (TLR2, TLR4) у розвитку імунного 

запалення в шкірі при цьому дерматозі. 

 

 

СТАН ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ 

ПРООКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ КРОВІ У ХВОРИХ НА РОЗАЦЕА 

Сторожук М.В. 

Вищий державний медичний заклад України «Буковинський державний 

медичний університет» (м. Чернівці, Україна) 

 

Актуальність. Розацеа (рожеві вугри) – поширений хронічний дерматоз, 

який у структурі патології шкіри складає від 5% до 12%. Актуальність 

проблеми розацеа визначає зростання рівня захворюваності на даний дерматоз, 

особливо серед осіб активного працездатного віку, а також особливості 

клінічного перебігу – ураження відкритих ділянок шкіри (обличчя), хронічний 

перебіг, торпідність до лікування, що є причиною зниження хворими 

працездатності та соціальної активності. Все це визначає важливе медико-

соціальне значення розацеа та актуальність наукових досліджень з визначення 

патогенетичних чинників та удосконалення лікування таких пацієнтів. 

Мета роботи – визначити у хворих на розацеа з різним клінічним 

перебігом стан окремих показників прооксидантної системи крові та 

ендогенної інтоксикації. 

Матеріали та методи. Під спостереженням перебували 36 пацієнтів із 

розацеа віком від 27 до 58 років, з них 30 жінок та 6 чоловіків. У 15 осіб 



 

117 

 

 

діагностовано еритематозно-телеангіектатичну, в 21 – папуло-пустульозну 

стадію (форму) розацеа. У 5 осіб тривалість дерматозу була до 2 місяців, у 9 – 

від 2 до 6 місяців, у решти 25 пацієнтів – від 6 місяців до 1 і більше років. Для 

оцінки стану прооксидантної системи крові у хворих на розацеа визначали 

вміст в еритроцитах і плазмі крові малонового альдегіду (МА), а для оцінки 

стану ендогенної інтоксикації – вміст у сироватці крові середньомолекулярних 

пептидів – молекул середньої маси (МСМ) згідно із відомими методами. Групу 

контролю склали 26 практично здорових осіб подібного віку й статі.  

Результати досліджень. Внаслідок проведених досліджень у хворих на 

розацеа встановлено вірогідне порівняно з показниками осіб контрольної групи 

збільшення вмісту МА в еритроцитах (на 41,3%, р<0,001) та плазмі крові (в 

1,67 раза, р<0,001). Водночас в обстежених пацієнтів визначено вірогідне 

зростання у сироватці крові вмісту МСМ – в 1,79 раза (р<0,001) порівняно з 

аналогічним показником в осіб контрольної групи. Результати досліджень 

свідчать про активацію у хворих на розацеа процесів пероксидного окиснення 

ліпідних молекул та формування стану ендогенної інтоксикації. Аналіз 

досліджуваних показників виявив більш істотні їх зміни у хворих із папуло-

пустульозною стадією (формою) розацеа порівняно із еритематозно-

телеангіектатичною формою дерматозу, а також у пацієнтів із тривалістю 

дерматозу більше року.  

Висновок. У хворих на розацеа встановлено вірогідне підвищення 

досліджуваних показників прооксидантної системи крові, а також прояви 

ендогенної інтоксикації, більш істотні зміни яких визначено у хворих  із 

папуло-пустульозною стадією (формою) розацеа та тривалістю дерматозу 

більше року, що обгрунтовує диференційоване призначення в їх комплексній 

терапії антиоксидантних препаратів.     

 

 

РОЛЬ КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ КИШКІВНИКА 
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Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний 

медичний університет», м.Чернівці; 
2
КМУ «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер» 

 

Актуальність. Розацеа (рожеві вугри) є актуальною медичною та 

соціальною проблемою сьогодення, що обумовлено їх поширеністю (від 5% до 

12% у структурі дерматологічної захворюваності серед пацієнтів різного віку) 

та особливостями клінічного перебігу – ураження відкритих ділянок шкіри 

(обличчя), тривалий рецидивуючий перебіг, часто резистентний до засобів 
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стандартного лікування дерматозу, що є причиною зниження хворими 

працездатності та соціальної активності. У зв’язку з цим, актуальним є уточнення 

патогенетичних чинників розацеа з метою планування раціональної діагностично-

лікувальної тактики щодо таких пацієнтів. 

Згідно сучасних досліджень, розацеа – це дерматоз із поліфакторним 

етіопатогенезом, при цьому важливу роль у його перебігу відіграють кліщі 

Demodex folliculorum та Demodex brevis. Також встановлено, що розвиток 

розацеа відбувається внаслідок комплексного впливу низки екзогенних 

(інсоляція, миючі, косметичні засоби тощо) та ендогенних чинників (розлади 

ендокринної регуляції, вегетативні дисфункції, зміни імунологічної 

реактивності, а також захворювання шлунково-кишкового тракту. 

Метою роботи було дослідити у хворих на розацеа стан мікробіоти вмісту 

порожнини товстої кишки та оцінити ступінь її змін залежно від тяжкості 

клінічного перебігу дерматозу. 

Матеріали і методи. Під нашим спостереженням перебували 36 хворих на 

розацеа віком від 27 до 58 років, з них 30 жінок та 6 чоловіків. У 15 осіб 

діагностовано еритематозно-телеангіектатичну, а в 21 – папуло-пустульозну 

стадію (форму) розацеа. У більшості (25 осіб) дерматоз тривав від 6 місяців до 

1 і більше років, а у 7 пацієнтів – до півроку. Для визначення стану мікробіоти 

порожнини товстої кишки у хворих на розацеа проводили мікробіологічне 

дослідження калу класичним методом шляхом кількісного посіву завісин 

фекалій на стандартні диференційно-діагностичні та селективні поживні 

середовища. 

Результати досліджень. Встановлено, що лише у 3 (8,3%) обстежених 

пацієнтів із розацеа (у всіх діагностовано еритематозно-телеангіектатичну 

стадію дерматозу) було виявлено стан нормобіоценозу товстого кишківника, а 

у більшості (91,7%) пацієнтів визначено зміни показників мікробіоти вмісту 

порожнини товстої кишки (зниження популяційного рівня бактерій роду 

Bifidobacterium і Lactobacillus, збільшення рівня окремих умовно патогенних 

ентеробактерій (Enterobacter, Proteus) та інших), що свідчать про наявність 

дисбіозу порожнини товстої кишки І - IV ступенів із переважанням серед 

обстежених пацієнтів частки (52,7%) осіб із ІІ та ІІІ ступенями дисбіотичних 

змін порожнини товстої кишки. Слід зазначити, що лише у третини (36,1%) 

осіб із діагностованими змінами показників кишкової мікробіоти були скарги з 

боку порушення функцій кишківника, а у решти (63,9%) – мали латентний 

клінічний перебіг. Також встановлено, що більш істотні зміни показників 

мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки, які відповідали ІІ, ІІІ чи IV 

ступеню дисбіозу, виявлено у хворих із папуло-пустульозною стадію розацеа та 

тривалістю дерматозу більше одного року.  
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Висновок. У більшості обстежених хворих на розацеа діагностуються 

зміни показників мікробіоти порожнини товстої кишки з проявами бисбіозу 

(переважно ІІ та ІІІ ступенів) із малосимптомним чи латентним клінічним 

перебігом, які перебувають у взаємозалежності зі ступенем тяжкості клінічного 

перебігу дерматозу, що необхідно враховувати при комплексному обстеженні 

таких пацієнтів та призначенні їм раціональної, патогенетично спрямованої 

медикаментозної та дієтичної терапії. 

 

 

ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  

БОТУЛОТОКСИНУ ТИПУ А В ЛІКУВАННІ РОЗАЦЕА 

Сулік Я.О., Свирид – Дзядикевич О.С. 

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ 

 

Актуальність. Розацеа – хронічне запальне захворювання шкіри, що 

характеризується почервонінням, появою на шкірі обличчя поверхневих 

розширених кровоносних судин (телеангіектазії), папул, пустул і набряку. 

Обов'язковими критеріями для встановлення діагнозу є залучення центральної 

лицевої ділянки (лоб, ніс, щоки, підборіддя). Поширеність розацеа в різних 

популяціях варіює від 1 до 22%. Захворювання частіше виявляється у жінок. 

Існуючі методи лікування розацеа досить часто є недостатньо ефективними. 

Мета роботи – підвищення ефективності лікування розацеа у жінок на 

підставі нових наукових даних про вплив ботулотоксину типу А на 

патогенетичні ланки даного дерматозу. 

Матеріали та методи. Під нашим спостереженням перебувало 25 жінок, 

хворих на розацеа, у віці від 18 до 50 років. Для оцінки клінічних проявів та 

результатів лікування брали до уваги класифікацію еритеми (0 балів – еритема 

відсутня, 1 бал – легка еритема, 2 бали – помірна еритема, 3 бали – тяжка 

еритема). Відповідно до класифікації еритеми, у 7 (28%) хворих була 

встановлена легка еритема, у 13 (52%) – помірна еритема, у 5 (20%) – тяжка 

еритема.  На момент дослідження хворі скаржилися на тривале почервоніння в 

ділянці щік, дискомфорт у ділянці обличчя при різких змінах температури 

повітря, осередки гіперплазії сальних залоз, телеангіоектазії. З боку інших 

органів та систем скарг у пацієнток не було.  

Результати. Каскад процесів, що призводять до появи рожевих вугрів, 

може інгібуватися препаратами ботулотоксину типу А. Відповідний 

терапевтичний ефект обумовлюється впливом ботулотоксину на 

парасимпатичну нервову систему, що дозволяє пригнічувати секреторну 

активність потових і сальних залоз, а також стимулювати оновлення 

кератиноцитів. Ймовірно, що певний внесок у терапевтичну дію препаратів 
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ботулотоксину типу А вносять протизапальний і антиандрогенний ефекти. 

Антихолінергічна дія ботулотоксину сприяє пригніченню секреції шкірного 

сала сальними залозами. Пригнічення диференціювання себоцитів і 

вироблення шкірного сала клінічно може супроводжуватися пригніченням 

росту Р. acnes і зменшенням вираженості вугрової висипки. Крім того, 

препарати ботулотоксину пригнічують процес вироблення поту в потових 

залозах, що також пригнічує ріст Р. acnes. Міграція кератиноцитівз меншується 

за рахунок стимуляції H-холінорецепторів. Інгібуючи вивільнення 

ацетилхоліну, ботулотоксин може побічно збільшувати міграційну активність 

кератиноцитів, що зменшує фолікулярну оклюзію. Інгібуючи вивільнення 

ацетилхоліну, ботулотоксин зменшує кількість ацетилхолінових рецепторів на 

кератиноцитах по ходу проток сальних залоз, що сприяє збільшенню 

міграційної активності кератиноцитів (опосередковано, за рахунок пригнічення 

холінергічної стимуляції). На теперішній час доведено, що секреторна 

активність голокринових залоз регулюється різноманітними нейропептидами, в 

першу чергу – речовиною Р. Ботулотоксин типу А блокує біологічні ефекти 

речовини Р, ванілоїдних терморецепторов TRPV-1 і кальцитонін ген-зв'язаного 

пептиду, які є важливими медіаторами запалення. За рахунок цього 

зменшується вплив запального аспекту у форму ваннірожевих вугрів. 

Усім обстеженим нами хворим на розацеа з наявною еритемою від 1 до 3 

балів було проведене лікування виключно препаратом ботулотоксину типу А. 

Курс лікування становив 3 місяці з інтервалом одна процедура в три тижні. У 

всіх жінок, хворих на розацеа, було встановлено добру переносимість та 

ефективність препарату ботулотокситу типу А, про що свідчили як негативація 

суб'єктивних відчуттів, так і покращення показників згідно класифікації 

еритем: у 28% хворих – еритема відсутня, у 52% – легка еритема, у 20% – 

помірна еритема. 

Висновки. Лікування жінок, хворих на розацеа, ботулотоксином типу А 

дозволило досягти позитивних терапевтичних результатів, а також продовжити 

термін тривалості ремісії до 6 місяців. 

 

 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ ДИФФУЗНОЙ 

АЛОПЕЦИИ 

Татузян Е.Г., Николаева В.Б., Диденко О.В. 

Харьковский национальный медицинский університет, г. Харьков 

 

Актуальность. Все  больше женщин занимают высокие посты, участвуют 

в общественной жизни, занимаются бизнесом. Постоянные стрессы, ритмы 

большого города не могут не отражаться на здоровье прекрасной половины 
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человечества. Частыми жалобами у дерматокосметологов и трихологов стали 

жалобы на выпадение волос. Все мы знаем, что красивая, ухоженная внешность  

зачастую гарантирует больший успех и большие возможности. В последние 

годы появилась очень эффективная методика борьбы со всеми признаками 

старения кожи, дающая результат, практически сразу после первого 

применения, и не требующая периода реабилитации. Это плазмотерапия. Она 

основана на омоложении кожи пациента его же плазмой крови, обогащенной 

тромбоцитами. Этот метод является универсальным ещё и благодаря своей 

биологической доступности, за счет чего процессы регенерации идут 

естественным образом. В результате введения плазмы, обогащенной 

тромбоцитами, активизируется метаболизм, начинают усиленно 

вырабатываться коллаген, эластин и природная гиалуроновая кислота – 

субстанции, которые отвечают за упругость и гладкость кожи. Образование  

клеток фибропластов позволяет вернуть коже молодой, свежий и 

привлекательный внешний вид, укрепить волосяные луковицы.   

Цель исследования. Изучить эффективность плазмотерапии в лечении 

диффузной алопеции и себорейного дерматита. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 26 женщин в 

возрасте от 19 до 56 лет. Пациентки предъявляли жалобы на выпадение волос 

различного срока давности. Женщины отмечали в анамнезе стрессы, 

длительные диеты и хронические заболевания ЖКТ и щитовидной железы. 

Лечение проводилось с коррекцией основного заболевания у смежных 

специалистов. Перед назначением курса процедур каждой пациентке было 

проведено исследование на гепатиты и ВИЧ, число тромбоцитов. Терапия 

заключалась в проведении 4 процедур плазмотерапии, 1 раз в 14 дней, с целью 

решения индивидуальной проблемы. 

Результаты: 100% женщин остались довольны результатом процедуры. 

Молодые пациентки были полностью удовлетворены лечением. Каждая 

отметила, что выпадение волос прекратилось уже со второй процедуры. 

Волосы стали блестящими и более здоровыми на вид. Пациентки старшей 

возрастной группы (преклимактерического возраста и в периоде менопаузы) 

отметили прекращение потери волос, более быстрый рост новых волос и их 

блеск.  Большинство женщин отметили повышение самооценки, возвращение 

ощущения своей привлекательности, что немаловажно в жизни каждой 

женщины.  

Выводы. Плазмотерапия – это уникальная инъекционная методика, 

которая омолаживает кожу, помогает в решении вопроса о потере волос на 

голове, возвращает женщине веру в себя, повышает самооценку. Данная 

методика является полностью безопасной, гипоаллергенной, т.к. используется 

кровь пациента без всяких добавок и дополнительных компонентов.  



 

122 

 

 

Процедуру плазмотерапии возможно сочетать с другими 

косметологическими методиками. Благодаря тому, что методика 

малоинвазивна и может быть применена в амбулаторных условиях, можно 

широко рекомендовать методику плазмотерапии широкому кругу лиц для 

улучшения качества кожи и внешнего облика. 

 

 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ТУБЕРКУЛЬОЗУ ШКІРИ 

Тодоріко Л.Д., Єременчук І.В., Ільчишин Т. І. 

Вищий державний медичний заклад України «Буковинський державний 

медичний університет», м. Чернівці 

 

За даними офіційної статистики, щорічний середній показник виявлення 

туберкульозу шкіри становить 0,43 на 100 тис. населення, або 5,6% від частоти 

усіх форм позалегеневого туберкульозу, тобто в 4-5 разів менше, ніж частка 

кожної з його основних локалізацій. Ураження туберкульозом шкіри 

зустрічається досить рідко (0,2-0,6 випадків на 1000 хворих). 

Встановити діагноз туберкульозу шкіри можна лише завдяки ретельному 

застосуванню комплексних клініко-лабораторних методів дослідження. 

Туберкульоз шкіри – це специфічний запальний процес, обмежений або 

дисемінований, що виникає внаслідок гематогенного поширення МБТ із 

активного або неактивного туберкульозного джерела інших органів або систем.  

Туберкульоз шкіри поділяють на дві групи: локалізований або вогнищевий 

і дисемінований. Локалізовані форми туберкульозу шкіри: туберкульозний 

вовчак або люпоїдний туберкульоз шкіри, скрофулодерма або коліквативний 

туберкульоз шкіри; бородавчастий туберкульоз шкіри; виразковий туберкульоз 

шкіри та індуративну еритему Базена. Дисеміновані форми туберкульозу 

шкіри: ліхеноїдний туберкульоз – лишай золотушний і папулонекротичний 

туберкульоз шкіри. Туберкульозний вовчак – найчастіша форма туберкульозу 

шкіри, вона характеризується хронічним прогресуючим перебігом. 

Захворювання перебігає роками. Локалізується люпоїдний туберкульоз частіше 

на шкірі обличчя, особливо на носі, щоках, губі, рідше – на шиї, тулубі, 

кінцівках, нерідко – на слизових оболонках (майже у 70 % хворих). 

Захворювання починається з появи люпом – горбиків розміром від просяного 

зерна до горошини, коричнево-червоного кольору, м'якої тістоподібної 

консистенції, з гладкою блискучою поверхнею, ознаками лущення. Люпоми 

спочатку висипають ізольованою групою, потім зливаються, по їх периферії — 

зона гіперемії. При натисканні на горбик зонд провалюється в глибину шкіри 

(симптом Поспелова), при натисканні предметним склом (діаскопія) із 

розширених капілярів витискається кров і люпоми просвічуються у вигляді 

http://tb.org.ua/content/rentgenologiya/tuberkuloz.html
http://tb.org.ua/content_ukr/etiologiya-tuberkulozu.html
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воскових жовто-бурих плям (феномен «яблучного пюре»). Горбики поступово 

збільшуються, зливаються, утворюють неправильної форми бляшки і 

пухлиноподібні вогнища. Утворюються обширні виразки. 

Спостерігали клінічний випадок виразково-некротичного туберкульозу 

шкіри. Хворий В., 37 років. Хвороба розвивалася протягом 13-ти років, коли 

вперше з'явилася висипка на шкірі та незначний свербіж. Неодноразово 

лікувався у дерматолога, з деяким позитивним ефектом. За останній рік процес 

значно прогресував. Звернувся до дерматолога. Пацієнту було виконано 

біопсію шкіри (ПГЗ  № 4110 – туберкульозний вовчак), після чого хворого 

направили в Чернівецький обласний клінічний протитуберкульозний 

диспансер, хірургічне відділення.  

З анамнезу відомо, що рідна сестра хворого В., хворіла на туберкульоз 

легень, померла від туберкульозу легень у 2006 році. 

На момент поступлення у хворого були скарги на наявність висипки по 

всьому тілі, болючість та помірний свербіж у ділянках висипання. 

Об'єктивно: загальний стан умовно-задовільний. По всьому тілі на шкірі 

висипання зливного характеру, темно-синього, бурого кольору з виразкуванням 

та рани від 0,5 см до 10 см. На дні виразок гнійні виділення, в деяких місцях –  

з утворенням нориць. Тургор шкіри збережений. Слизові оболонки звичайного 

кольору. Язик чистий, сухий. Тони серця чисті, ритмічні, звичайні. Пульс –78 в 

1 хв., ритмічний, задовільних властивостей, АТ – 120/80 мм рт.ст. У легенях 

фізикальні дані без особливостей, рентгенологічно змін не виявлено, 

внутрішньогрудні лімфатичні вузли не збільшені.  

Проведено обстеження: аналіз мокротиння на КСБ (мікроскопія) – 

негативний, Xpert MTB/RIF – негативна, посів на тверде середовище – росту 

МБТ немає, посів на рідке живильне середовище (BACTEС) – росту МБТ 

немає. Було проведено біопсію шкіри та підшкірної клітковини. Біоптат 

розміром 1,8*0,5*1,0 см. На зрізі біоптату дрібні 1-2 мм утворення  (milium). 

Конгломерати горбиків жовтуватого кольору. У великих туберкульозних 

фокусах – жовтуваті маси, схожі на засохлий сир.  

Хворому призначено лікування і на основі рішення ЛКК 07.04.2014 р. у 

зв'язку з позитивною динамікою терапії – стан хворого В. покращився, 

припинилося виділення з виразок, які поступово закрились, зменшилася 

кількість нориць, зберігаються окремі виразкові утворення, які поступово 

замінюються фіброзною тканиною, хворий В. виписаний на амбулаторне 

доліковування в фазу продовження. 
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ТУБЕРКУЛЬОЗ ШКІРИ – АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ 

Тодоріко Л.Д., Сем’янів І.О., Сем’янів М.М. 

Вищий державний медичний заклад України «Буковинський державний 

медичний університет», м. Чернівці 

 

Не дивлячись на зниження захворюваності на туберкульоз у Чернівецькій 

області з 40,1 на 100 тис. населення у 2015 році до 30,1 випадку у 2016 році, 

діагностика позалегеневих форм, а саме туберкульозу шкіри, є незадовільною. 

Питома вага туберкульозу позалегеневої локалізації в Австралії, 

Швейцарії, Німеччині становить 1/4, США – 1/3, Канаді – 1/2 усіх виявлених 

випадків туберкульозу, в Україні, за даними 2015 р., – всього 1/20. Очевидно, 

це свідчить про недостатнє виявлення позалегеневих форм туберкульозу.  

Труднощі діагностики туберкульозу шкіри зумовлені тим, що нерідко 

прояви захворювання є атиповими, а виявити мікобактерії туберкульозу 

доступними методами здебільшого не вдається. На думку ряду авторів, можна 

очікувати збільшення числа хворих на туберкульоз шкіри у зв'язку зі 

збільшенням поширеності імунодефіцитів, в тому числі ВІЛ-інфекції. 

Туберкульоз шкіри – це специфічний запальний процес, обмежений або 

дисемінований, що виникає внаслідок гематогенного поширення мікобактерії 

туберкульозу з активного або неактивного туберкульозного джерела інших 

органів або систем. Основним структурним елементом туберкульозу шкіри є 

горбик. Величина ураження – від поодиноких вузликів невеликих розмірів (5-8 

мм) до обширного інфільтрату. В центрі можуть бути фокуси некрозу, покриті 

кірочкою, горбики та інфільтрати розміщені на гіперемованій поверхні. 

Виявляються папули, атрофія шкіри і рубцево змінені ділянки.  

Туберкульоз шкіри розвивається, як правило, вторинно в осіб, які раніше 

перехворіли або хворіють у даний час туберкульозом інших органів і систем. 

Діагностика позалегеневого туберкульозу ґрунтується на комплексних клініко-

лабораторних і інструментальних дослідженнях: детальний збір анамнезу, 

професійний клінічний огляд, за потреби – консультації суміжних спеціалістів; 

лабораторні методи (загально-клінічні, клініко-біохімічні дослідження); 

методи променевої діагностики (рентгенологічні, радіонуклідні, ультразвукові 

дослідження органів черевної порожнини та малого тазу). Та основними у 

верифікації діагнозу є методи етіологічної діагностики в клінічному матеріалі 

типових Mycobacterium tuberculosis або молекул їхніх ДНК: мікроскопічні, 

культуральні, біологічні, молекулярно-генетичні, гістологічні, цитологічні та 

туберкулінодіагностичні методи. До додаткових методів виявлення 

туберкульозу шкіри належать ендоскопічні й імунологічні. 

Понад 80% всіх випадків туберкульозу шкіри діагностуються в терміни 

більше 5 років від початку захворювання. І сьогодні ще спостерігаються окремі 

http://tb.org.ua/content/rentgenologiya/tuberkuloz.html
http://tb.org.ua/content_ukr/etiologiya-tuberkulozu.html
http://tb.org.ua/content/rentgenologiya/tuberkuloz.html
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пацієнти, в яких цей термін сягає 50 років і більше, протягом яких вони не 

отримують необхідної допомоги. Певну роль у цьому відіграє також 

недостатня обізнаність лікарів загальної практики щодо проявів зазначеної 

патології. 

Отже, проблемі туберкульозного ураження шкіри потрібно приділяти 

більше уваги, організовуючи майстер класи для лікарів загальної практики, 

терапевтів, педіатрів та дерматовенерологів щодо діагностики, диференційної 

діагностики та лікування даної патології. 

 

 

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ ОПЕРІЗУЮЧОГО 

ГЕРПЕСУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАСОБІВ НЕЙРО-, 

ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЇ ТА ДЕТОКСИКАЦІЙНОЇ ДІЇ 

Труніна Т.І. 

Національний медичний університет імені О.О.Богомольца, м. Київ 

 

Оперізуючий герпес (Herpes zoster) (синонім оперізуючий лишай) – 

захворювання вірусної етіології. Причиною виникнення оперізуючого герпесу 

(ОГ) є нейротропний вірус Varicella zoster virus (VZV), який відноситься до 

групи герпес-вірусів, при першому потраплянні в організм (частіше в 

молодому віці) викликає вітряну віспу. При типових формах ОГ на шкірі, по 

ходу нервових волокон, спочатку розвиваються еритематозні плями, а потім на 

їх поверхні утворюються тісно згруповані везикули з прозорим вмістом, що 

супроводжуються сильним болем. Останнім часом збільшились випадки 

атипових форм ОГ, які необхідно диференціювати з іншими захворюваннями 

шкіри. Аналіз випадків атипових форм ОГ за останні роки показав його 

патоморфоз. 

Мета роботи. Вивчення клініко - імунологічних характеристик різних 

форм ОГ та удосконалення методів лікування 

Матеріали і методи. У зв'язку з тим, що почастішали випадки нетипових 

форм перебігу ОГ, приводимо деякі випадки клініко-лабораторного 

обстеження пацієнтів. 

Хворий З., 1991 р.н, звернувся до лікаря-дерматолога в м. Києві зі 

скаргами на біль, свербіж в ділянці лівого ока, набряк шкіри навколо лівого 

ока, звуження очної щілини, сльозотечу та гнійні виділення. Із анамнезу: хворіє 

більше 2-х тижнів. Перебував на амбулаторному лікуванні у офтальмолога за 

місцем проживання, де був поставлений діагноз: вірусний коньюктивіт, 

кератит. Було призначено відповідне лікування, але хворий відмічав тільки 

погіршення процесу. Хворий знаходиться на диспансерному обліку з приводу 

атопічного дерматиту. Об'єктивно: виражена еритема і набряк шкіри навколо 
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лівого ока, болючі ерозії, вкриті жовто-сірими кірочками. Спостерігається 

невелика еритема і набряк в ділянці правого (неушкодженого) ока. Результати 

обстеження: еритроцити – 5х10
12

, лейкоцити – 10х10
9
, гемоглобін – 145 г/л,  

еозинофіли – 8%, ШОЕ – 40 мм/год, тест-система імуноферментна для 

кількісного та якісного визначення IgG: IgM – 0,5, IgG – 1116. Діагноз: Herpes 

zoster, офтальмологічна форма. Призначено лікування: валацикловір – 1000 мг 

двічі /добу - 10 днів, антигістамінні препарати, кардонат по 2 к. тричі на день, 

за 15-20 хв до їжі 3тижні, місцево поетапно: крем«ліпстер», мазь «тримістин» 

Хвора К., 1975 р.н, звернулася до лікаря-дерматолога м.Києва зі скаргами 

на наявність висипань на шкірі обличчя, що супроводжувалися незначним 

печінням. Із анамнезу: хворіє 5 днів, прояви захворювання пов'язує з 

перебуванням на холоді. Зі слів пацієнтки, 2 місяці тому хворіла на ГРВІ, 

займалась самолікуванням, приймала противірусні препарати впродовж 

декількох тижнів. Об'єктивно: на шкірі обличчя в області лівої щелепи 

візуалізується еритематозне вогнище, щільної консистенції 2х4 см з нечіткими 

межами, на поверхні – міліарні папули, вкриті лусочками, без суб’єктивних 

відчуттів. Результати обстеження: еритроцити – 4,5х10¹², лейкоцити – 7х10ᶢ, 

гемоглобін – 140 г/л, еозинофіли – 4%, ШОЕ – 35 мм/год, тест-система 

імуноферментна для кількісного та якісного визначення IgG: IgM – 0,2, IgG –

108. Діагноз: Herpes zoster, абортивная форма. Призначено лікування: 

Валацикловір по 1000 мг двічі /добу 10 днів, кардонат по 2 капс. тричі на день 

за15-20 хв до їжі 3тижні, антигістамінні препарати, місцево: мазь «зовіракс». 

Хвора П., 1968 р.н., звернулася до лікаря-дерматолога м.Києва зі 

скаргами на висипання на шкірі міжсідничної складки, що супроводжувалися 

свербіжем, загальну слабкість. Із анамнезу: хворіє 7 днів, за порадою сусідки 

змащувала кремом «Бетаметазон» уражені місця, покращення не було. За 

декілька днів до появи висипу – купалася в річці, довгий час перебувала в 

мокрій білизні. До цього взимку для профілактики грипу приймала 

противірусні та імунокорегуючі препарати без призначення лікаря. Об'єктивно: 

на шкірі правої сідниці з переходом у міжсідничну складку – інфільтрована, 

темно-червоного застійного кольору пляма розміром 5х10 см. з нечіткими 

межами, на поверхні поодинокі папули, вкриті лусочками та везикули з 

геморагічним вмістом, болючі при пальпації. Результати обстеження: 

еритроцити – 4,2х10¹², лейкоцити – 12х10ᶢ, гемоглобін – 130 г/л, еозинофіли – 

5%, ШОЕ - 48мм/год, IgM - 0,4, IgG - 114. Діагноз: Herpes zoster, геморагічна 

форма. Призначено лікування: валацикловір по 1000 мг двічі на добу 10 днів, 

кардонат по 2 капс. тричі на день за15-20 хв до їжі 3 тижні, антигістамінні 

препарати, місцево: розчин фукорцину, мазь «ацикловір». Лікування хворі 

переносили добре. На місці висипів залишилася пігментація. 
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Висновки. Останнім часом збільшується кількість випадків атипових 

форм перебігу Herpes zoster. Це може бути зумовлено тим, що пацієнти 

самостійно вживають (без призначення лікаря) антибіотики, противірусні та 

імунокорегуючі препарати для профілактики вірусних захворювань і 

укріплення імунітету. Застосування у комплексному лікуванні різних форм 

оперізуючого герпесу комбінованого засобу «кардонат» (вітаміни групи В, L-

карнітин, лізин) підвищує ефективність базової терапії, а також дає можливість 

уникнути постгерпетичної невралгії.  

 

 

ГАЛОАЕРОЗОЛЬНА ТЕРАПІЯ В ЛІКУВАННІ  

ДЕЯКИХ ХРОНІЧНИХ ДЕРМАТОЗІВ 

Федоренко О.Є., Гілюк В.В. 

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ 

 

Галоаерозольна терапія (ГАТ) – відносно новий метод немедикаментозної 

терапії на основі використання штучного мікроклімату, який наближується за 

своїми параметрами до природніх умов підземних соляних лікарень (від 

грецького "halos» – сіль). Терапевтичне використання соляних аерозолів 

упродовж декількох останніх десятиліть ХХ сторіччя досить широко почало 

використовуватися в Україні (Солотвино та Артемівськ). Однак, це 

високоефективне лікування для широкого застосування для дерматологічних 

пацієнтів у своєму класичному підземному варіанті, з цілого ряду причин, не 

завжди доступне. Це спонукало фізіотерапевтів на початку ХХI сторіччя 

почати розвивати напрям терапевтичного використання штучних спеліокамер 

із примусового регуляція концентрації та дисперсії аерозолю хлориду натрію. 

У таких керованих  Halo-аерозольних комплексах використовуються 

терапевтичні концентрації від 0,5 мг/м до 10 мг/м, розміром від 1 Мкм до 

5 мкм. Основну масу аерозольного середовища складають респірабельні 

фракції 1-5 мкм,  що обумовлює їх вплив не тільки на шкіру, але й на глибокі 

відділи дихальних шляхів. При взаємодії з молекулами повітря відбувається їх 

аєроіонізація. Легкі негативні іони є додатковим чинником позитивного 

терапевтичного ефекту на організм та очищення шкіри від висипань. Дихання 

високодисперстними аерозолями сприяє кращому осадженню частинок по всій 

поверхні в слизових оболонок дихальних шляхів, що призводить до більш 

легкого і швидкого їх проникнення в мале коло кровообігу і в судинні стінки. 

Значно поліпшується прохідність дихальних шляхів завдяки розбавленню та 

виділенню мокротиння, нормалізується функція зовнішнього дихання і 

реакційна здатність бронхів, що також сприяє позитивним змінам у 

гемодинаміці малого та великого кола циркуляції. Нормальний вміст у кабінеті 
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ГАТ кисню та вуглекислого газу, незначне коливання температури і вологості, 

незначний рух повітряного потоку, повна тиша або фоновий звук моря 

сприяють нормалізації функцій ЦНС. Зменшення виразності та тяжкості 

патологічних змін серцево-судинної, дихальної, імунної і нервової систем, у 

свою чергу, знижують навантаження на ендокринну ланку гомеостазу та 

відповідно помітно поліпшують стан шкіри будь-якої людини. 

Періодичне перебування людського організму в кабінеті ГAT викликає 

виразне зменшення втоми, болючості в ділянці серця, сприяє нормалізації сну 

та поліпшує стан шкіри при алергічних дерматозах та псоріазі. Інгаляційне 

вдихання аерозолю, завдяки високій щільності всмоктування гарантує швидке 

споживання іонів калію і натрію в артеріальній крові, минаючи бар'єрні 

функції печінки, в порівнянні з введення цих же препаратів рer os, а отже, є 

корисним при призначенні системних кортикостероїдних препаратів. 

У деяких випадках через 2-4 сеанси ГАТ нами спостерігалося невелике 

тимчасове загострення висипань на шкірі у зв'язку з неповною адаптацією 

пацієнта до суттєвої зміни навколишнього середовища. У таких випадках слід 

на 1-2 дні зробити перерву, а потім відновити лікування та скоротити час ГАТ  

до 20-30 хвилин, тобто послабити інтенсивність лікувального впливу на хвору 

шкіру. Потім можна поступово збільшувати час, проведений у штучному 

мікрокліматі. 

Вітчизняні та зарубіжні дослідження також показали, що повітря соляних 

шахт і повітря в соляних камерах штучного мікроклімату відрізняється 

надзвичайно низьким вмістом бактерій. Причиною цього є гострий 

бактерицидний ефект електростатичної взаємодії з бактеріями, що знаходяться 

в повітрі цієї сольової кімнати. Крім аероіонізації організму в 

галоаерозольному приміщенні також реалізується психотерапевтичний вплив 

через музичну терапію, різний колір сольових ламп, психотренінг та 

суггестивний вплив. Висока звукопоглинальна здатність товстих стін сольових 

камер, відсутність шуму створюють особливе акустичне середовище, яке 

характеризується глибокою тишею. Для багатьох людей, які страждають від 

нервової перевтоми, міських акустичних стресів такий аудіо фон має особливо 

важливе значення. Фактор тиші є істотним у лікувально-реабілітаційному 

процесі при проведенні хворим на деякі хронічні дерматози, зокрема на псоріаз 

та алергодерматози (екзема, атопічний дерматит) курсу лікування в  

приміщеннях зі штучним мікрокліматом. 
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ГАЛОАЕРОЗОЛЬНА ТЕРАПІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА  ПСИХОЄМОЦІЙНИЙ 

СТАТУС У ХВОРИХ НА ПСОРІАТИЧНУ ХВОРОБУ 

Федоренко О.Є.,  Лоріашвілі Л.О. 

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ 

 

Актуальність. Псоріаз на сучасному етапі розвитку дерматології 

розглядається як системне хронічно-рецидивуюче захворювання 

мультифакторного характеру з домінуванням генетичних та імунних чинників 

в його етіопатогенезі. Його питома вага в структурі патології шкіри сягає 7-9%, 

а популяційна розповсюдженість коливається в межах 2-5%.  

       Мета. Оцінити вплив галоаерозольної терапії (ГАТ) на психоемоційний 

статус хворих на псоріаз.    

Матеріали і методи. Під нашим спостереженням у ШВД Святошинського 

р-ну  Києва перебувало 18 хворих на псоріаз у віці від 22 до 47 років із 

тривалістю захворювання від 1 року до 15 років. При цьому, 8 пацієнтів  

відзначали наявність в анамнезі значимого нервового стресу як першопричини 

виникнення захворювання, a 10 пацієнтів – як основну причину «чергового» 

загострення дерматозу. Усім пацієнтам крім традиційної терапії проводилась 

також  немедикаментозна терапія у кабінеті штучного мікроклімату „Соляна 

печера” протягом 2-х тижнів, основним діючим фактором якого був 

лікувальний вплив дрібнодисперсного аерозолю реліктової кам'яної солі. Курс 

такої терапії складався з 14-18 процедур – щоденного або через день 

перебування у штучному мікрокліматі галоаерозольної камери протягом  45-50 

хвилин. Загальна оцінка ефективності такого лікування здійснювалася з 

урахуванням як власне самих клінічних проявів дерматологічного статусу, так і 

за зміною самооцінки пацієнтами свого суб'єктивного стану в процесі такого 

лікування. Динаміка психоемоційного стану оцінювалася за результатами 

аналізу заповнених хворими тестів – індексу якості життя дерматологічних 

хворих (DLQI).  

Результати та їх обговорення. У процесі такого немедикаментозного 

терапевтичного впливу спостерігалися помітні позитивні зміни в 

психоемоційному статусі хворих, що відобразилося як у зменшенні виразності 

суб'єктивних симптомів захворювання, так і в помітній зміні самооцінки ними 

якості власного життя. Так, деяке зменшення яскравості папульозних висипань 

спостерігалося вже після  3-4 сеансів ГАТ, а помітне посилення лущення папул 

та зникнення зон периферичного їх росту – після 9-10 сеансів. Загальне ж 

поліпшення психоемоційного стану відзначали на 12-14 процедурний день. І це 

при тому, що загальна кількість папульозних висипань на шкірі фактично 

залишалася тією ж. Хоча при цьому їх яскравість суттєво зменшувалась, а 
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рельєфність ставала явно меншою. Тобто – позитивні зміни психоемойційного 

статусу помітно випереджали регресування папульозних висипань.  

Повторне тестування  значення індексу якості життя після закінчення 

курсу ГАТ також показало його підвищення більше, ніж на третину. Крім того, 

всі хворі відзначили поліпшення сну й помітне ослаблення дратівливості й 

стривоженості. Найбільш значимі зміни в суб'єктивній самооцінці свого стану 

спостерігалися серед хворих, у яких анамнестично простежувався явний 

взаємозв'язок загострень псоріазу з різноманітними психоемоційними 

переживаннями.  

Висновки. Отримані результати дають підставу рекомендувати більш 

широко використовувати метод галоаерозованої терапії  в комплексному 

лікуванні псоріатичної хвороби в амбулаторних умовах. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОСНОВНЫХ ИММУНОФЕНОТИПОВ 

КЛЕТОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ГРИБОВИДНЫМ 

МИКОЗОМ В ДИНАМИКЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 

Хамаде Луай Мустафа 

Национальный медицинский університет имени А.А.Богомольца, г. Киев   

 

     Цель работы – изучение динамики изменений показателей основных 

иммунофенотипов клеток периферической крови у больных грибовидным 

микозом (ГМ) на различных стадиях развития заболевания в процессе 

проводимой химиотерапии.     

         Материалы и методы. Под нашим наблюдением было 12 больных  

грибовидным микозом, которые проходили лечение в клинике кафедры 

дерматологии и венерологии НМУ имени А.А. Богомольца. Диагноз и стадии 

грибовидного микоза подтверждались на основании клинических симптомов 

и анализа периферической крови. Клиническая информация была получена в 

ходе анализа историй болезни пациентов. Лечение больных проводилось 

препаратами на основе проспидия хлорида (хлоксиперазина) в виде 

лиофилизированного порошка для инъекций (в 1 амп. – 100 мг) и 30% мазевой 

формы. 

Проточная цитометрия проводилась на образцах крови, отобранных у 12 

пациентов в возрасте от 65 до 85 лет с грибовидным микозом с 2013 года по 

2017 год. Все обследуемые пациенты имели грибовидный микоз в стадии IA 

(6 больных) и IІB (6 больных). Анализ крови каждой группы проводился 2 

раза у каждого пациента до и после проведенной химиотерапии препаратом 

проспидия хлорида. 



 

131 

 

 

Результаты и обсуждение. Методом проточной цитофлуорометрии в 

крови больных ГМ на стадии IA и IІB после проведенной терапии с 

применением препарата проспидия хлорид были выявлены достоверные 

снижения  численности CD45+CD5+CD19- и CD45+CD3+ лимфоцитов, при 

более выраженном снижении количества CD45+CD3+CD4+CD8- T- 

лимфоцитов  хелперов в группе больных на стадии IA.  

Выводы. 

В крови больных ГМ на стадии IA и IІB после проведенной терапии с 

применением препарата проспидия хлорид были выявлены достоверные 

снижения численности CD45+CD5+CD19- и CD45+CD3+ лимфоцитов, при 

более выраженном снижении количества CD45+CD3+CD4+CD8- T- 

лимфоцитов  хелперов в группе больных на стадии IA.  

       При детальном изучении динамики изменения количественного состава 

хелперной субпопуляции в процессе терапии с применением препарата 

проспидия хлорид было обнаружено снижение CD45+CD4+CD45RA+CD45RO- 

наивных T хелперов и CD45+CD4+CD45RA-CD45RO+ Т-клеток памяти во всех 

группах больных. При этом наиболее выраженное снижение количества 

CD45+CD4+CD45RA+CD45RO- наивных T-хелперов и CD45+CD4+CD45RA-

CD45RO+ Т-клеток памяти наблюдалось у больных ГМ на стадии IA. 

        У больных ГМ на стадии IIB, в отличии от больных на стадии IA, 

наблюдалось достоверное снижение популяций CD45+C19+CD5+CD27+В-

клеток памяти и CD45+CD3-CD16+CD56+ естественных киллерных клеток. 

 

 

АНАЛІЗ СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ ПРИ АЛЕРГІЧНОМУ 

КОНТАКНОМУ ДЕРМАТИТІ 

Чаплик-Чижо І.О., Вольбин С.В., Бабак І.Д. 

Львівський національний медичний університет  

імені Данила Галицького, м. Львів 

 

Актуальність. Актуальною проблемою практичної охорони здоров'я є 

алергічні захворювання, що в останні роки привертають значну увагу лікарів 

різних спеціальностей. На сьогодні проблема алергічних реакцій прийняла 

масштаб глобальної медико-соціальної проблеми, яка призводить до втрати 

працездатності та погіршення якості життя пацієнтів. У нашій країні в даний 

період частка алергічних захворювань в середньому становить 25%, що складає 

близько 10 млн. чоловік. Алергічний контактний дерматит (АКД) – алергічне 

ураження шкіри, що розвивається на місці безпосереднього контакту з 

речовиною (хімічними засобами, медикаментами, косметикою, рослинами, 
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інше), до якої організм був сенсибилізований в результаті попереднього 

контакту з алергеном.  

Мета роботи – визначити супутню патологію при АКД, яка може 

слугувати ініціюючим або підтримуючим чинником перебігу дерматозу. 

Матеріали і методи. Нами було обстежено 26 хворих на АКД віком від 20 

до 67 років (14 чоловіків та 12 жінок). У всіх пацієнтів план обстеження 

включав: детальний збір анамнезу, загальний аналіз крові, біохімічний аналіз 

крові та консультації суміжних спеціалістів (гастроентеролога, отоларинголога, 

ендокринолога, стоматолога) з подальшою корекцію виявленої супутньої 

патології. 

Результати та обговорення. При аналізі отриманих результатів у 21 

(80,8%) пацієнтів було виявлено спадкову схильність (у близьких родичів 

алергічні захворювання), а 18 (69,2%) з них приймали постійно медикаменти з 

приводу супутньої патології різного генезу. Тільки у 7 (26,9%) пацієнтів ми 

виявили одну супутню патологію, тоді як у решти було по 2 і більше патологій 

з боку інших систем. У 16 (61,5%) пацієнтів було діагностовано патологію 

шлунково-кишкового тракту (езофагіт, гастрит, коліт, виразкову хворобу 

шлунка та 12-палої кишки), у 13 (50,0%) – ендокринну патологію (гіпо- та 

гіпертиреоз, цукровий діабет), у 18 (69,2%) – карієс, гінгівіт, у 11 (42,3%) – 

хронічний тонзиліт.  

Висновки. Отримані результати досліджень підтверджують, що при 

діагностиці АКД слід проводити пацієнтам більш широке обстеження з 

залученням суміжних спеціалістів, що дозволить виявити і скоригувати 

супутню патологію та підвищити ефективність лікування. 

 

 

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ 

 НА АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ 

П.В. Чернишов 

  Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ 

 

Актуальність проблеми. Інтерес до вивчення якості життя хворих на 

атопічний дерматит (АД) неухильно зростає з 90-х років ХХ сторіччя.               

У багатьох країнах оцінка якості життя внесена у національні протоколи 

діагностики та лікування АД. Сучасна методика визначення якості життя 

базується на опитувальниках. Такі опитувальники можуть бути загальними, 

специфічними для певної групи захворювань або специфічними для окремої 

хвороби. Крім безпосереднього негативного впливу на якість життя пацієнтів 

АД може опосередковано погіршувати якість життя їхніх родин. В першу чергу 
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це стосується батьків дітей, хворих на АД. Негативний вплив на родину 

пацієнтів оцінюється за допомогою опитувальників сімейної якості життя. 

Мета. Метою даної роботи було визначити, які опитувальники якості 

життя найчастіше використовуються у хворих на АД; визначити переваги та 

недоліки опитувальників; проаналізувати типові помилки при визначенні 

якості життя хворих на АД та їхніх родин. 

Методи досліджень. Було проаналізовано наукові публікації, присвячені 

визначенню якості життя у хворих на АД та їхніх родин. Визначалися типи 

використаних опитувальників, наявність валідації, адекватність опитувальника 

обраній популяції, наявність вихідних даних використаних опитувальників. 

Результати. При АД використовували загальні опитувальники, що дають 

змогу порівняти тяжкість впливу АД з впливом інших хвороб; специфічні для 

дерматології опитувальники, що допомагають порівняти вплив різних хвороб 

шкіри; опитувальники, які було розроблено саме для АД з метою найбільш 

повної оцінки негативного впливу цього хронічного дерматозу на різні аспекти 

життя пацієнтів. Найчастіше для визначення якості життя у хворих на АД 

використовувалися загальнодерматологічні – Дерматологічний індекс якості 

життя та Дерматологічний індекс якості життя у дітей; специфічний для АД 

опитувальник – Індекс впливу дерматиту на дитину. Для визначення впливу АД 

на родину пацієнтів найчастіше використовували Індекс впливу дерматиту на 

родину. Типовими помилками були: використання опитувальників у пацієнтів 

із невідповідної вікової групи, використання невалідизованих опитувальників, 

використання змінених опитувальників без проведення процедури ревалідації 

та відсутність у деяких публікаціях вихідних даних використаних 

опитувальників. Зокрема, Дерматологічний індекс якості життя у дітей, в 

різних дослідженнях використовували у пацієнтів 1-3 років. Індекс впливу 

дерматиту на дитину використовували у дітей 6-7 років. Останнє логічно 

пояснювали особливостями систем освіти, але за таких умов опитувальник 

повинний пройти процедуру ревалідації для підтвердження можливості 

використовувати його у пацієнтів саме такої вікової категорії. Випадки 

використання невалідизованих опитувальників, які часто створені під окреме 

клінічне випробування, є методологічно помилковими. Особливо важко 

пояснити випадки, коли у публікації відсутні дані про те, які саме 

опитувальники було використано. Певну плутанину може створювати 

недбалість у написанні назв опитувальників. Подекуди використовуються 

альтернативні назви опитувальника у різних частинах однієї статті. Ця 

проблема стає ще складнішою за умови відсутності посилання на літературне 

першоджерело, що містить вихідну інформацію щодо створення 

опитувальника. 
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Висновки. Порушення основних мінімальних вимог до використання 

опитувальників якості життя призводить до знецінення отриманих даних та 

дискредитації авторів таких робіт. Використання валідизованих 

опитувальників для визначення якості життя є важливим джерелом отримання 

додаткової індивідуалізованої інформації, корисної під час консультування 

пацієнтів та обгрунтованого вибору методів лікування. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗБУДНИКІВ ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗУ У ХВОРИХ ІЗ 

МІГРУЮЧОЮ ЕРИТЕМОЮ 

Шкільна М.І. 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського», м.Тернопіль 

 

Вступ: Лайм-бореліоз (ЛБ) – інфекційне природно-вогнищеве 

захворювання, яке викликається спірохетами і характеризується схильністю до 

хронічного перебігу з переважним ураженням шкіри, опорно-рухового апарату, 

нервової та серцево-судинної систем. Виділяють три стадії розвитку хвороби:   

I – локальна інфекція, II – дисемінована інфекція, III – стадія органних 

уражень. Стадія локалізованої інфекції проявляється еритемою на місці укусу 

кліща, яка спостерігається у більшості хворих на ЛБ (до 70%).  

Мета роботи. Дати характеристику збудників Лайм-бореліозу у пацієнтів 

із мігруючою еритемою. 

Матеріали і методи. Під спостереженням знаходилося 22 хворих із 

мігруючою еритемою віком від 8 до 65 років. Жінок було 16 (72,7 %), чоловіків 

6 (27,3 %), які протягом 2015-2016 рр. лікувалися амбулаторно і в умовах 

денного стаціонару Тернопільського шкірно-венерологічного диспансеру. 

Діагноз мігруючої еритеми встановлювали клінічно. Спочатку на шкірі 

з’являлася невелика пляма, яка протягом декількох днів збільшувалася у 

розмірах, досягаючи 15-20 см у діаметрі. Краї плями ставали чіткими, 

яскравими, піднятими над рівнем здорової шкіри. Згодом центр еритеми 

поступово блід, вона перетворювалася у кільцеподібну, набуваючи 

ціанотичного відтінку. 

Етіологічний зв’язок з Лайм-бореліозом розшифровували в 2 етапи: 

спочатку методом імуноферментного аналізу (ІФА) у сироватці крові пацієнтів 

визначали антитіла класів М і G до антигенів комплексу Borrelia burgdorferi, на 

другому етапі у серопозитивних осіб методом імуноблоту  антитіла до 

окремих антигенів Borrelia burgdorferi sensu lato (B. afzeliі, B. burgdorferi sensu 

stricto та B. garinii) з використанням тест-систем компанії Euroimmun AG 
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(Німеччина). Отримані результати оцінювали як позитивний, пограничний або 

негативний та інтерпретували згідно рекомендацій компанії виробника.  

Результати. Із 22 обстежених осіб у 16 (72,7 %) в анамнезі був укус 

кліщем  від 1-3 разів і більше, 6 (27,3 %) осіб не пам’ятали укусів кліща 

протягом життя. Із 16 пацієнтів, які пам’ятали про укус кліща, по 3 із опитаних 

видалили кліща через 12 і 24 годин відповідно, 2 – вказали на 2 години, і 50 % 

респондентів цілком не пам’ятали час видалення кліща. 

Час появи еритеми після укусу кліща був наступним: до 24 години – у 2 

пацієнтів, до 7, 14 і 21 дня – теж по 2, на появу висипу після 30 дня вказали 3 

пацієнти із опитаних, і 5 із респондентів не могли пригадати час появи 

мігруючої еритеми після укусу кліща. 

Розшифрувати етіологію мігруючої еритеми у хворих на Лайм-бореліоз 

вдалося у 16 із 22 хворих (у 72,7 %), при цьому в якості збудників фігурували: 

B. afzeliі  у 16 випадках, B. burgdorferi sensu stricto  у 15, B. garinii  в 10. 

Комбінацію всіх 3-х збудників за позитивними IgM або IgG зареєстровано у 12 

пацієнтів, із 2 збудників (В. afzelii + В. burgdorferi або В. afzelii + В. garinii )  

ще по 2 особи, тобто в усіх підтверджених випадках. IgM було виявлено у 12 

пацієнтів (54,5 %), причому найчастіше OspC Ba (B. afzelii)  у всіх випадках 

(54,5 %), а також у поєднанні з ними OspC Bg (B. garinii)  у 8 (36,4 %), OspC 

Bb (B. burgdorferi)  у 6 (27,3 %). У блоті IgM у всіх групах хворих часто 

виявляли р41 (родоспецифічний антиген)  у 20 (90,9 %). Антигенів VlsE і р39 

у жодного хворого не було виявлено.  

Позитивні результати IgG отримано у 14 (63,6 %) осіб за рахунок VlsE B. 

afzelii  у 13 (59,1 %), VlsE B. burgdorferi  у 14 (63,6 %), VlsE B. garinii  у 9 

(40,9 %). Слід зауважити, що в 10 пацієнтів були одночасно виявлені як IgM, 

так і IgG, при цьому видовий склад антигенів у 9 із них не співпадав у різних 

класах антитіл, що може свідчити про активацію процесу чи про 

суперінфекцію. Окрім того, методом імуноблоту IgG у всіх пацієнтів виявлено 

антиген р41 і OspC (B. afzelii).  

Висновки. Серед збудників бореліозу при мігруючій еритемі переважала 

В. afzelii (в усіх розшифрованих випадках), часто в поєднанні з В. garinii і В. 

burgdorferi; комбінації з 2-х і 3-х збудників спостерігали у всіх хворих. 

Беззаперечним доказом причетності бореліозу до мігруючої еритеми і, 

відповідно, необхідності цілеспрямованого лікування даної стадії Лайм-

бореліозу, є виявлення у сироватці пацієнтів із даним захворюванням антигенів 

OspC у блоті IgМ і VlsE  IgG до комплексу Borrelia burgdorferi sensu lato.  
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ПЕРСПЕКТИВИ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЮ АТОПІЧНОГО 

ДЕРМАТИТУ 

Шуленіна О.В. 

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний 

медичний університет», м. Чернівці 

 

Атопічний дерматит (АД) – це хронічне алергічне захворювання шкіри, 

яке виникає в осіб із генетично детермінованою атопією, має рецидивуючий 

перебіг та вікову морфологію його клінічних проявів. Чергування фаз перебігу 

дерматозу супроводжується зміною шкірного процесу: при загостренні 

відмічаються свербіж різної інтенсивності з екскоріаціями, запальна еритема з 

лущенням та висипка, притаманна для вікової стадії (екзематозна, ліхеноїдна, 

пруригінозна), при ремісії – зберігається сухість шкіри та її гіперреактивність 

до тригерних впливів. Відповідно до стадії дерматозу застосовуються різні 

топічні засоби, зокрема в стадію загострення – топічні кортикостероїди (ТКС), 

інгібітори кальциневрину, репаранти тощо, в стадію ремісії – репаранти, 

емолієнти та інші засоби лікувального догляду за атопічною шкірою для 

профілактики рецидивів атопічного дерматиту. В наш час ТКС займають 

провідні позиції, завдяки виразним протизапальним ефектам у порівнянні з 

традиційними засобами зовнішньої терапії. Однак в останні роки відзначається 

більш важкий перебіг АД, що вимагає тривалої терапії ТКС нерідко з 

розвитком відомих побічних ефектів. Тому раціональна топічна фармако-

терапія АД вимагає застосування альтернативних засобів з протизапальною та 

протисвербіжною дією без ТКС та ефективні засоби лікувального догляду.  

 Мета роботи – оцінка клінічної ефективності поєднаного застосування 

топічних засобів лінійки AtopiCONTROL (заспокійливий крем/ протисвербіж-

ний спрей для атопічної шкіри) та засобів лікувального догляду за атопічною 

шкірою AtopiCONTROL у комплексній терапії хворих на АД. 

Матеріал та методи. Під клінічним спостереженням перебувало 38 

хворих на АД, у тому числі 14 жінок та 5 чоловіків у віці від 18 до 45 років з 

різними клінічними формами АД. При постановці діагнозу АД використову-

вали діагностичні критерії Ханіфіна-Райка, ступінь тяжкості АД оцінювали за 

індексом SCORAD. Для дослідження були відібрані пацієнти, що мали досвід 

тривалого застосування ТКС із розвитком їх відомих побічних ефектів. 

Хворим у стадії ремісії/нестійкої ремісії були призначені засоби 

лікувального догляду для атопічної шкіри AtopiCONTROL (лосьон для шкіри й 

олійка для очищення), які патогенетично впливають на попередження 

рецидивів АД за рахунок компонентів, що зменшують свербіж (запатентований 

ментоксипропандиол і полідоканол), мають протизапальну дію (лікохалкон, 

токоферол), антибактеріальну протидію вторинному інфікуванню золотистим 
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стафілококом (декандиол), відновлюють бар’єрну функцію епідермісу (омега-

6-жирні кислоти), знижують трансепідермальну втрату вологи та приймають 

участь в синтезі церамідів шкіри (церамід-3), а також антиоксидантну дію 

(токоферол). Хворим на АД у стадії загострення в якості базової топічної 

терапії був призначений один із засобів лінійки AtopiCONTROL: 

заспокійливий крем для атопічної шкіри або протисвербіжний спрей для 

атопічної шкіри. Крім цього були надані стандартні рекомендації щодо 

мінімізації дії тригерних чинників. Лікування проводилося до повного 

усунення симптомів АД і становило 3-6 тижнів.  

Для контролю за ефективністю та переносимістю терапії використовували 

лікарські огляди (позитивні клінічні результати – зменшення або повне 

зникнення свербежу та ознак запалення на шкірі), а також оцінка поширеності 

шкірного процесу й інтенсивність шкірних проявів АД за шкалою SCORAD. 

Результати. Після застосування хворим на АД зазначених засобів у 

поєднанні з системною терапією (антигистамінні, дезінтоксикаційні та 

гіпосенсибілізуючі препарати) усі пацієнти вказували на добру переносимість 

препаратів. До початку терапії серед обстежених 10 (52,6%) хворих мали 

загострення дерматозу із середнім значенням індексу SCORAD – 42,4 ± 16,7 

балів, що відповідало середньому ступеню тяжкості дерматозу, а 9 (47,4%) 

хворих – ремісію/нестійку ремісію захворювання. Ексудативна форма АД 

відзначалася у 2 (20%) пацієнтів, еритематозно-сквамознаформа – у 3 (30%), 

еритематозно-сквамозна з лихеніфікацією – у 3  (30%), ліхеноїдна – у 2 (20%). 

На 8-й день від початку терапії відмічалося поліпшення шкірного процесу 

у всіх пацієнтів, що перебували у стадії загострення (зменшення або зникнення 

еритеми, набряку, папульозних елементів/інфільтрації, зменшення лущення та 

сухості шкіри у вогнищах). Свербіж шкіри зменшився або ж і повністю 

регресував. Середній показник індексу SCORAD у пацієнтів склав 21,4±9,4 

бали. У одного пацієнта (10%) патологічний процес на шкірі повністю 

регресував, у 6 пацієнтів відмічалися легкі клінічні прояви АД (60%), у 3 (30%) 

осіб – середнього ступеня тяжкості дерматозу. До кінця лікування середнє 

значення індексу SCORAD у пацієнтів склало 5,81±5,1 бали. Всі пацієнти 

відмічали добру переносимість засобів, приємні відчуття при нанесенні, 

швидке усунення сухості та свербежу шкіри. 

У пацієнтів, що перебували у стадії ремісії/нестійкої ремісії, протягом 3-х 

місяців спостереження відмічено значне зменшення ксерозу й ознак 

ліхеніфікації, відновлення еластичності шкіри та не відмічено рецидивів 

захворювання. Всі пацієнти зазначали відмічали добру переносимість засобів,  

Висновки. Таким чином, проведене клінічне дослідження показало високу 

ефективність поєднаного використання топічних засобів лінійки 

AtopiCONTROL (заспокійливий крем/протисвербіжний спрей для атопічної 
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шкіри) та засобів лікувального догляду за атопічною шкірою AtopiCONTROL у 

комплексній терапії хворих на АД. Результати дослідження свідчать про 

високу ефективність зазначених засобів у комплексній терапії загострень АД. 

Відновлення цілісності рогового шару та гідро-ліпідної мантії шкіри за 

допомогою засобів догляду AtopiCONTROL дозволяє рекомендувати засоби 

догляду  AtopiCONTROL у період загострення та в період ремісії дерматозу 

для тривалого контролю рецидивів і поліпшення якості життя хворих на АД. 

 

 

ПРОФІЛАКТИКА РЕЦИДИВІВ РОЗАЦЕА З ВИКОРИСТАННЯМ 

ІНГІБІТОРІВ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ ТА МАСТОЦИТІВ 
1
Шуленіна О.В., 

2
Волошина Н.В. 

1
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський 

 державний медичний університет», м. Чернівці; 
2
КМУ «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер» 

 

Розацеа є поширеним хронічним дерматозом (до 10% від загальної 

чисельності населення), що найчастіше зустрічається у жінок після 40 років і, в 

першу чергу, уражає центральну частину обличчя (щоки, ніс, очі, підборіддя, 

чоло), негативно впливаючи на якість життя пацієнтів. Первинні шкірні прояви 

включають чутливу шкіру, стійку еритему, папули, пустули та телеангіектазії. 

На сьогоднішній день розацеа розглядають як ангіоневроз зі зміною тонусу 

артеріальних судин шкіри обличчя. 

Дифузна та стійка еритема обличчя вже давно є клінічною проблемою в 

терапії розацеа. Актуальність проблеми обумовлює застосування 

консервативних заходів (запобігання загострень, належний лікувальний догляд 

за шкірою), а також пошук ефективних засобів тривалого контролю початкових 

симптомів захворювання – еритеми.  

Відомо, що фактор росту судинного ендотелію при розацеа синтезується, 

зокрема, активованими кератиноцитами після їх стимуляції прозапальними 

цитокінами, що сприяє підвищеній проникності судин і провокує 

вазодилятацію. Доведено також залученість у процес ускладнення перебігу 

розацеа активації мастоцитів антимікробним пептидом, що секретується 

кератиноцитами в великих кількостях при розацеа. 

Мета роботи – поліпшення профілактики рецидивів розацеа з 

використанням інгібіторів прозапальних цитокінів та мастоцитів шляхом 

використання топічного засобу Сансібіо AR. 

Матеріал та методи. Під спостереженням перебувало 40 хворих на 

розацеа жінок у віці від 38 до 48 років з еритематозно-телеангіектатичною та 

папульозно-пустульозною формою дерматозу. Всім пацієнтам було проведено 



 

139 

 

 

комплексне лікування дерматозу. Для профілактики рецидивів та зменшення 

виразності еритеми пацієнтам, окрім базового делікатного очищення шкіри та 

регулярного застосування сонцезахисних засобів із SPF 50, було 

рекомендовано застосовувати топічний засіб Сансібіо AR із патентом 

ROSACTІV двічі в день протягом 2 місяців. Крім цього було надано стандартні 

рекомендації щодо мінімізації дії тригерних чинників. 

Результати. Після застосування топічного засобу Сансібіо AR як засобу, 

що пригнічує активацію мастоцитів та інгібує прозапальні цитокіни, протягом 

2 місяців усі пацієнтки вказували на добру переносимість препарату. 

У всіх пацієнток виявлено зменшення виразності почервоніння, 

зменшення кількості випадків почервоніння, усунення небажаних наслідків 

попередньої активної топічної терапії (сухість, подразнення, 

симптомокомплекс чутливої шкіри як результат використання топічних 

ретиноїдів, азелаїнової кислоти, антибактеріальних засобів), відсутність 

рецидиву дерматозу та покращення якості життя. 

Висновки. Застосування топічного засобу Сансібіо AR з патентом 

ROSACTІV, який впливає на каскад реакцій, якими обумовлено розвиток 

захворювання, є патогенетично обґрунтованим, зручним у використанні та 

може рекомендуватися для щоденного догляду за шкірою пацієнтів із розацеа. 

Запропонований спосіб, окрім зменшення прояву еритеми, дозволяє у 

комплексі зі стандартними рекомендаціями забезпечувати ефективну 

профілактику рецидивів розацеа. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗБУДНИКІВ ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗУ У ХВОРИХ ІЗ 

МОРФЕА ТА ДЕЯКІ КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ДАНОЇ ПОЄДНАНОЇ 

ПАТОЛОГІЇ 

Яворська К.Б., Шкільна М.І. 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України, м. Тернопіль 

 

Вступ. Локалізована склеродермія (морфеа) – хронічне захворювання 

сполучної тканини, яке характеризується появою на різних ділянках тіла 

вогнищ локального запалення (еритеми, набряку) з подальшим формуванням у 

них склерозу, атрофії шкіри та підшкірно-жирової клітковини. На даний час 

етіологія локалізованої склеродермії до кінця не вивчена. Є дані про те, що 

морфеа є одним із проявів пізньої стадії Лайм-бореліозу. Підтвердженням 

даного твердження є визначення у хворих із даним захворюванням сполучної 

тканини високого титру антитіл до Borrelia burgdorferi sensu lato, швидке 
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покращення загального стану після лікування антибактеріальними препаратами 

та початок морфеа із локального почервоніння.  

Мета роботи. Дати характеристику збудників Лайм-бореліозу, 

асоційованого у хворих із обмеженою склеродермією та вивчити його вплив на 

деякі клінічні прояви даної поєднаної патології. 

Матеріали і методи. Під спостереженням перебувало 35 хворих з 

обмеженою склеродермією віком від 18 до 74 років, які протягом 2015-2017 рр. 

лікувались амбулаторно та стаціонарно в КУТОР «Тернопільський обласний 

клінічний шкірно-венерологічний диспансер». Серед обстежених чоловіків 

було 9, жінок – 26. Залежно від наявності супутнього Лайм-бореліозу, пацієнтів 

поділили на дві групи, де 16 (1-а група) – хворі на вогнищеву склеродермію та 

19 (2-а група) – хворі на вогнищеву склеродермію, асоційовану із Лайм-

бореліозом (Лайм-бореліоз розглядали як супутнє захворювання). 

Діагноз локалізованої склеродермії (морфеа) встановлювали клінічно, 

згідно класифікації МКХ-10. 

Етіологічне розшифрування Лайм-бореліозу проводили методом ІФА. 

Регіональні особливості Лайм-бореліозу, асоційованого із обмеженою 

склеродермією, вивчали за допомогою методу Вестерн-блот (визначали 

антитіла до кожного із генотипів Borrelia burgdorferi sensu lato (Borrelia 

burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzeliі та Borrelia garinii) в сироватці крові 

пацієнтів із використанням тест-систем компанії Euroimmun AG (Німеччина) та 

отримані результати інтерпретували згідно рекомендацій компанії виробника).  

Вплив супутнього Лайм-бореліозу на клінічний перебіг морфеа вивчали 

згідно характеристики початку захворювання, кількості вогнищ в обох групах 

та щільності вогнищ. Для визначення ступеня склерозу вогнищ локалізованої 

склеродермії використовували коефіцієнт щільності (за G.P. Rodnan). Ступінь 

ущільнення шкіри визначали пальпаторно, збираючи шкіру в складку в 17 

анатомічних ділянках (обличчя, груди, живіт і симетричні відділи кінцівок). 

Градацію проводили в балах: 0 - відсутність змін, 1 - незначна щільність шкіри 

(збирається в складку), 2 - щільність шкіри помірна (збирається в складку 

насилу), 3 - виражена («дошкоподібна») щільність шкіри.  

Результати. Діагностичний рівень антитіл до комплексу Borrelia 

burgdorferi sensu lato виявлено у 19 (54,3 %) обстежених хворих на морфеа. 

Антитіла класів М і G до антигенів Borrelia burgdorferi sensu lato (B. afzeliі, 

B.burgdorferi sensu stricto та B. garinii) визначали у 16 пацієнтів, з яких у 11 

(68,75%) виявлено антитіла до поверхневого антигену OspC B. Afzeliі, а також 

у поєднанні з ним OspC B. burgdorferi sensu stricto та OspC B. Garinii – по 2 

особи (відповідно). Комбінацію поверхневих антигенів OspC B. Afzeliі, OspC 

B. burgdorferi та OspC B. Garinii зареєстровано у 1 пацієнта. IgM та IgG до 
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рекомбінантного антигена VlsE B. Afzeliі виявлено у 4 з 16 пацієнтів, VlsE до 

B. Burgdorferi та B. Garinii – по 2 особи (відповідно).  

Аналіз клінічної характеристики морфеа виявив, що захворювання 

починалося із локального почервоніння у 9 пацієнтів 2-ї групи та у 2 осіб – з 1-ї 

групи. Кількість вогнищ у пацієнтів обох груп суттєво не відрізнялася та 

становила в середньому 6±2,4.  

Шкірний рахунок, за G.P. Rodnan, у пацієнтів із локалізованою 

склеродермією, асоційованою із Лайм-бореліозом, становив 1 бал, у пацієнтів 

із локалізованою склеродермією без Лайм-бореліозу – 2,1 бали. 

Висновки.  

1. Беззаперечним доказом наявності Лайм-бореліозу в обстежених хворих 

на локалізовану склеродермію є діагностичний рівень антитіл до комплексу 

Borrelia burgdorferi sensu lato в сироватці крові 54,3 % хворих та виявлення 

антигенів (OspC і VlsE ) до комплексу Borrelia burgdorferi sensu lato.  

2. Серед збудників Лайм-бореліозу у хворих із морфеа на Тернопільщині 

переважала В. afzelii, часто в поєднанні з В. burgdorferi та В. Garinii. 

3. Вплив борелій на клінічний перебіг морфеа характеризувався початком 

захворювання із локального почервоніння у 31 % обстежених пацієнтів та 

зменшенням щільності вогнищ склеродермії у хворих із поєднаною патологією. 
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ІІІ. АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙ, 

ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ 

 
 

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКСТ-ІНФЕКЦІЇ 

У РОБІТНИКІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ 

Айзятулов Р.Ф., Устінова М.Г. 

Донецький національний медичниий університет (м. Лиман, Україна) 
 

Актуальність. У звязку з високою захворюваністю працівників водного 

транспорту змішаними інфекціями урогенітального тракту, вивчення цієї 

проблеми є важливим соціально-медичним завданням. 

Мета. Оцінити епідеміологічні дані та результати клініко-лабораторного 

обстеження у працівників водного транспорту зі змішаними інфекціями 

сечостатевої системи. 

Методи досліджень. Проаналізовано дані амбулаторних карт працівників 

водного транспорту з мікст-інфекціями сечостатевої сфери. 

Результати. Проведений аналіз свідчить про значне поширення мікст-

інфекцій серед працівників водного транспорту, що мабуть пов'язано зі зміною 

клінічної картини, обмеженням діагностичних можливостей у рейсі, 

відсутністю профільного лікувального закладу, а також ослабленням 

пропаганди профілактики венеричних хвороб на судні. При проведенні 

консультування на урогенітальні інфекції, необхідно застосовувати комплекс 

сучасних лабораторних методів дослідження, дотримуватися анонімності, 

конфіденційності та толерантного ставлення медперсоналу, що дозволить 

виявити захворювання на ранній стадії і своєчасно призначити терапію. 

Висновки. Високі показники інфікування вказують на необхідність 

підвищувати обізнаність лікарів загальної практики про мікст-інфекції у 

працівників водного транспорту, які можуть привести до серйозних 

ускладнень. Безперервне вивчення епідемічної ситуації у них дасть можливість 

визначити інтенсивність епідемічного процесу, виявити осередки інфекції та 

вжити заходів, що впливають на фактори розвитку епідемічного процесу. 

 

 

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАТУС У РОБІТНИКІВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТУ ХВОРИХ НА УРОГЕНІТАЛЬНУ ІНФЕКЦІЮ 

Айзятулов Р.Ф., Устінова М.Г. 

Донецький національний медичний університет (м. Лиман, Україна) 

 

Актуальність. При урогенітальних інфекціях, як правило, частота 

психоемоційних розладів лікарями не враховується, хоча доведено, що 
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психоемоційний фон у пацієнтів ускладнює клінічний перебіг, знижує 

ефективність лікування та вимагає психотерапевтичної корекції. 

Мета. Вивчити стан психофізіологічного статусу у працівників водного 

транспорту, які страждають на змішані урогенітальні інфекції. 

Методи досліджень. Проведено анкетування працівників водного 

транспорту з мікст-інфекціями. Характерна трудова діяльність працівників 

водного транспорту – тривале перебування в умовах ізоляції під впливом 

несприятливих природних і виробничих факторів (шум, вібрація, хімічні 

забруднення повітря) при єдиних зонах праці (відпочинку). Внаслідок цього 

розвивається характерний психічний стан – психоемоційний стрес, що може 

призводити до розвитку втоми та пов'язаний з високим нервово-емоційним 

напруженням, відповідальністю за життя та безпеку великої кількості людей. 

Результати. Отримані дані не залишають сумнівів у тому, що мікст-

інфекції несуть загрозу репродуктивному та сексуальному здоров'ю 

працівників водного транспорту. Поширенню сприяють соціальні та 

поведінкові фактори (ризикована сексуальна поведінка, недоліки надання 

спеціалізованої медичної допомоги та інш.). 

Висновки. Слід прискорити практичне застосування нових методів 

діагностики та лікування, заснованих на доказовій медицині, а також приладів, 

апаратів та прийомів соціально-психологічної реабілітації. 

 

 

УСКЛАДНЕННЯ РЕЦИДИВУЮЧОГО КАНДИДОЗНОГО  

ВУЛЬВОВАГІНІТУ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ 

Айзятулов Р.Ф., Шелестова Ю.С. 

Донецький національний медичний університет (м.Лиман, Україна) 

 

Актуальність теми. За останні десять років частота кандидозного 

вульвовагініту майже подвоїлася та на теперішній час складає 30-45% в 

структурі інфекційних уражень вульви та піхви. Тривалий перебіг спричиняє 

виникнення ускладнень запальних захворювань органів малого тазу та 

сечовидільної системи, що негативно впливає на загальний стан організму. 

Мета дослідження. Визначити ускладнення рецидивуючого кандидозного 

вульвовагініту у жінок репродуктивного віку. 

Матеріали та методи. У 75 жінок діагноз рецидивуючого кандидозного 

вульвовагініту виставлено за даними анамнезу (4 і більше епізодів 

урогенітального кандидозу протягом року), скарг, клінічних проявів і 

результатів лабораторних досліджень. Визначення 95% довірчого інтервалу 

(ДІ) для частот здійснювали за методом Уілсона (Wilson). 
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Результати дослідження. Негативними наслідками рецидивуючого 

кандидозного вульвовагініту були: аднексит - у 38 (50,7%; 95% ДІ 39,6-61,7%) 

жінок, ендометрит – у 2 (2,7%; 95% ДІ 0,7-9,2%). Залучення в патологічний 

процес сечовидільної системи призвело до її запалення та ймовірного 

інфікування, чим пояснюється наявність у 46 (61, – циститу, у 3 (4,0%; 95% ДІ 

1,4-11,1%) – пієлонефриту. Наслідками також були ендоцервіцит - у 33 (44,0%; 

95% ДІ 33,3-55,3%) жінок і ерозія шийки матки – у 17 (22,7%; 95% ДІ 14,7-

33,3%).  

Висновок. Наслідками рецидивуючого кандидозного вульвовагініту у 

жінок репродуктивного віку можуть стати аднексит, ендометрит, пієлонефрит, 

ендоцервіцит, ерозія шийки матки, безпліддя та мимовільний аборт. 

 

 

ДИСПАРЕУНІЯ В МОЛОДИХ ЖІНОК НА ФОНІ  

ГОНОКОКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ 

Безкоровайна Г.О. 

КУТОР «Тернопільський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер» 

 

Мета роботи: визначити частоту поширення диспареунії серед молодих 

жінок, котрі проходили обстеження та лікування з приводу гонококової 

інфекції в «Клініці дружньої до молоді» (КДМ) Тернопільського обласного 

комунального клінічного шкірно-венерологічного диспансеру. 

Завдання дослідження: проаналізувати походження диспареунії в жінок 

молодого віку та визначити її ймовірний взаємозв’язок із наявною 

гонококовою гонококовою інфекцією. 

Для виконання поставлених завдань проаналізовано обширний 

літературний матеріал, присвячений питанню перебігу гонококової інфекції в 

жінок. За наявними даними різних авторів диспареунія посідає 4 місце в 

переліку основних скарг жінок хворих на гонококову інфекцію. 

Нами обстежено групу жінок, що складалася з 43 осіб вікової категорії від 

16 до 27 років. Діагноз гонококової інфекції підтверджували бактеріоскопічно 

та бактеріологічно. Наявність диспареунії поряд з іншими суб’єктивними 

симптомами визначалась шляхом заповнення відповідної анкети. Опитування 

проводилося на засадах повного гарантування конфіденційності. Слід 

зазначити, що в 38 жінок відмічалась характерна клінічна симптоматика 

гонококової інфекції, що спонукало пацієнток звернутися до лікаря КДМ. У 5 

жінок, в яких інфекція перебігала без вираженої симптоматики, явищ 

диспареунії не було. У 28 жінок з 38 обстежених, в яких були характерні скарги 

та клінічна симптоматика гонококової інфекції (вульвовагініт, цервіцит, 

уретрит, тощо), одночасно присутніми були й ознаки диспареунії. При цьому 
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обстежені жінки відмічали, що диспареунія розвинулася в них задовго до 

ймовірного інфікування та носить, на нашу думку, психогенний характер. 

Отже, в 22 жінок з обстеженої групи, диспареунію можна пов’язати 

виключно з інфікуванням гонококами. 

Отже, гонококова інфекція в жінок є найважливішою ланкою в розвитку 

диспареунії. Забезпечення повної анонімності в умовах «Клініки дружньої до 

молоді» дозволяє виявити диспареунію в жінок хворих на гонорею для 

проведення її етіотропної та психогенної корекції. 

 

 

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ДІАГНОСТИКИ 

ГОНОКОКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ 

Безкоровайна Г.О., Бойко І.Б. 

КУТОР «Тернопільський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер» 

 

Мета роботи: визначити особливості перебігу та встановити оптимальні 

критерії діагностики гонококової інфекції в осіб молодого віку в умовах 

«Клініки дружньої до молоді». 

Завдання дослідження: узагальнити дані, отримані в процесі обстеження 

та лікування гонококової інфекції в молодих осіб віком від 16 до 27 років, на 

цій основі запропонувати оптимальні засади курації таких хворих в умовах 

«Клініки дружньої до молоді». 

Для виконання поставлених завдань обстежено та проліковано в умовах 

«Клініки дружньої до молоді» (КДМ) 130 осіб хворих на гонококову інфекцію. 

З них 43 жінки (33,07 %) та 87 чоловіків (66,93 %). Обстеження та лікування 

проводились на засадах повної анонімності та безкоштовності. Усі пацієнти 

прибували на обстеження добровільно з власної ініціативи або за 

рекомендацією статевого партнера. В усіх чоловіків, що звернулися за 

допомогою в КДМ, визначались наступні симптоми: гнійні виділення з уретри 

– в 73 осіб (89,90 %); дизурія – в 21 особи (22,98 %); болі в уретрі – в 35 осіб 

(40,22 %); болі в промежині – в 3 осіб (3,45 %); болі та виділення з прямої 

кишки – в 1 особи (1,15 %). 

У жінок спостерігалися вагінальні та цервікальні виділення, дизурія та 

диспареунія. Саме клінічні прояви інфікування спонукали до звернення в КДМ. 

Одночасно було встановлено, що у 18,42 % пацієнтів КДМ із гонококовою 

інфекцією наявна трихомонадна інвазія та інші інфекції, що передаються 

статевим шляхом (ІПСШ). 

Діагностика гонококової інфекції на етапі попереднього діагнозу 

проводилася безпосередньо в кабінеті лікаря з наступною верифікацією 

лікарем-лаборантом. Усі діагнози були підтверджені культурально. Проводився 
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зовнішній контроль бактеріальної діагностики та чутливості виділених культур 

до антибіотиків на базі Європейської референт-лабораторії патогенних 

нейсерій (Швеція). 

Проведені дослідження ввійшли як фрагмент до проекту «Протоколу по 

діагностиці та лікуванню гонококової інфекції». 

Таким чином, культуральна дагностика гонококової інфекції є 

виправданою лише за неможливості встановити діагноз більш економними 

методами або при необхідності підбору антибіотика за умови 

полірезистентності гонококів. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ЖІНОК З 

УРОГЕНІТАЛЬНИМ ТРИХОМОНІАЗОМ  

Бирчак І.В. 

Вищий державний навчальний заклад 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

 

Трихомоніаз – інфекційне захворювання, яке передається статевим 

шляхом (ІПСШ) і уражає сечостатеву систему. Збудником цієї хвороби є 

найпростіші жгутикові мікроорганізми Trichomonas vaginalis. Серед ІПСШ 

трихомоніаз – найпоширеніша, оскільки, згідно статистичних даних, він 

уражає близько 10% населення земної кулі. У різних країнах і соціальних 

групах ступінь зараженості тріхомоніазом становить від 2 до 40%. Найбільше 

випадків захворювання реєструється у жінок вікової групи від 16 до 35 років.   

У жінок трихомонади провокують розвиток уретриту, вагініту, ендометриту, 

сальпінгіту, циститу. Класичними проявами трихомоніазу є пінисті зеленувато-

жовті виділення з піхви з неприємним запахом, свербіж і печіння в ділянці 

статевих органів, біль при сечовипусканні та статевому акті, гіперемія та ерозії 

слизової оболонки піхви. 

З метою встановлення причин рецидиву урогенітального трихомоніазу, 

зокрема, ролі соціального статусу, нами проведено аналіз 40 амбулаторних 

карт жінок із даною патологією. Проведений аналіз показав, що захворювання 

частіше діагностувалося у мешканок міста (72,5%). Звертає на себе увагу 

ранній початок статевого життя у таких жінок (в середньому 15,9 років).            

З анамнезу встановлено, що у даного контингенту пацієнток мала місце часта 

зміна статевих партнерів, незахищені статеві акти, відсутність будь-якої 

контрацепції (72,5%). Більшість жінок (62,5%) відмічали низький рівень життя, 

несприятливі умови праці та проживання, 30,0% вважали власне харчування 

недостатнім та нераціональним (відсутність вітамінізованої, калорійної їжі). 
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Майже у половини жінок (47,5%) були шкідливі звички (паління та вживання 

алкоголю). 

Отже, проведений нами аналіз диктує необхідність удосконалення 

підходів до вирішення проблеми рецидивуючого урогенітального 

трихомоніазу, зокрема, пропаганді ведення здорового способу життя, надання 

провідного значення профілактичним заходам щодо захворювань, які 

передаються статевим шляхом, правильному підбору методів контрацепції у 

сексуально активної молоді, зміцненню всіх ланок імунітету, покращення 

побутових та виробничих умов. 

 

 

ФАКТОРИ РИЗИКУ РЕЦИДИВУ КАНДИДОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ЖІНОК  

Бирчак І.В. 

Вищий державний навчальний заклад  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

 

На тлі високого рівня захворюваності на інфекції, що передаються 

статевим шляхом, досить поширеними є запальні процеси сечостатевих 

органів, які спричиняються умовно-патогенною мікрофлорою, зокрема, 

грибами роду Candida. Кандидозний вагініт (КВ) – найбільш поширена 

інфекційна хвороба в гінекології. Згідно даних різних авторів, 

розповсюдженість кандидозного вульвовагініту серед жінок репродуктивного 

віку становить від 60 до 75%. Традиційно, чинниками, що сприяють 

виникненню кандидозу, вважають зниження імунітету, гормональні 

порушення, ендокринні та інфекційні захворювання, прийом деяких 

препаратів, безладне статеве життя тощо. 

З метою встановлення факторів ризику рецидиву кандидозного вагініту 

нами проведено клініко-статистичний аналіз 70 історій хвороб гінекологічних 

хворих. Ретроспективний аналіз показав, що серед сприятливих чинників 

ризику виникнення рецидиву КВ найбільш значимими є: недостатня чутливість 

збудників захворювання до ряду антимікотичних препаратів у 52,9% пацієнток; 

нераціональність попередньо проведеної антибактеріальної терапії у 60,0% 

хворих; наявність запальних і функціональних захворювань статевих органів у 

52,9% жінок. Серед інших чинників, сприятливих для рецидиву кандидозного 

запального процесу, звертають на себе увагу захворювання шлунково-

кишкового тракту та ендокринопатії (цукровий діабет, метаболічний синдром) 

у 50,0% хворих. 

Нами проаналізовано також характер клінічного перебігу статевого 

кандидозу та частоту супутнього ураження екстрагенітальних ділянок у жінок, 

за наявності дисбактеріозу кишечника. Встановлено, що у 52,9% хворих 
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перебіг кандидозного вагініту поєднувався з ураженням перианальної ділянки, 

у 20,0% пахвинно-стегнових складок, у 10,0% слизових оболонок ротової 

порожнини. 

Проведені дослідження вказують на наявність взаємозв’язку між станом 

мікроекології шлунково-кишкового тракту та сечостатевих органів, а також 

підтверджують концепцію стосовно можливості реінфікування ендогенними 

штамами грибів роду Candida, що сприяє рецидивуванню сечостатевого 

кандидозу. Тому при встановленні діагнозу кандидозного вагініту у жінок 

доцільними є комплексне клінічне обстеження, в тому числі мікробіологічне 

дослідження стану шлунково-кишкового тракту, тобто мікроекології 

кишечника. Результати відповідних досліджень є важливими при розробці 

тактики комплексної терапії хворих на кандидозний вагініт, зокрема стосовно 

раціональності призначення антимікотичних препаратів системної дії. 

 

 

КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИФІЛІТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ У 

МЕШКАНЦІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
1
Гаєвська М.Ю., 

2
Бойко В.В, 

2
Басиста О.Л. 

1
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський 

державний медичний університет», м.Чернівці; 
2
КМУ «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер» 

 

Незважаючи на сучасні методи діагностики, нові принципи лікування, 

застосування інформативно-профілактичних заходів серед населення 

репродуктивного віку, сифілітична інфекція досі залишається актуальною 

медико-соціальною проблемою в Україні та в Чернівецькій області зокрема. Не 

винятком є і країни Західної Європи, де щорічно сифіліс діагностують у 5,6 

млн. осіб. Причинами поширення даного захворювання є міграційні процеси 

населення, знехтування традиційними нормами моралі та поведінки, 

зневажливе ставлення до ризику зараження венеричними хворобами при 

випадкових статевих актах. Сифілітична інфекція має типові клінічні прояви на 

шкірних покривах та слизових оболонках, а також може бути причиною 

ураження внутрішніх органів, нервової і серцево-судинної систем. Подовження 

інкубаційного періоду та переважання прихованих та рецидивних форм є 

ознакою сифілісу на сучасному етапі. Потрібно зазначити, що сифіліс 

негативно впливає на якість життя пацієнтів. У хворих на первинну форму 

сифілісу страждає фізичний аспект здоров’я, при вторинному сифілісі хворі 

відмічають зміни емоційного стану. 

Мета дослідження – встановити клінічні особливості проявів 

сифілітичної інфекції у жителів Чернівецької області. 
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Матеріали і методи. Проведено аналіз статистичних даних та історій 

хвороб хворих на сифіліс, що отримували лікування в КМУ «Чернівецький 

обласний шкірно-венерологічний диспансер» упродовж 2012-2016 років. Під 

час обстеження звертали увагу на скарги пацієнтів, дані анамнезу життя та 

захворювання, результати комплексу серологічних реакцій на сифіліс.  

Результати дослідження. Серед 83 хворих на сифіліс – жителів 

Чернівецької області в 8 (9,6%) осіб було діагностовано сифіліс первинний 

(Lues I), у 13 (15,7%) осіб – сифіліс вторинний свіжий (Lues II recens), у 6 

(7,2%) осіб – сифіліс вторинний рецидивний (Lues II recidiva) та у 56 (67,4%) 

осіб – сифіліс ранній латентний. Встановлено, що характерною клінічною 

ознакою у хворих на первинний період сифілісу є збільшення випадків 

виразкового твердого шанкеру порівняно з ерозивним, помірно виражений 

реґіонарний склераденіт, а в 8,4% осіб виявлено екстрагенітальне 

розташування первинної сифіломи. У хворих на Lues II recens відзначається 

розеольозна висипка на бокових поверхнях тулуба та кінцівок, яка на відміну 

від класичних проявів була виражена помірно або незначно. У всіх хворих на 

Lues II recens зафіксовано прояви специфічної ангіни, а папульозну висипку на 

тулубі та геніталіях – у 80,7% хворих. Розеольозну висипку, характерну для 

Lues II recidiva, фіксували у всіх хворих на сифіліс – жителів Чернівецької 

області, а ознаки специфічної ангіни та папульозні сифіліди на слизових 

оболонках ротової порожнини – у 53,01% хворих, ознаки сифілітичної алопеції 

та/чи лейкодерми – у 22,9% хворих.  

Висновок. Характерними клінічними проявами первинного періоду 

сифілісу у мешканців Чернівецької області є переважання виразкової форми 

твердого шанкеру над ерозивним, тенденція до їх екстрагенітального 

розташування, помірно виражений реґіонарний склераденіт, а для проявів  

вторинного свіжого та рецидивного сифілісу – наявність специфічної ангіни, 

помірно виражена розеола, часта локалізація папул на слизових рота, водночас 

спостерігається збільшення латентних форм сифілісу, що слід враховувати при 

клініко-лабораторному обстеженні населення області. 

 

 

КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ПІХВИ ПІСЛЯ 

ПЕРЕНЕСЕНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ  

Гошовська А.В., Гошовський В.М 

Вищий державний навчальний заклад України 
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Корекція порушень мікробіоценозу піхви після перенесених запальних 

захворювань на сьогодні є досить актуальною проблемою в гінекологічній 
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практиці. Вибору лікувального засобу для терапії вагінальних інфекцій передує 

визначення всіх факторів, які сприяли інфікуванню та подальшому розвитку 

інфекції. Науковцями доведено, що місцеве використання комбінованих 

протимікробних препаратів (антипротозойна, протигрибкова, антибактеріальна 

дія) дозволяє ефективно впливати на всі етапи патогенезу запалення. Висока 

ефективність місцевої терапії пояснюється безпосереднім потраплянням 

діючих речовин у вогнище інфекції.  

Мета роботи – вивчення ефективності  комбінованого місцевого препарату 

Неотрізол, який зареєстрований в Україні, випускається у вигляді вагінальних 

таблеток та містить у своєму складі орнідазол – 500мг; неоміцину сульфат – 

100мг; міконазол – 100мг та преднізолон 3 мг. 

Згідно поставленої мети було проведено клініко-лабораторне  та 

мікробіологічне обстеження 167 жінок віком від 19 до 46 років.  Основну групу 

склали 100 жінок з ознаками запальних захворювань жіночих статевих органів, 

контрольну групу склали 67 практично здорових жінок. Слід зазначити, що 

переважна кількість жінок були службовцями та вперше використовували 

препарат Неотрізол. Курс лікування призначали згідно інструкції по 1 таблетці 

1 раз на добу на ніч протягом  8 діб. 

Оцінка ефективності протизапальної терапії проводилась за даними 

акушерсько-гінекологічного анамнезу, клінічною картиною (скарги), даними 

об′єктивного гінекологічного обстеження, результатами бактеріоскопічного та 

бактеріологічного досліджень вмісту піхви до та після лікування. 

Визначаючи  соматичний анамнез у обстежених жінок слід зазначити, що 

висока частота екстрагенітальних захворювань відмічалася у жінок основної 

групи, а саме діагностовано захворювання шлунково-кишкового тракту у 21, 

захворювання сечовидільної системи – у 7, захворювання ендокринної системи 

– у 13, серцево-судинної системи – у 6. Слід зазначити, що у 89 (89%) жінок 

основної групи був обтяжений гінекологічний анамнез: ранні та пізні 

самовільні викидні – у 28, позаматкова вагітність – у 9,  штучне переривання 

вагітності – у 11, запальні захворювання жіночих статевих органів – у 51. При 

зборі анамнезу встановлено, що при появі ознак кольпіту переважна більшість 

жінок лікувалася різноманітними засобами дома, не звертаючись до лікаря, та 

тільки  14 (14%) звернулися до дільничного гінеколога. 

Жінки основної групи скаржилися на білі (100%), печіння та свербіння в 

ділянці зовнішніх статевих органів (39%) і в піхві (48,%), дизуричні явища  

(17%), дискомфорт під час та після статевого акту ( 28%). 

Характер вагінальних білей був різним: слизові виділення – у 11 (11,0%), 

«сирні» – у 22 (22%), пінисті – у 18 (18,0%), гнійні –у  16 ( 16,0%), сукровичні – 

у 6 (6%). Інколи пацієнтки відзначали змішаний характер  виділень: водянисті з 

домішками  «сирних» і пінистих (76%) виділень. Оцінка кількості вагінальних 
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виділень була оцінена макроскопічно: незначна кількість – у 13%, помірна – у 

26%, значна – у 61%. При проведенні бактеріоскопічного дослідження 

вагінальних мазків у всіх пацієнток основної групи виявили ІІІ та ІV ступінь 

чистоти вагінальної флори. 

Жінки основної групи, які застосовували препарат Неотрізол місцево, 

гарно переносили курс лікування. Клінічно відмічали відсутність скарг (біль, 

печіння, свербіння, білі). Ступінь чистоти вагінальної флори досягав І і ІІ у 

94% пролікованих жінок. Під час проведеної терапії вже на 2-3 день пацієнтки 

відмічали значне зменшення виділень, неприємного запаху та дискомфорту в 

ділянці зовнішніх статевих органів. Нами було проведено контрольне 

обстеження жінок через 1-2 тижні після закінчення прийому Неотрізол та 

встановлено, що у 92% жінок основної групи був позитивний результат. 

За даними бактеріоскопічного дослідження вмісту піхви середня кількість 

лейкоцитів у мазках становила 10,4±4,2, середня кількість епітелію: значна – 

10,0%, помірна – 27,0%, поодинока – 63,0% мазків.  

За даними результатів бактеріологічного обстеження, які були проведені 

через 3 тижні після лікування, виявлено відсутність мікробних асоціацій, 

виявлені Lactobacillusspecies у 71% та Bifidobacteriumspecies – у 67%. 

Позитивний ефект від лікування відзначався відновленням мікробіоценозу 

піхви появою паличок Додерлейна на тлі ліквідації запального процесу. 

Вивчення причини рецедиву захворювання показало, що 8 жінок після 

лікування мали статеві стосунки з непролікованими партнерами. 

Отже, місцеве застосування комбінованого препарату Неотрізол для 

лікування вульвовагінітів є високоефективним, безпечним і добре переноситься 

пацієнтками. Ефект лікування проявляється у ліквідації клінічних, 

мікроскопічних і бактеріологічних ознак вульвовагініту та відновленні 

мікробіоценозу піхви. Комплексний протизапальний препарат Неотрізол 

можна вважати препаратом першого вибору  для місцевого лікування 

вульвовагінітів. 

 

 

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ПРЕГРАВІДАТНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ЖІНКАМ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНИХ ЗАПАЛЬНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ 

Гошовська А.В., Гошовський В.М 
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Інфекційна патологія була та залишається однією з актуальних проблем в 

акушерстві та перинатології у зв’язку з високим рівнем захворюваності та 
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смертності новонароджених та породіль. Суттєва роль у розвитку інфекційно-

запальних захворювань належить внутрішньоутробним інфекціям (ВУІ) плода 

та новонародженого. Частота внутрішньоутробного інфікування, за даними 

різних авторів, коливається від 10 до 37,5% всіх вагітностей і значно впливає 

на показники репродуктивних втрат. Так, частота ранньої неонатальної 

захворюваності та смертності у випадку ВУІ коливається від 5,3 до 27,4%, 

мертвонародження досягає 16,8%. 

Відомо, що навіть мало- або безсимптомна бактеріальна чи вірусна 

інфекція у матері може призвести до інфікування, загибелі чи інвалідізації 

плода. З іншого боку, очевидно, що внутрішньоутробна контамінація плода 

тим чи іншим збудником не означає однозначного та беззаперечного розвитку 

специфічної інфекції. Етіотропна протимікробна терапія проводиться за 

наявності встановленого вогнища інфекції з урахуванням стадії інфекційного 

процесу, загальних та локальних симптомів, тривалості захворювання, 

гестаційного терміну.  

Жінкам із групи ризику щодо розвитку внутрішньоутробних інфекцій слід 

проводити комплексну лікувально-діагностичну програму на підставі 

анамнестичних даних, з яких буде формуватися група ризику щодо розвитку 

внутрішньоутробних інфекцій. При цьому з’ясовують наявність у вагітної: 

екстрагенітальної патології, на тлі якої може виникнути ВУІ (інфекційні 

захворювання видільної, травної та дихальної систем; часті ГРВІ; цукровий 

діабет; хронічні інфекційні захворювання ЛОР-органів; хронічні анемії 

середнього і важкого ступеня; лейкопенії, тромбоцитопенії; захворювання 

серцево-судинної системи з порушенням кровообігу; захворювання 

щитоподібної залози, гіпофіза, наднирників; хронічні гепатити; обтяжений 

алергологічний анамнез); обтяженого акушерського та гінекологічного 

анамнезу (порушення менструального циклу); невиношування (самовільний 

аборт, викидень, що не відбувся, анембріонія, передчасні пологи); непліддя; 

перинатальні втрати, пов'язані з інфекціями, дисфункція плаценти, затримка 

внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР), уроджені вади розвитку (УВР) плода; 

запальні захворювання геніталій; післяпологові та післяабортні септичні 

ускладнення; соціально-біологічних факторів (професійні шкідливості, 

тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія; вік старше 30 років). 

Мікроскопічним, культуральним, серологічний та методом потрібно 

обстежити жінку для виявлення збудників гарднерельозу, трихомоніазу, 

хламідіозу, уреа- та мікоплазмозу, кандидозу та геніального герпесу. Залежно 

від збудника призначити специфічне лікування з повторним контролем 

виліковності. 

Отже, профілактика секс-трансмісивних інфекцій, ретельний нагляд груп 

ризику після перенесених запальних захворювань, своєчасна прегравідарна 
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підготовка – це запорука сприятливого перебігу вагітності, пологів та  

народження здорової та спланованої дитини. 

 

 

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ 

ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ НАНОМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Іванов С.В., Головченко Д.Я., Пуришкіна О.Д., Шупенько О.М. 

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ 

 

На сучасному етапі, на тлі достатньо високого рівня захворюваності на 

інфекції, що передаються статевим шляхом, доволі розповсюдженими є 

урогенітальний хламідіоз і мікоплазмоз, а також генітальний герпес та 

папіломавірусна генітальна інфекція. При цих інфекціях, одночасно з 

клінічними проявами, в організмі хворих формується імунна перебудова: 

розвиток вторинної імунної недостатності, пригнічення реакцій клітинного 

імунітету, зниження неспецифічного захисту, що виражається зменшенням β- 

та γ-інтерферонгенеруючої здібності лейкоцитів.  

Згідно літературних даних, застосування в комплексному лікуванні 

разом із антибактеріальними та противірусними препаратами парентеральних 

інтерферонів або їх індукторів дозволяє значно підвищити ефективність 

лікування із одночасним скороченням його термінів. Разом з цим, ін’єкційні 

препарати рекомбінантного інтерферону α-2b мають низку побічних ефектів 

(грипоподібний синдром, депресія, алопеція, лейкопенія, диспепсичні явища, 

загострення аутоімунних процесів). Основним бар’єром для перорального 

застосування інтерферонів є активне травне середовище, яке повністю руйнує 

його білкову молекулу. На сучасному етапі, одним із напрямків у вирішенні 

цієї проблеми є залучення наномедичних технологій і створення ліпосомальної 

форми препарату.  

Мета роботи – вивчити й оцінити ефективність клінічного 

застосування еновоголіпосомального інтерферону α-2b для перорального 

застосування «Ліпоферон» в лікуванні урогенітальних інфекцій.  

Матеріали та методи. Під спостереженням перебували 97 хворих, 

зокрема 45 (46,4%) чоловіків і 52 жінки (53,6%). Середній вік пацієнтів склав 

26±2,7 років. При комплексному клініко-лабораторному обстеженні Chlamidia 

trachomatis було виявлено у 43,6% пацієнтів, Micoplasma spp. - у 41,4%, ВПГ-2 

– у 19,9%, папілома віруси – у 26,3% хворих. При цьому асоціація всіх 

чотирьох вищевказаних збудників була діагностована у 9 хворих (9,3%), трьох 

видів збудників – у 16 (16,5%), двох – у 43 (44,3%), а моноінфекцію – у 29 

(29,9%). 
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Результати та обговорення. В комплексному лікуванні пацієнтів 

першої групи (48 хворих) паралельно зі  специфічною терапією були 

застосовані звичайні ін’єкційні рекомбінантні інтерферони. Пацієнтам другої 

групи спостереження (49 хворих), паралельно зі специфічною терапією 

рекомендували препарат «Ліпоферон» протягом 10 днів у добовій дозі 1 млн 

МО. Результати імунограми у всіх хворих після проведеного лікування 

препаратами інтерферона (ін’єкційні рекомбінантні інтерферони, 

ліпосомального інтерферону α-2b «Ліпоферон») вказували на позитивні зміни: 

підвищення рівня CD4+ та імунорегуляторного індексу, статистично 

достовірне зростання CD19+ (<0,05), значиме зростання абсолютних та 

відносних рівнів CD16+ (<0,05), зниження ЦІК, що свідчить про активацію 

клітинної ланки імунітету та значного зниження рівня аутоімунної агресії. 

Висновки. Комплексна терапія хворих на урогенітальні інфекції з 

включенням «Ліпоферону» дозволяє підвищити ефективність специфічного 

лікування, зокрема, сприяє елімінації збудників та регресу клінічної 

симптоматики уражень, викликаних хламідіями, мікоплазмами, вірусом 

простого герпесу і папіломавірусами. 

 

 

СТАН МЕТАБОЛІЗМУ ТІОЛОВ ТА ОКСИДУ АЗОТА У ХВОРИХ НА 

УРОГЕНІТАЛЬНУ МІКОПЛАЗМОВУ ІНФЕКЦІЮ 

Кондакова Г.К., Левицька О.В., Цимбал В.М., Федорович Т.В. 

ДУ „Інститут дерматології та венерології НАМН України”, м. Харків 

 

Актуальність. На теперішній час рівень сироваткових тіолів та тіол-

дисульфідної рівноваги в крові розглядають як параметри імунокомпетентності 

та неспецифічної резистентності організму. В той же час показано, що оксид 

азоту відіграє роль важливого регулятора багатьох метаболічних та 

фізіологічних процесів в організмі. Тому викликає інтерес оцінка стану 

нітрозативного стресу та глутатіонзалежних реакцій при урогенітальному 

мікоплазмозі.  

Мета роботи полягала у вивченні вмісту нітрит-аніону та стану 

тіолдисульфідної системи в крові хворих на урогенітальну мікоплазмову 

інфекцію. 

Були обстежені хворі на урогенітальну мікоплазмову інфекцію (21 особа) 

та практично здорові донори (10 осіб). В плазмі крові визначали рівень нітрит-

аніону за Грісом. В еритроцитах та плазмі визначали рівень відновленого 

глутатіону (ВГ), активність глутатіонредуктази (ГР) та глютатіонпероксидази 

(ГП). Рівень загальних та вільних сульфгідрильних груп (SH-груп) визначали в 

еритроцитах із використанням реактиву Ельмана. 
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Встановлено, що у більшості пацієнтів мало місце достовірне зниження 

активності ГП та ГР в еритроцитах та активності ВГ в крові. Вміст загальних 

SH-груп у крові пацієнтів був значно збільшений, а рівень вільних 

сульфгідрильних груп достовірно знижений, також було достовірно підвищено 

рівень нітрит-аніона в крові.  

Відомо, що зниження активності глутатіонзалежних ферментів в 

еритроцитах хворих на мікоплазмоз сприяє накопиченню метаболітів оксиду 

азоту та зниженню рівня ВГ. Також виснаження клітинного фонду ВГ 

викликає окислення білків та їх ушкодження, що може сприяти виникненню 

хронічного запалення при урогенітальному мікоплазмозі. 

 

 

КЛІНІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ 

ІМУНОТРОПНОГО ПРЕПАРАТУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ 

ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ГОНОРЕЮ 

Перепічка М.П. 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м Чернівці 

 

Актуальність. Захворюваність гонореєю є однією із актуальних медико-

соціальних проблем, що зумовлено її широким розповсюдженням, 

ускладненнями і не завжди ефективним лікуванням. 

Мета. Визначити клінічні та імунологічні результати використання 

препарату Поліоксидоній в комплексному лікуванні хворих на хронічну 

гонорею. 

Матеріал і методи. До обсеження було залучено 30 хворих на хронічну 

гонорею, ускладнену простатитом, віком від 18 до 60 років. Хворі були 

розподілені на 2 групи: 1-а група – 15 хворих на хронічну гонорею, ускладнену 

простатитом, які отримували стандартну терапію захворювання, 2-а група – 15 

хворих на хронічну гонорею, ускладнену простатитом, яким на тлі стандартної 

терапії призначали імуномодулятор Поліоксидоній по 6 мг внутрішньом’язево, 

один раз на добу, через день №10, протягом 20 днів. Комплексне клініко-

імунологічне обстеження проводилося двічі – в день госпіталізації до 

стаціонару і через 20 днів після початку лікування. У хворих на хронічну 

гонорею, ускладнену простатитом, які отримували стандартне комплексне 

лікування з включенням поліоксидонію, в ході імунологічного моніторингу 

була виявлена позитивна динаміка показників імунограми. При вивченні стану 

гуморального імунітету у хворих на хронічну гонорею, ускладнену 

простатитом, на тлі терапії відмічали відновлення вмісту імуноглобулінів: IgG 

– 10,38±1,6 г/л, IgA – до 2,63±0,43г/л, IgM – до 2,95±0,36г/л. При порівняльній 
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оцінці показників до і після використання поліоксидонію, відмічали 

збільшення кількості загальних Т-лімфоцитів (СD3+), відносно показника 

хелперів-індукторів (СD4+), зростання імунорегуляторного індекса за лише 

тенденції до подібних змін у пацієнтів 1-ї групи. У хворих, які отримували в 

комплексному лікуванні поліоксидоній, відмічали більш швидше зменшення 

болю в простаті й уретрі, а також більш швидку нормалізацію лабораторних 

критеріїв запалення в мазках в порівнянні з порівняльною групою. 

Висновки. Таким чином, терапія хронічної гонореї, ускладненої 

простатитом, з використанням поліоксидонію має ряд переваг – швидше 

зменшення болей в простаті й уретрі, раннє нивелювання синдрому ураження 

слизової уретри та нормалізації природньої резистентності клітинної ланки 

шляхом зменшення імунокомплексного запалення, сприяє більш швидкій 

елімінації збудника з організму. 

 

 

ФІБРОПЛАСТИЧНА ІНДУРАЦІЯ СТАТЕВОГО ЧЛЕНА 

Раздайбедін С.М. 

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ 

 

Основні симптоми хвороби Пейроні (induracio penis plastica): викривлення 

статевого члену, сильні болі, що виникають при статевому акті та розлади 

ерекції. Діагностується хвороба Пейроні за зовнішнім виглядом органу, 

результатами пальпації і відомостями з анамнезу. Досить виражені 

викривлення пеніса зустрічаються приблизно у 2-4% молодих чоловіків. Точні 

причини розвитку хвороби Пейроні не відомі. Згідно посттравматичній теорії 

викривлення пеніса відбувається через неправильне співвідношення 

колагенових і еластичних волокон пеніса. Часте травмування кавернозних тіл 

призводить до хронічного запалення білкової оболонки та порушення 

репаративних процесів. Відповідно до цієї теорії, хвороба Пейроні - це 

системний колагеноз. Окрім травми пеніса, причиною розвитку даного 

захворювання можуть бути порушення аутоімунного типу, коли система 

імунного захисту чоловіків в особливих випадках, може бути патологічною 

реакцією при травмі, після чого починає «атакувати» свої ж власні клітини. 

Також деякі дослідники вважають, що причиною виникнення хвороби Пейроні 

можуть бути аномальні відхилення, що виникли в генах, які відповідальні за 

сам процес правильного вироблення білків колагенів. 

Хвороба Пейроні може перебігати в легкій формі, коли бляшки зникають 

самостійно та без специфічного лікування протягом 4-6 місяців. Якщо ж цього 

не відбувається, то хвороба вимагає спеціального лікування. 
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Лікування хвороби Пейроні може бути консервативним і хірургічним. 

Хірургічне лікування рекомендується лише при неефективності 

консервативного лікування. 

Консервативне лікування включає: а) пероральний прийом препаратів 

(вітамін Е, прокарбазін, параамінобензоат калію (Потаба), колхіцин, 

тамоксифен, L-карнітин та пентоксифілін.) Відомості щодо ефективності 

зазначених препаратів значно варіюють, що не дозволяє привести середні 

значення. Разом з тим, найбільш дієвими ліками при лікуванні хвороби 

Пейроні, на думку ряду експертів, є вітамін Е, L-карнітин та пентоксифілін; 

б) місцево використовують внутрішньокавернозні ін'єкції лідази, 

інтерферону, гідрокортизону, колагенази, лідокаїну тощо; проте методи 

місцевої терапії (наприклад, ін'єкції препаратів в бляшку) в деяких випадках 

призводять до рецидиву фіброзного запалення; 

в) фізіотерапія - електрофорез з лідазою, хемотрипсином, ЛНТ (локальний 

негативний тиск). 

Мета роботи: Удосконалення та підвищення ефективності комплексної 

консервативної терапії хворих з фібропластічною індурацією статевого члена 

(induracio penis plastica). 

Матеріали і методи: Під спостереженням знаходилося 19  хворих з 

фібропластічною індурацією статевого члена, з тривалістю захворювання від 3 

місяців до 1,5 років. Проведене лікування полягало в прийомі купренілу в 

добовому дозуванні 4 табл, тренталу 2 таблетки на добу, вітаміну Е 400 МО на 

добу, а також місцевому застосуванні гелю троксевазин 2% двічі на день з 

наступним місцевим втиранням 1% мазі гідрокортизон. 

Купреніл пригнічує синтез колагену в організмі та нормалізує 

співвідношення між його розчинними та нерозчинними фракціями, сприяючи 

цим гальмуванню розвитку склерозуючого процесу в тканинах, він також 

впливає на різні ланки імунної системи (пригнічення Т-хелперной функції 

лімфоцитів, гальмування хемотаксису нейтрофілів і виділення ферментів з 

лізосом цих клітин, посилення функції макрофагів). 

Трентал (пентоксифілін) покращує мікроциркуляцію, знижує плазмові 

концентрації фібриногену, покращує фибринолиз. 

Результати та обговорення: Тривалість курсу терапії становила від 2 до 3 

місяців, індивідуально. Перші позитивні результати об'єктивно та за відчуттями 

хворих з'являлися в кінці першого місяця лікування (бляшки дещо 

зменшувалися в розмірах, розм'якшувалися, зменшувалася деформація пенісу). 

Лікування тривало до повного виправлення кривизни пенісу. 

Висновки: Метод консервативної терапії хвороби Пейроні з 

використанням купренілу, тренталу та мазевої терапії дає позитивний результат 
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у більш скорочені строки (залежно від тривалості захворювання), дозволяє 

уникнути хірургічного втручання. 

 

 

ЕТІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА Й АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ  

ЗБУДНИКІВ РЕЦИДИВУЮЧИХ ПРОСТАТИТІВ 

Чмут В.Г., Куцик Р.В. 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Івано-Франківський національний медичний університет»  

 

 Мета. Встановити етіологічну структуру й антибіотикорезистентність 

бактеріальної мікрофлори у пацієнтів на рецидивуючий простатит (РП). 

 Методи досліджень. Нами обстежено 43 пацієнти з РП. Діагностику 

захворювання проводили згідно діючих клінічних протоколів МОЗ України. 

Для виключення ІПСШ всі хворі були обстежені методом ПЛР в поліклініці 

«Медекс». Бактеріологічні дослідження секрету простати зроблені в 

мікробіологічній лабораторії ІФНМУ. 

Результати. В ході дослідження у 76,7% хворих виявлено ріст 

мікроорганізмів в кількості 5×10
4
 КУО/мл. Домінуючими культурами були 

коагулазо-негативні стафілококи S. epidermidis, S. haemolyticus (середній рівень 

колонізації 4,17±0,32 lg КУО/мл) й ентерококи – головним чином E. faecslis, 

поодинокі культури ідентифіковані як E. faecium і E. durans (рівень колонізації 

3,74±0,18 lg КУО/мл). В цілому стафілококи уретрального походження 

характеризуються значно вищим рівнем чутливості до антибіотиків, ніж 

ентерококи. Серед стафілококів не виявлено жодного метіцилінрезистентного 

штаму, 20,4% ізолятів класифіковані як штами з пограничною 

метіцилінрезистентністю, що характеризуються гіперпродукцією β-лактамази. 

Вказані штами характеризувалися резистентністю або зниженою чутливістю до 

захищених пеніцилінів (оксациліну, амоксициліну) та цефалоспоринів І-ІІІ 

поколінь. Разом з тим 77,3% штамів володіють MLS-резистентністю, яка 

поширюється на 14-членні (олеандоміцин, еритроміцин, кларитроміцин, 

рокситроміцин) і 15-членні (азитроміцин) макроліди. Резистентість до 

тетрациклінів проявили 73,9% штамів стафілококів. Рівень резистентості 

уретральних штамів стафілококів до налідіксової кислоти становить 100,0%, а 

до фторхінолонів І-ІІ поколінь варіює в залежності від виду препарату: 

пефлоксацин – 62,5%, норфлоксацин і ломефлоксацин – 50,0%, 

ципрофлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин – 33,3-37,5%. До фторхінолонів 

ІІІ покоління (моксіфлоксацин, геміфлоксацин, гатіфлоксацин) рівень 

резистентності стафілококів становить <7,3%. Рівень резистентності 

уретральних штамів стафілококів до гентаміцину становить 42,3%, до 
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сизоміцину – 28,6%, до тобраміцину, амікацину, нетилміцину – <8,3%. До 

рифампіцину резистентні не більше 13,0% штамів стафілококів. Резистентність 

до фуразолідону встановлено у 50,0% штамів, до фурадоніну і фурагіну – у не 

більше як 15,4% штамів. Культури ентерококів уретрального походження, як 

правило, характеризуються вираженою поліантибіотикорезистентністю. 

Відомо, що ентерококи володіють природною резистентністю до β-лактамних 

антибіотиків і аміноглікозидів (що підтверджують і наші спостереження). Крім 

того, 90,0-100,0% штамів ентерококів є резистентними до макролідів, 

кліндаміцину, доксицикліну, рифампіцину. До переліку препаратів, що 

рекомендуються для лікування відповідних інфекцій стандартами EUCAST та 

NCCLS і є доступними для пацієнтів на вітчизняному фармацевтичному ринку, 

належать лише фторхінолони, нітрофурани, ко-трімоксазол, іміпенем, 

лінезолід. Наші спостереження свідчать, що >90,0% штамів ентерококів 

уретрального походження володіють резистентністю до фторхінолонів І-ІІ 

поколінь і ко-трімоксазолу, >70,0% – до іміпенему, >50,0% – до фторхінолонів 

ІІІ покоління. Порівняно низькою є частота резистентності ентерококів лише 

до фурадоніну (34,2%) і фурагіну (18,4%). Усі вивчені штами ентерококів 

проявляли добру чутливість до лінезоліду. 

 Висновки. Домінуючими культурами бактеріальної мікрофлори у 

більшості пацієнтів з РП є стафілококи й ентерококи, а 

антибіотикорезистентність цих збудників є головною проблемою лікування 

рецидивуючих простатитів. Все це вимагає по-новому оцінити необхідність 

використання інстиляцій уроантисептиків (декаметоксину, бензалконію 

хлориду, хлоргексидину, колоїдного срібла) при простатитах, спричинених 

поліантибіотикорезистентною мікрофлорою. 
 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА 

ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ У ЖІНОК З УРОГЕНІТАЛЬНИМ 

МІКОПЛАЗМОЗОМ 

Ясніковська С.М. 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
 

Актуальність. Важливою медико-соціальною проблемою сучасної 

перинатології є урогенітальні інфекції, що несприятливо впливають на перебіг 

вагітності, розвиток плода та здоров’я новонароджених. Одним із 

дискутабельних питань залишається роль урогенітальних мікоплазм у 

формуванні гестаційних та неонатальних ускладнень. З одного боку, висока 

частота їх виділення у вагітних та недостатність даних про патогенність 
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призвели до відсутності скринінгу даної інфекції та відповідного лікування. З 

іншого боку, чисельні дослідження останніх років доводять несприятливий 

вплив урогенітального мікоплазмозу на перебіг вагітності. Колонізація 

статевого тракту вагітних M. hominis и U. spp. сприяє спонтанним викидням, 

стійкій до терапії токолітиками передчасній пологовій діяльності, а у 

недоношених дітей - розвитку бронхолегеневої дисплазії та 

внутрішньошлуночкових крововиливів. У 20% недоношених новонароджених 

(23-32 тиж гестації) виявляється бактеріємія, викликана М.genitalium . 

Метою дослідження було вивчення перебігу гестаційного, 

післяпологового та неонатального періодів у вагітних з урогенітальним 

мікоплазмозом. 

Матеріал та методи. Під спостереженням перебувало 80 вагітних з 

виділеними мікоплазмами (основна група) та 30 жінок з біоценозом піхви без 

мікоплазм (контрольна група). Групи були репрезентативні за віком, медико-

соціальними факторами та соматичною патологією.  

Видову приналежність та кількість геном-еквівалентів (ГЕ) M. hominis, U. 

urealyticum, U. parvum, М. genitalium у зішкрібах епітелію шийки матки 

визначали за допомогою комерційних ПЛР-тест-систем лабораторії «Сінево». 

Для більш детального визначення складу мікрофлори урогенітального тракту 

зішкріби з цервікального каналу досліджені методом ПЛР-РВ з використанням 

тест-системи «Фемофлор-16» у 46 вагітних: 38 із основної групи та 8 — із 

групи порівняння.  

Проведено аналіз ускладнень подальшого перебігу вагітності та стан 

новонароджених у жінок з виявленим урогенітальним мікоплазмозом. 

Результати дослідження. Було виявлено статистично значиме збільшення 

частоти вагінітів у жінок з урогенітальною персистенцією - 80,1±3,5% проти 

31,4±8,3% групи контролю. Абсолютний нормоценоз діагностований у 5 із 8 

(62,5±18,3%) вагітних групи порівняння та значно рідше у 6 із 38 (15,8±5,9%) 

жінок з наявністю в урогенітальному тракті мікоплазм (р=0,01). Відносний 

нормоценоз відмічався у 9 (23,7±6,9%) жінок основної групи і у 2 (25,0±16,4%) 

жінок контрольної групи. Помірний дисбіоз виявлений у 1 (12,5±12,5%) жінки 

групи порівняння та у 9 (23,7±6,9%) вагітних з мікоплазмами. Помірне 

порушення біоти піхви спостерігалося за рахунок підвищення вмісту анаеробів 

при рівні лактобактерій від 52 до 100%. Виражений дисбіоз і кандидоз 

спостерігалися тільки у пацієнток основної групи, який супроводжувався 

відсутністю або значним зниженням рівня лактобактерій нижче 40% та 

підвищенням рівня анаеробів від 15 до 100%.  

Загроза переривання вагітності спостерігалася у 55,4±4,7% вагітних 

основної групи та у 36,3±7,8% в контролі.  
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Інфекції сечовивідних шляхів були діагностовані у 26,8±4,2% вагітних 

основної та у 19,8±7,9% контрольної груп (р <0,05). Протягом вагітності анемія 

спостерігалася у 49,1±4,7% жінок з мікоплазмозом, а в групі порівняння - у 

58,1±8,9% пациенток (р = 0,38).  

Порушення фето-плацентарного комплексу у основній та контрольній 

групах визначалися відповідно у 24,2% та 7,4% (р<0,05); внутрішньоутробна 

гіпоксія плода – відповідно в 27,4% і 5,3% (р<0,05); синдром затримки 

розвитку плода – 35,1% і 4,7% обстежуваних (р<0,05). 

Невиношування вагітності зареєстровано у 5,5% вагітних основної та у 

2,6% контрольної групи. Причому у 3 (3,75±1,8%) жінок основної групи 

вагітність перервалася спонтанно до 22 тижнів та у 2 пацієнток діагностована 

відмерла вагітність у терміні 9-10 тижнів.  

Передчасні пологи частіше мали місце у жінок з мікоплазмозом, порівняно 

з контролем, відповідно у 32,5±4,5% та 10,0±5,4% випадків (р<0,05). В 

основній групі передчасний вилив навколоплідних вод зареєстровано у 

35,0±4,7% спостережень, у контролі - у 13,3±6,1% жінок (р<0,05).  

Хоріоамніоніт мав місце у 9 (11,3±2,7%) інфікованих роділь та у 1 

(3,33±4,4%) з групи порівняння.  

Оцінивши стан новонароджених від жінок основної та контрольної груп, 

нами виявлено наступне – в основній частіше порівняно з контрольною групою 

зустрічалися: асфіксія новонародженого – у 3,3 рази, морфо-функціональна 

незрілість – у 2,9 рази, церебральна ішемія – у 3,3 рази, неонатальна жовтяниця 

– у 1,5 рази. Маловагових до терміну гестації у контрольній групі взагалі не 

було. У новонароджених від матерів з персистенцією мікоплазм у 4,5 рази 

частіше спостерігалися інфекційно-запальні ускладнення.  

Пацієнтки основної групи у 5,1 разів більше порівняно з групою контролю 

мали гнійно-септичні ускладнення у післяпологовому періоді. 

Висновок. Жінки з урогенітальним мікоплазмозом складають високу 

групу ризику по перинатальним та післяпологовим ускладненням та 

потребують своєчасного ретельного обстеження та лікування. 

 

 

 

 

 

 

 

 


