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ДАЙДЖЕСТ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.М.ГОРЬКОГО
Юридична адреса Донецького національного медичного університету ім.М.Горького
з 13 листопада 2014 р.: вул.Кірова 27, м.Красний Лиман 84404, УКРАЇНА.
На кафедрі дерматовенерології ДонНМУ ім.М.Горького проводяться:
С п е ц і а л і з а ц і я “ Д Е Р М А Т О В Е Н Е Р О Л О Г І Я ” тривалістю 5 (п´ять) місяців лікарів, які
закінчили інтернатуру за спеціальністю “Лікувальна справа” та мають стаж роботи не менш 3 років.
1. Заява (на ім´я ректора).
2. Клопотання (якщо треба – з міста роботи).
3. Кольорові фото – 2 шт. (паспортний формат).
4. Путівка.
5. Особиста картка.
6. Копія диплома.
7. Копія трудової книжки.
8. Копія паспорта (сторінки – 1, 2, 3, 10, 11).
9. Копія шлюбного свідоцтва для жінок (при зміні прізвища).
Передатестаційний цикл «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ»
1. Путівка.
2. Копія паспорта (сторінки – 1, 2, 3, 10, 11).
3. Відрядне посвідчення.
4. Копія диплома (засвідчена) – 2 екз.
5. Оригінал и завірену копію свідоцтва про спеціалізацію або підвищенні кваліфікації,
пройденої раніше.
6. Одна фотографія (3,5 см х4,5 см).
7. Виписка з наказу про напрям на навчання.
8. Особиста картка.
9. Копія трудової книжки (засвідчена).
10. Копія шлюбного свідоцтва для жінок (при зміні прізвища).
К у р с и т е м а т и ч н о г о у д о с к о н а л е н н я (тривалість навчання 1 місяць)
1. Путівка.
2. Копія паспорта (сторінки – 1, 2, 3, 10, 11).
3. Відрядне посвідчення.
4. Копія диплома (засвідчена) – 2 екз.
5. Оригінал и завірену копію свідоцтва про спеціалізацію або підвищенні кваліфікації,
пройденої раніше.
6. Одна фотографія (3,5 см х4,5 см).
7. Виписка з наказу о про напрям на навчання.
8. Особиста картка.
9. Копія трудової книжки (засвідчена).
10. Копія шлюбного свідоцтва для жінок (при зміні прізвища).
Адреса кафедри дерматовенерології ДонНМУ ім.М.Горького:
Вул.Свердлова 16, м.Слов’янськ 84109, Донецька область, УКРАЇНА
КЛПУ Мiський шкiрно-венерологичнiй диспансер м.Слов’янська
Кафедра дерматовенерології ДонНМУ ім.М.Горького
Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Айзятулов Рушан Фатіхович
Тел.моб.: +38 (050) 589 41 81 E-mail: rushan-ajjzjatulov@rambler.ru
Відповідальна особа: кандидат медичних наук, доцент Полях Яна Олексіївна
тел.моб.: +38 (095) 392 80 27
E-mail: gebran2000@mail.ru
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Шановні колеги!

Своєчасне інформаційне забезпечення лікарів дерматовенерологів і косметологів та лікарів других профілів України досягненнями вітчизняної та світової науки є
одним із найважливих завдань «Журналу дерматовенерології та косметології ім.М.О.Торсуєва». Редакційна колегія намагається висвітлювати на сторінках актуальніші
питанні наукової дерматовенерології і косметології, а також робити публікації актуальних тем для практичної діяльності лікарям.
В останні роки відмічаються регулярні проведення
науково-практичних конференцій, конгресів, з’їздів, які
мають важливу роль у підвищенні кваліфікації лікарів
дерматовенерологів і косметологів, суміжних фахівців, де
вони беруть активну участь, що сприятиме зростанню професіоналізму лікарів, а також ефективнішій допомозі пацієнтам. Висновки наукових форумів збагатили знання вітчизняних
фахівців з проблем етіології, патогенезу, діагностики, клініки, лікування та профілактики
шкірних хвороб та інфекцій, що передаються статевим шляхом.
Зараз президент Української асоціації лікарів дерматовенерологів і косметологів професор В.І.Степаненко, члени Президії, вітчизняні науковці ведуть підготовку до науковопрактичнї конференції УАЛДВК з міжнародною участю «Оптимізовані засади функціонування дерматовенерологічної служби в умовах розвитку страхової медицини та лікарського
самоврядування в Україні» та звітно-виборної конференції УАЛДВК (за участю обраних делегатів), яка відбудеться 22-23 жовтня 2015 року у м.Києві.
Також, наша редакція має честь повідомити, що у травні 2016 року планується проведенння науково-практичної конференції “Святогірські дерматовенерологічні дні” у
м.Святогір’я і ми зробимо все, щоб вона була яскравою та серйозною подією у професійному
житті нашої країни.
Сподіваємося, що цей номер журналу принесе Вам богато нової, корисної та потрібної інформації. Запрошуємо всіх до активної співпраці і чекаємо повідомлення про цікаві наукові та клінічні спостереження, статті та пропозиції.
Пишить нам, ми з нетерпінням очікуємо ваші зауваження, пропозиції та запитання.
З повагою
Головний редактор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Член Національної спілки журналістів України
Професор Айзятулов Рушан Фатіхович
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Охорона здоров’я населення
України є одною з найважливіших проблем суспільства. В теперішній час відмічається високий рівень інфекцій що
передаються статевим шляхом та тяжких хронічних дерматозів, а численні
клінічні помилки лікарів показують недостатній рівень підготовки.
Враховуючи особливості стану
здоров’я, скорочення фінансування галузі, одним з завдань органів охорони
здоров’я та вищих медичних закладів є
підтримання належного професійного рівня лікарських кадрів.
З нагоди 85-річчя дерматологічної служби Херсонської області в м.Херсоні 15-16 вересня 2011 року була проведена Всеукраїнська Таврійська науково-практична конференція
“Сучасні проблемні питання в дерматовенерології та косметології”, яка була підсумком досягнень у галузі дерматовенерології та косметології. З того часу кожен рік у м.Херсоні проводяться науково-практичні конференції, в програму якіх включаються найбільш акутальні
питання, що пов’язані із визначенням шляхів впровадження найбільш вагомих результатів
наукових досліджень у дерматовенерологію з метою покращення ранньої діагностики і сучасним методам лікування дерматозів та інфекцій, що передаються статевим шляхом.
Інформуємо Вас про проведення 4-5 червня 2015 року у м.Херсоні, та маємо честь запросити прийняти участь у роботі Всеукраїнської Таврійської науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Сучасні технології в рішенні організаційних, епідеміологічних, клінічних та діагностичних задач дерматовенерології», яка увійшла до Реєстру конгресів та конференцій на 2015 р. (Посвідчення №102 от 01 квітня 2015 р.). В межах
конференції будуть проведені сателітні симпозіуми по використанню препаратів у дерматології, венерології та косметології, а також розгорнута виставка фармацевтичних препаратів
вітчизняних та відомих фірм країн світу.
На конференції з доповідями будуть виступати науковці, провідні спеціалісти у галузі
дерматовенерології, головні лікарі та лікарі дерматовенерологи з інших регіонів України, а
матеріали конференції забезпечать підвищення знань лікарів дерматовенерологів про сучасні
актуальні питання етіології, патогенезу, діагностики, клініки та методи лікування тяжкіх дерматозів та інфекцій, що передаються статевим шляхом.
З повагою
Головний лікар Херсонського обласного
шкірно-венерологічного диспансеру
М.Ф.Рибалко
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ДЕРМАТОЛОГІЯ
УДК 616.5-002.-828-36-08
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЕ
ГРИБКОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ КОЖИ
Р.Ф.Айзятулов, Н.Ф.Рыбалко, Я.А.Полях
Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького
Ключевые слова: грибковые болезни,
эпидемиология, этиология, патогенез, клиника, системные и местные антимикотики,
лечение.
Актуальность темы. Грибковые
болезни широко распространены на всех
континентах [3, 4, 5, 6, 10, 12]. В последние годы микотическая инфекция носит
смешанный характер и в 90% случаев дерматологи одновременно должны лечить
дерматофиты, дрожжи, плесневые грибы,
которые способствуют сенсибилизации
организма человека, восприимчивости к
сапрофитирующей и патогенной флоре,
снижают защитные силы макроорганизма,
вызывают осложнения (экзематизация, аллергизация, присоединение вторичной инфекции) [2, 5, 6, 8, 9]. Преобладающее количество грибов являются условно патогенными микроорганизмами, которые при
неблагоприятных факторах становятся патогенными и в зависимости от особенностей взаимодействия организма с грибами,
условий внешней среды возникают локализованные или распространенные поражения кожи и ее придатков с различной
степенью остроты воспалительных изменений [1, 3, 4, 5, 10]. В разных странах мира онихомикозами болеют 10-20% населения, а в отдельных группах населения до
40-50% (лица, страдающие сахарным диабетом и сосудистой патологией, имеющие
возраст старше 60 лет, горнорабочие
угольных шахт, военнослужащие, спортсмены) [2, 5, 7, 8, 9, 11, 13]. В пожилом возрасте возникновению и развитию микозов
способствуют обменные и нейроэндокринные нарушения, иммунодефицит, бо-

лезни желудочно-кишечного тракта, расстройства кровообращения нижних конечностей [3, 4, 5, 6, 10].
В последние годы одной из важнейших проблем дерматологии является
лечение микотической инфекции в виду
резистентности к проводимым методам
терапии и, поэтому необходим поиск современных противогрибковых препаратов
системного и топического действия.
Материалы и методы. Имеется
большое количество классификаций грибковых болезней. Некоторые авторы предлагают классификацию грибковых болезней по локализации патологического процесса (mycosis):
Грибковое поражение кожи (микоз)
стоп - tinea pedis.
Грибковое поражение (микоз) гладкой кожи туловища - tinea corporis.
Грибковое поражение кожи (микоз)
кистей - tinea manum.
Грибковое поражение кожи (микоз)
конечностей - tinea cruris.
Грибковое поражение кожи (микоз)
лица - tinea barbae.
Грибковое поражение волосистой
части (микоз) головы – tinea capitis.
Грибковое поражение ногтей, онихомикоз – tinea unguim (onychomycosis).
Грибковое поражение кож и с т о п . Распространенное заболевание
во всех странах мира (среди взрослого
населения - 60-80%) [3, 4, 5, 9]. Этиологическим фактором в развитии заболевания
являются грибы Trichophyton rubrum,
T.interdigitale, M.gypseum, T.violaceum,
T.tonsurans, T.mentagraphytes, Epidermophyton floccosum, Candida albicans [4, 5, 6].
7
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Немаловажную роль играют анатомофизиологические особенности стоп у людей, так в узких межпальцевых промежутках при ношении тесной обуви отмечаются
гипергидроз и микротравмы кожи (являются входными воротами для проникновения грибов), что объясняется более высокой заболеваемостью микозами стоп и
онихомикозами у таких людей [1, 3, 5, 10].
Предрасполагающим фактором в развитии
микозов стоп, онихомикозов является также плоскостопие, при котором у пациентов
выявляются трофические изменения кожи,
расширение вен, отеки, гипергидроз, что
приводит к усилению активности грибов
[2, 4, 5]. Согласно клиническим наблюдениям ряда авторов у людей с плоскостопием наблюдается более упорное клиническое течение микозов стоп, онихомикозов
с наклонностью к рецидивам и упорством
к проводимым методам терапии. Выделяют клинические разновидности микоза
стоп. Сквамозная форма - на сводах стоп,
в межпальцевых складках между 5 и 4, 4 и
3 пальцами стоп выявляются легкая эритема, шелушение; субъективно – незначительный зуд. Интертригинозная форма - в
межпальцевых складках между 5 и 4, 4 и 3
пальцами стоп определяются эритема, мацерация кожи, везикулы, трещины; субъективно - зуд, жжение. Дисгидротическая
форма - на сводах стоп, в межпальцевых
складках отмечаются эритема, пузырьки,
пузыри с мутным содержимым, мокнущие
эрозии с серозным или гнойным отделяемым. Пациентов беспокоит зуд, болезненность. Могут возникать осложнения: лимфангит, лимфаденит, вторичная аллергическая сыпь (эпидермофитиды). Сквамозно–гиперкератотическая форма - на стопах в области подошв имеются участки
утолщения кожи, которые проявляются по
типу омозолелости, пластинчатое шелушение, болезненные трещины.
Грибковое
поражение
г л а д к о й к о ж и т у л о в и щ а . Отрубевидный (разноцветный) лишай. Возбудителем заболевания являются грибы Pityrosporum orbiculare, Microsporum canis,
M.ferrugineum, Trichophyton violaceum,
T.faviforme, Epidermophyton inguinale. На
8
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плечах, груди, спине, шее и нередко на волосистой части головы отмечаются розового или коричневого цвета пятна, склонные к слиянию (при поскабливании - отрубевидное шелушение). Перхоть. Хроническое невоспалительное заболевание кожи
волосистой части головы, которое характеризуется чрезмерным образованием
омертвевших эпидермальных чешуек (белых «хлопьев»). Каждый третий житель
планеты старше 12 лет имеет перхоть или
другие проявления себореи. Причиной является патогенный гриб сапрофит, который находится на коже волосистой части
головы у каждого человека. Под влиянием
неблагоприятных факторов (нейрогуморальные расстройства, нарушения обмена,
функциональные расстройства желудочнокишечного тракта) происходит чрезмерное
размножение гриба и появляется перхоть.
Грибковое
поражение
гладкой кожи туловища. Грибковое поражение кожи кистей.
Грибковое поражение кожи конечностей. Грибковое поражен и е к о ж и л и ц а . Выявляются эритематозно-сквамозные
очаги
поражения,
округлой формы, с четкими приподнятыми
краями и тенденцией к периферическому
росту. По краю очагов отмечается инфильтрированный валик, состоящий из пузырьков, узелков, корок. В центре очагов поражения бледная окраска, уплощение, незначительное шелушение на поверхности.
Грибковое поражение вол о с и с т о й ч а с т и г о л о в ы . Чаще
наблюдается у детей. Вызывается грибами
Microsporum canis, Trichophyton violaceum,
Trichophyton crateriforme, Trichophyton
faviforme, Trichophyton gypseum. При микроспории определяются эритематозношелушащиеся очаги поражения с нечеткими краями. Волосы обломаны не все на
расстоянии 5-8 мм над уровнем кожи и
окружены серым чехликом, состоящим из
спор гриба. В очагах имеются видимо здоровые волосы, вокруг мелкие эритематозно-сквамозные пятна, розовато-ливидные
папулы. При трихофитии выявляются
очаги поражения с нечеткими границами,
слабовыраженным воспалением и шелу-
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шением. Волосы обломаны на уровне кожи
(“черные точки”), на расстоянии 2-3 мм от
поверхности кожи. В очаге поражения есть
здоровые волосы. Фавус (парша). Возбудителем является гриб рода Trichophyton
schonleinii. Патологический процесс локализуется на волосистой части головы, но
могут поражаться кожа, ногти и внутренние органы. Выделяют скутулярную, импетигинозную и сквамозную форму фавуса. При скутулярной форме вокруг волоса
определяется скутула (щиток) – сухой,
блюдцеобразный, желтый элемент от 2-4
мм до 2-3 см в диаметре с вдавлением в
центре. Волосы тусклые, серые, легко выдергиваются. Отмечается рост очагов по
краю с разрешением в центре. После регресса остается атрофия с облысением.
При импетигинозной форме пустулы засыхают в желтые, сухие псевдокорки (споры гриба). После разрешения на месте очагов поражения определяется атрофия со
стойким выпадением волос. При сквамозной форме фавуса в очаге поражения отмечается гиперемия кожи, желто-белые
чешуйки. Волосы тусклые, сухие (“запыленный” вид). После регресса выявляется
атрофия, выпадение волос (от больных исходит “мышиный” запах). Могут поражаться лимфатические узлы.
Грибковое поражение ногт е й (онихомикоз). Наиболее распространенное заболевание, которое является проявлением микозов стоп или других грибковых заболеваний [3, 4, 5, 7, 10]. Частыми
возбудителями онихомикозов являются
грибы T.rubrum, T.interdigitale, M.gypseum,
T.violaceum, T.tonsurans, T.mentagraphytes,
Epiderm. floccosum, Candida albicans, плесневые грибы. [4, 5, 6, 9]. Выделяют типы
поражений ногтевых пластинок - нормотрофический, гипертрофический и атрофический. Нормотрофический – в толще ногтевой пластинки отмечаются белые, желтые пятна, полосы. Свободный край ногтевой пластинки иногда зазубрен. Гипертрофический - ногтевая пластинка серовато-бурая, тусклая, утолщенная, деформированная (подногтевой гиперкератоз).
Легко крошится. Атрофический - тело
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ногтя истонченное, вплоть до его отторжения (онихолизис).
Результаты и их обсуждение. В
клинике кожных и венерических болезней
Донецкого национального медицинского
университета им.М.Горького в комплексной терапии при лечении грибковых болезней назначались системные антимикотики (по показаниям), иммуномодуляторы,
антигистаминные препараты, вазоактивные средства, витамины. До и во время
лечения антимикотиками проводились
лабораторные исследования (общий анализ крови, печеночные энзимы, тест на
беременность). При острых явлениях аллергизации и экзематизации применялись
антигистаминные препараты. В случае
присоединения вторичной пиококковой
инфекции назначались антибиотики. Проводилось лечение сопутствующих заболеваний и санация фокальной инфекции. Рекомендовалась диета с ограничением углеводов и аллергизирующих пищевых продуктов. Проводилось местное лечение.
Грибковое поражение кожи стоп. Грибковое поражение
н о г т е й ( о н и х о м и к о з ) . При множественных очагах поражения на гладкой
коже и поражениях ногтевых пластинок
применялся “Эсзол“ (итраконазол; синтетический триазоловый системный антимикотик), который назначался внутрь по 1
капсуле (100 мг) 1 раз в день (10-15 и более дней). Пациентам проводилась также
пульс-терапия (200 мг 2 раза в сутки в течение 1 недели, затем перерыв 3 недели и
всего таких 2-4 курса лечения). “Эсзол“
обладает фунгицидной активностью против
дерматофитов
(Trichophyton,
Microsporum, Epidermophyton), дрожжевых
грибов (Candida spp., Cryptococcus neoformans др.), смешанной инфекции.
У части пациентов применялся
“Дермазол“ (кетоконазол; системный противогрибковый препарат) внутрь по 1 таблетке (200 мг) 1 раз в день (10-15 дней и
более) с широким спектром действия и
фунгицидной активностью на дерматофиты (Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton), дрожжеподобные грибы (Candida,
Cryptococcus, Torulopsis, Pityrosporum).
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диморфные грибы (Histoplasma capsulatum,
Coccidioides, Paracoccidioides) и другие
грибы. При местных острых воспалительных явлениях (аллергизация, экзематизация) на стопы применялись противовоспалительные примочки, ванночки 1 раз в
день в течение 15-20 мин (380С) с отваром
дубовой коры (из расчета 20 г на 3-4 л воды), ромашки (из рас чета 10 г на 3-4 л воды). После стихания острых воспалительных явлений на пораженную кожу тонким
слоем наносился 2% крем “ Дермазол ™“,
слегка втирая 2 раза в сутки. При сквамозно-гиперкератотической форме микоза
стоп и онихомикозах на стопы рекомендовались мыльно-содовые ванночки 1 раз в
неделю, после которых проводилась механическая чистка гиперкератотических
участков кожи на подошвенной поверхности стоп и пораженных ногтевых пластинок. Затем в межпальцевые складки стоп,
на подошвенную поверхность и ногтевые
ложа наносился 2% крем “ Дермазол ™“
тонким слоем, слегка втирая 2 раза в сутки. При лечении онихомикозов назначалась мыльно-содовая ванночка 1 раз в неделю и проводилась механическая чистка
пораженных ногтевых пластинок. Каждый
день на ногтевые ложа применялся 2%
крем “Дермазол ™“, который наносился
тонким слоем слегка втирая 2 раза в сутки
до отрастания новых ногтевых пластинок.
Отрубевидный разноцветный лишай. Перхоть. Назначался лечебный шампунь премиум класса “Дермазол® плюс“, в состав
которого входит 3 препарата. Кетоконазол
оказывает противогрибковое действие на
дерматофиты
(Epidermophyton
spp.,
Microsporum spp., Trichophyton spp.), на
дрожжеподобные грибы (Candida spp.,
Malassezia furfur, Pitysporum ovale). Цинк
пиритион - устраняет бактериальную и
грибковую инфекцию и оказывает антипролиферативное действие на клетки эпидермиса (устранения шелушения кожи).
Алоэ вера - увлажняет волосы, обогащает
волосы витаминами, микроэлементами.
Шампунь премиум класса “Дермазол®
плюс“ наносился 2 раза в неделю на влажные волосы на 5 мин, затем волосы про-
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мывались водой. Курс лечения рекомендуется проводить в течение 1-2 месяцев.
Грибковое
поражение
гладкой кожи туловища. Грибковое поражение кожи кистей.
Грибковое поражение кожи конечностей. Грибковое поражен и е к о ж и л и ц а . Назначался “Дермазол ™“ крем 2% 2 раза в день (2-3 недели и
более). При нанесении на кожу эффективные концентрации сохраняются внутри и
на поверхности эпидермиса в течение 72
час после отмены препарата.
Грибковое поражение вол о с и с т о й ч а с т и г о л о в ы . При поражении волосистой части головы и гладкой кожи, пушковых волос; наличии более
3-х очагов на гладкой коже назначались
системные антимикотики. “Дермазол“ (кетоконазол) применялся при массе тела до
29 кг 50 мг 1 раз в день, 20-40 кг 100 мг 1
раз в день (6-8 недель). Части пациентам
назначался “Эсзол“ (итраконазол) при массе тела до 25 кг 100 мг 1 раз в сутки, более
25 кг 100 мг утром и 100 мг вечером (30
дней). В комплексную терапию включались витамины (А, С, поливитамины), общеукрепляющие средства, вазоактивные
препараты, иммуномодуляторы, гепатопротекторы. Проводилось бритье волос,
мытье головы мылом и щеткой 1 раз в 7-10
дней. На очаги поражения на волосистой
части головы наносился 2 раза в день 2%
крем “Дермазол“ 2-3 недели. При аллергизации микотической инфекции применялся
антигистаминный препарат последнего
поколения “L-ЦЕТ®“ (левоцетиризин дигидрохлорид). После приема внутрь антиаллергический эффект развивается через
15 мин и длится на протяжении 24 час.
Препарат “L-ЦЕТ®“ не проникает через
гематоэнцефалический барьер, без седативного эффекта. Биодоступность достигает 100%. “L-ЦЕТ®“ назначается внутрь
взрослым и детям старше 6 лет по 5 мг однократно вечером (от 10-14 дней и более).
После начала лечения у большинства пациентов на 3-4-й дни отмечалось
прекращение зуда, а позднее в среднем через 2-3 недели уменьшение (вплоть до исчезновения) клинических проявлений за-
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болевания на коже, где на местах бывших
патологических изменений отмечались
легкое шелушение и незначительная пигментация. При лечении онихомикозов у
большинства пациентов через 2 месяца после начала приема препаратов “Эсзол“
(итраконазол) или “Дермазол“ (кетоконазол) наблюдалось отрастание на 80% здоровых ногтевых пластинок, а через 3 месяца у большей части отмечался рост здоровых ногтевых пластинок. Во время лечения побочных эффектов не наблюдалось.
В клиническом анализе крови изменений
не выявлялось. Для профилактики проводилась коррекция нарушений обмена,
борьба с повышенной потливостью, дезинфекция предметов обихода, профилактическое смазывание стоп кремом “Дермазол ™“ 1-2 раза в течение 2-3 недель.
Заключение. При лечении различных клинических форм грибковых болез-
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ней системные антимикотики “Эсзол“
(итраконазол), “Дермазол“ (кетоконазол) и
при местной терапии “Дермазол ™“ 2%
крем являются эффективными препаратами, хорошо переносятся пациентами, не
вызывают побочных эффектов.
При лечении отрубевидного разноцветного лишая, перхоти хорошие терапевтические результаты получены при
применении лечебного шампуня премиум
класса “Дермазол® плюс“.
При аллергизации и экзематизации
микотической инфекции выраженным антиаллергическим действием обладает антигистаминный препарат последнего поколения “L-ЦЕТ®“.
Представленное комплексное лечение различных клинических проявлений
микозов может широко применяться врачами здравооохранения

Список литературы.
1. Айзятулов Р.Ф. Грибковые заболевания кожи //Журнал дерматовенерол. и косметологии
им.Н.А.Торсуева. – 2001. – Т.1. - № 1. – С.35-49.
2. Айзятулов Р.Ф. Кожные болезни в практике врача (этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение). – Донецк: «Каштан». - 2006. – 360 с., ил.
3. Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в дерматовенерологии. – Донецк:
Каштан, 2010. – 560 с., ил.
4. Дерматология, венерология. Учебное пособие. /Под ред.В.И.Степаненко. – Киев: КИМ,
2012. – 902 с., ил.
5. Клінічна мікологія: Навчальний посібник для лікарів /За редакцією проф.Л.А.Болотної. –
Харків: ИПЦ “Контраст”, 2004. – 96 с.: іл.
6. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное пособие. Под редакцией проф.Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк: «Каштан», 2013. – 712 с., ил.
7. Кутасевич Я.Ф., Зимина Т.В., Пятикоп И.А. Комбинированная терапия – перспективное
направление в лечении онихомикозов //Дерматол. та венерол. – 2002. - № 2 (16). - С.27-31.
8. Свирид С.Г., Салюта М.Е., Бобруль З.А. Оценка фунгальной сенсибилизации при различном клиническом течении микозов стоп //Дерматовенерология, косметология, сексопатология. – 2004. – № 1-2 (7). – С.53-54.
9. Федотов В.П. Современные вопросы диагностики и терапии дерматомикозов
//Дерматовенерология, косметология, сексопатология. – 2001. – № 2-3 (4). – С.5-10.
10. Федотов В.П., Кубась В.Г. Актуальные вопросы дерматофитий //Дерматовенерол., косметология, сексопатология. – 2000.–№ 2 (3).–С.6-11.
11. De Doncker P, Van Lant J, Dockx IR., et al. Pulse therapy with one-week itraconazole monthly
for three or four months in the treatment of onychomycosis, Cartis 1995; 180-183.
12. Elewski BE.Onychomycosis: pathogenesis, diagnosis, and management. Clin Microbiol Rev
1998; 11: 415-429.
13. Gupta AK, De Doncker P, Scher RK et al. Intraconazole for the treatment of onychomycosis.
Int J Dermatol 1998; 37: 303-308.

11

Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О.Торсуєва

№ 1-2 (34), 2015

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ І ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ
ГРИБКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРИ
Р.Ф.Айзятулов, М.Ф.Рибалко, Я.О.Полях
Відзначено епідеміологічні аспекти грибкових хвороб шкіри. Висвітлено питання
етіології та патогенезу мікозів. Описана класифікація грибкових хвороб по локалізації патологічного процесу та клінічні прояви микотичної інфекції. Показана терапевтична ефективність системних антімикотіков і антімикотіков топічної дії.
CLINICAL DISPLAYS AND PRINCIPLES ARE
TREATMENT MYCOTIC ILLNESSES OF SKIN
R.F.Ayzyatulov, N.F.Rybalko, J.A.Poljah
The epidemiology aspects of mycotic illnesses of skin are marked. Lighted up etiology and
pathogeny of mycosiss. Classification of mycotic illnesses is described for of pathological process
and clinical displays of mycosiss infection. Therapeutic efficiency of system antimikotikov and antimikotikov topicheskogo actions is rotined.

УДК 616.5-007.248-02:(616.4+612.07)-08
ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА АРТРОПАТИЧНИЙ ПСОРІАЗ
НА ТЛІ ЗМІН КОМПОНЕНТІВ ІМУННО-ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ
О.О.Сизон
Львівський національний медичний університет ім.Данила Галицького
Ключьові слова: артропатичний
псоріаз, діагностика, имунно-ендокринна
система, лікування.
Актуальність. Сьогодні псоріатичну хворобу (ПХ) розглядають як системне
захворювання, яке уражає не лише шкіру,
а і суглоби пацієнтів та супроводжується
можливим розвитком типових коморбідних станів [1, 2, 3]. Таким чином, артропатичний псоріаз (АП) – це хронічне системне прогресуюче захворювання із групи серонегативних спондилоартритів, що асоціюється з псоріазом і характеризується
переважною локалізацією процесу в тканинах опорно-рухового апарату з розвитком множинних ентезитів, періостальної
проліферації, ерозивного артриту, кісткової резорбції [1, 5, 6]. Псоріаз вражає при12

близно 2% населения, а у 30-40% з них
діагностується АП, при якому в 11-19%
випадках розвивається інвалідність [8, 9].
Домінуючою вважають генетичну мультифакторну концепцію формування псоріатичного процесу, в основі якого лежить Тлімфоцит опосередкований гіперпроліферативний стан кератиноцитів чи кісткової
тканини, що формується в організмі на тлі
численних імунопатологічних та неімунних процесів [4, 11]. ПХ виступає маркером імунодефіцитного стану, розвитку
якого сприяє гормональний дисбаланс [10,
12]. Таким чином, вивчення і своєчасне
виявлення змін показників стрес-реакції,
удосконалення терапії, спрямованої на обмеження розвитку чи прогресування кістково-суглобових деструкцій є назрілою
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проблемою, вирішення якої дало б змогу
запобігти розвитку системного синдрому,
уникнути багатьох негативних наслідків.
Мета роботи. Підвищити рівень лікування АП з урахуванням сучасних даних
з патогенезу, особливостей клінічного перебігу та змін компонентів стресреалізуючої імунно-ендокринної системи.
Матеріали та методи. Під нашим
комплексним обстеженням і лікуванням в
період 2010-2014 років перебували 178
хворих з АП на базах IV стаціонарного
відділення ЛОКШВД та КЗЛОРЛШВД №2
відповідно до наказу МОЗ України №312
від 8.05.2009 р. Групу контролю складали
36 клінічно здорових осіб. Біохімічні дослідження здійснювали з використанням
різних наборів реактивів (виробництва
«SIMKO Ltd» та БІО-Lachema-Тест
(БРНО)). Визначення рівня субпопуляцій
Т- і В-лімфоцитів здійснювали з використанням еритроцитарних діагностикумів
«Анти-СД 3 (відповідно СД 4, СД 8, СД
16, СД 22)» за реакцією розеткоутворення
моноклональних антитіл до диференційованих антигенів поверхні клітин. Концентрації сироваткових IgM, IgА та Ig G визначали шляхом імуноферментного аналізу за
допомогою набору «IgM (відповідно IgА,
IgG) общий-ИФА-БЕСТ» з використанням
твердофазного методу імуноаналізу, який
грунтується на принципі «сендвічу. Для
визначення ЦІК використовували метод
преципітації в розчинах різної концентрації поліетиленгліколю. Моніторинг концентрацій цитокінів ІL-1 β, ІL-8, ІL-17 у
сироватці крові та синовіальній рідині
проводили за допомогою набору реактивів
«ИНТЕРЛЕЙКИН-1бета (відповідно IL-8,
IL-17) – ИФА-БЕСТ», а рівень IL-22 – на
основі ензиму для кількісного обчислення
«Human IL-22» ELISA за методом на
«сендвіч» варіанті твердофазного імуноферментного аналізу із застосуванням моно- і поліклональних антитіл до вказаних
інтерлейкінів. Кількісне визначення концентрації кортизолу в сироватці крові
здійснювали лише зранку за допомогою
набору реагентів «Кортизол-ІФА-БЕСТ» за
методом твердофазного імуноферментного
аналізу з моноклональними антитілами.
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Результати досліджень. Під час
аналізу особливостей клінічного перебігу
та різновидів АП у обстежених 178 хворих
підтверджено переважання поширення
хвороби серед пацієнтів чоловічої статі
(1,8:1) з тривалістю захворювання в
26,97% осіб до 5 років. Серед обстежених
64,61% пацієнтів – працездатного віку,
46% з яких мали групу інвалідності. На
спадковість
ПХ
вказували
15,17%
пацієнтів. Перебіг АП у 48,32% випадках
характеризувався схильністю до частих
загострень, а 10,67% хворих – без стійкої
ремісії. У 98,88% шкірні прояви ПХ передували суглобовим, а при загостренні
спостерігали їх одночасне виявлення. У
хворих на АП виявлено переважання поширеного псоріазу у 70,79% пацієнтів у
віці 40-50 років (29,09%). За величиною
елементів переважав бляшковий (23,60%)
та крупнобляшковий (38,20 %) псоріаз у
98,31 % осіб з помірним і вираженим ступенем інфільтрації. Домінуючим був
змішаний тип псоріазу (62,92%), середньої
тяжкості (65,17%). В стаціонарній стадії
перебігу (57,87%), особливо у молоді. У
83,15% пацієнтів спостерігали псоріатичну
оніходистрофію. Ступінь її ураження залежав від активності АП і здебільшого передував його проявам, що є важливим
діагностично-прогностичним
критерієм.
Серед ранніх форм псоріатичного ушкоження нігтів частіше відмічали цяткову
оніходистрофію (3,14%), плямисту форму
Кейнінга-Гасенфлюга
(23,03%).
Пізні
форми проявлялися в 16,29% хворих у вигляді гіпер-, артрофій, оніхолізісу. При
аналізі особливостей перебігу суглобового
синдрому ПХ виявили, що дебют АП у
47,75% осіб характеризувався хронічним
початком з незначними змінами з боку
ОРА у 63,49% пацієнтів в інтервалі 5-15
років після перших проявів псоріазу. Встановлено чіткий взаємозв’язок АП з спадковим (15,17%), стресовим (35,3%), алкоголь-інтоксикаційним (7,3%), тонзілярним
(6,1%), моно та політравматичним (15,7%)
чинниками. Серед периферичних суглобів
частіше (24,72-75,28%) виявляли артрит
трьох і більше суглобових зон. У 120
(67,42%) хворих діагностували АП з
13
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домінуючим ураження дрібних суглобів
китиць за променевим типом (46,63%) та у
14,04% – з ознаками мутиляції. Ураження
середніх і великих суглобів спостерігали в
21,90% осіб з переважаючим асиметричним ушкодженням великих (11,80%) і наявністю у 6,18% з них гідроартрозу. Центральну форму виявили в 19 (10,67%) хворих.
У
153(85,96%)
спостерігали
хронічний повільний перебіг АП, латентний АП діагностували в 19(10,67%) хворих
лише під час їх обстеження. ФАС і професійна
придатність
збереглись
у
56(31,46%) хворих. Порушену ФАС зі збереженням професійної здатності спостерігали в 43,26% пацієнтів. Наявність
різних коморбідних станів було виявлено у
142(79,77%) з обстежених, що послугувало
додатковим критерієм поліорганності
ушкодження при ПХ. У 55(30,90%) осіб
виявили захворювання органів кишечника,
патології серцево-судинної системи – у
87(48,88%) пацієнтів, що в 75% випадків
поєднувалися з ожирінням І-ІІ ступенів,
сечостатевої системи – у 25(14,04%), цереброваскулярні зміни – у 23(12,92%),
ознаки хронічного бронхіту – у 15(8,43%)
осіб. У хворих на АП часто спостерігали
гіпохромну анемію легкого і середнього
ступеня, лімфопенію (26,96%) або лімфоцитоз (20,22%), збільшення ШОЕ (від 17,7
мм/год до > 40 мм/год) залежно від ФН
суглобів. У двох пацієнтів при виявленні
РФ відмічали верхню межу норми і лише в
одного – позитивний результат. У 52,81%
хворих відмічали позитивацію за рівнем
АСЛ-О та частіше (27,53%) – верхню межу
норми рівня С-реактивного білку. Простежили у хворих з АП зміни показників
деяких обмінних процесів, вираженість
яких перебувала у прямій залежності від
давності, поширеності чи активності хвороби. Встановлено достовірне зниження
вмісту загального білку і альбумінів (в 1,2
рази) сироватки крові хворих, збільшення
відсоткового вмісту α2- та γ-глобулінів (в
1,1-1,3 рази), що може бути наслідком
гіперпродукування імуноглобулінів. Наявність диспротеїнемії підтверджувалася і
збільшенням удвічі рівня тимолової проби.
Підвищення рівня сироваткової сечової
14
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кислоти вдвічі і більше, на нашу думку,
зумовлене
надмірним
запаленням
епітелію, синовіальних оболонок і нормалізується синхронно зі зворотним розвитком шкірних та суглобових проявів
ПХ. У хворих спостерігали підвищення
активності АлАТ (в 1,5-1,8 рази), АСТ (в
1,7-2 рази), амілази (в 1,2-1,3 рази). Про
зміни в ліпідного обміну у хворих на АП
свідчить зростання концентрації тригліцеридів (в 1,5-1,8 рази) і холестеролу (в 1,2
рази) при суттєвому зменшенні βліпопротеїдів у 81% обстежених. Загальне
зниження рівня серомукоїдів в 1,5-2 рази
вказує на ушкодження сполучної тканини.
Найвиразнішими зміни усіх визначених
показників були в осіб з АП ФН ІІ-ІІІ ступеня і наявністю супутньої патології. У
хворих з АП підтвердили в 60% випадків
запальний біохімічний сироватковий і холецистобіліарний синдроми.
З метою порівняння ролі імунологічних показників у патогенезі АП, ми поділили пацієнтів на дві вибірки: І група –
хворі з початковою стадією перебігу АП і
ФН І ступеня, ІІ – зі сформованою кістково-суглобовою патологією при АП і ФН ІІІІІ ступеня. Реалізація імунопатологічного
процесу здійснювалася при АП первинно
за рахунок дисбалансу відносної і абсолютної кількості показників Т-, В-лімфоцитів
порівняно з контрольною групою: вірогідне зниження кількості імунокомпетентних
клітин з фенотипом CD3+ на 50%
(0,90±0,03 г/л – у хворих та 1,80±0,02 г/л –
у групі контролю, p<0,01), CD 22+ чи Влімфоцитів
на
46,57%
(відповідно
0,39±0,01 г/л та 0,73±0,03 г/л, p<0,01), помірного зменшення CD4+ на 12,90%
(0,54±0,02 г/л та 0,62±0,03 г/л, p<0,01),
CD8+ на 19,56% (0,37±0,01 г/л та 0,46±0,01
г/л, p<0,01) і підвищення вмісту CD16+ на
18,42%(0,31±0,01 г/л та 0,38±0,02 г/л,
p<0,01). Це призводило до можливості
хронізації процесу і розвитку апоптозу.
При дебюті АП спостерігалась виразніша
тенденція до зменшення зазначених показників, ніж при клінічно вираженому АП зі
сформованою деформацією суглобів та
ФН, зокрема: рівень CD3+ Т-лімфоцитів із
початком прогресування хвороби становив
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0,84±0,04 г/л, а при АП з вираженою кістковою патологією та ФН – 1,0±0,05 г/л при
1,80±0,02 г/л – у групі контролю, p<0,01;
відповідно, рівень CD4+ фракції –
0,49±0,02, г/л, 0,58±0,03 г/л та 0,62±0,03
г/л, p<0,01; вміст CD8+ становив 0,35±0,01
г/л, 0,38±0,02 г/л та 0,46±0,01 г/л, p<0,01;
рівень CD16+ Т-лімфоцитів – 0,35±0,02
г/л, 0,39±0,02 г/л та 0,31±0,01 г/л, p<0,01;
рівень CD22 + фракції – 0,35±0,02 г/л,
0,42±0,02 г/л та 0,73±0,03 г/л, p<0,01; ІРІ
при цьому становив 1,60±0,2, 1,80±0,2 та
1,80±0,3. Залежно від стадії формування
АП статистично вірогідну різницю спостерігали між І і ІІ групами за рівнями
CD4+Т-лімфоцитів, p<0,05 та CD22+ Влімфоцитів, p<0,05. За відсутності ремісії
при АП зміни в клітинних субпопуляція
були найбільшими. При оцінці показників
гуморальної ланки імунітету виявлено, що
більшість показників IgA у хворих
достовірно
не
відрізнялася
від
контрольних. Найбільш чіткі зміни
спостерігали в групі з вираженою
поліартикулярною формою АП та дифузним шкірним патологічним процесом
(2,3±0,7 мг/мл при 1,9±0,1 мг/мл у групі
контролю, p<0,01). У хворих з АП спостерігали загальну тенденцію підвищення показників IgM утричі (p<0,01) та IgG в 5
разів (p<0,01) як при прогресуванні псоріатичного суглобового і шкірного патологічних процесів, так і при їх стабілізації у порівнянні з групою контролю, зокрема: для
І групи рівень IgM становив 3,1 ± 0,1
мг/мл, а IgG – 47,63±3,5 мг/мл, p<0,01; для
ІІ групи, відповідно – 2,6±0,2 мг/мл та
49,2±3,9 мг/мл, p<0,01. Крім цього, спостерігали й статистично вірогідну різницю
між двома групами за рівнем IgM p<0,05.
Діагностичне значення збільшених рівнів
IgM свідчить про можливість наявності
персистуючої інфекції, а IgG – про
хронізацію інфекції. В умовах імунних дефектів порушується здатність підтримувати імунну толерантність, на що вказує
підвищення вмісту ЦІК на початку розвитку АП – 136,3±5,1 ум.од. та при вираженому – 141,4±6,1 ум.од. і є наслідком надмірного накопичення комплексів антиген-
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антитіло, що може справляти блокувальний ефект на рецепторну ланку Тлімфоцитів, зумовлювати зниження їх
кількості в крові. У зв’язку з наявністю
даних літератури про роль у розвитку ПХ
інтерлейкінів Тh 1-2 типів та, враховуючи
схожість механізмів розвитку АП і РА,
перспективним стало визначення і значення у патогенезі АП цитокінової активності
IL-1β, IL-8, IL-17, IL-22. Спостерігали
підвищення в 5-11 разів рівня IL-1β сироватки крові, залежно від варіанту розвитку
АП: у дебюті АП – до 9,4 ±1,5 пг/мл, при
вираженому – 20,2±2,1 пг/мл та 1,8±1,2
пг/мл – у групі контролю, p<0,01, що свідчило про руйнування кісткової тканини,
порушення гемодинаміки. У хворих зауважили перевищення в 60 разів рівня IL-8
сироватки крові відповідних значень, становлячи 153,9±17,4 пг/мл (2,51,5 пг/мл – у
групі контролю, p<0,01). Найбільші значення рівня IL-8 відмічали у хворих ІІ групи – 197,6±23,4 пг/мл, а показники І поступалися на половину. Спостерігали статистично вірогідну різницю за показниками IL-1β та IL-8 й між І і ІІ групами,
p<0,01. Виявлене у хворих з АП
переважання цитокінів макрофагального
походження (IL-1β, IL-8), особливо на
ранніх етарах розвитку АП, дозволяє прогнозувати розвиток кістково-деструктивних
процесів. Новий тип Т-хелперів – Th-17
продукують прозапальний IL-17, який
здатний
індукувати
синтез
різних
медіаторів запалення, сприяючи розвитку
аутоімунних патологічних реакцій. У хворих на АП рівень IL-17 збільшився і загалом значення становило 17,0±2,1 пг/мл
(при дебюті АП – 13,7±3,1 пг/мл, при вираженому – 19,4±2,8 пг/мл та 1,6±0,5 пг/мл
– у групі контролю, p<0,01). Спостерігалась виражена закономірність зростання
рівня IL-17 у перші 6 місяців з моменту
появи суглобового синдрому при псоріазі
та зниженню його при збільшенні тривалості хвороби, починаючи від року
(7,1±3,4 пг/мл). При поліартикулярному
вираженому перебігу АП спостерігали найвищі показники IL-17 поряд з IL-1β, 8, що
може свідчити про зниження протизапальної активності, високий ризик розвитку
15
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деструктивних змін у суглобах і бути
показами до призначення ХМП. У хворих
виявили, що незалежно від активності АП
вміст Тh17-зв'язаного IL-22 (спорідненого
з IL-10 та ідентифікованого як ген) зростав
в 5 разів порівняно з еталоном становлячи:
у дебюті АП –25,7±1,8 пг/мл, при
вираженому АП – 23,8±2,0 пг/мл та 5,4±1,3
пг/мл – у групі контролю, р<0,01. При обстеженні 11 пацієнтів з синовіїтом при АП
ще у дебюті хвороби виявили перевищення
рівня вмісту прозапальних цитокінів (IL1β, IL-8, IL-17) у синовіальній рідині
показників у сироватці крові більше, ніж у
2-5 разів (р<0,05). На нашу думку, розпад
колагену хрящової тканини на ранніх етапах АП й зумовлений впливом прозапальних цитокінів. Підвищення концентрації
цитокінів у сироватці крові хворих на
псоріаз більше, ніж у двічі в перші місяці з
появи суглобового синдрому, може
використовуватися як додатковий критерій
для ранньої діагностики АП. У хворих на
АП визначали рівень кортизолу, який
відіграє ключову роль у захисних реакціях
організму на стрес і у 35% був провокуючим фактором розвитку ПХ. Спостерігали
загальне збільшення рівня кортизолу сироватки крові до 803,0±42,9 нмоль/л, що
практично удвічі перевищують відповідні
еталонні значення – 440,0±12,2 нмоль/л,
р<0,01. Найбільше зростання рівня кортизолу виявлено в ІІ групи хворих на АП –
824,0±62,2 нмоль/л, р<0,01. Оскільки кортизол є регулятором вуглеводного, білкового, жирового обмінів, то при його збільшенні закономірно змінювалися рівні холестеролу, глюкози, білків. Залежно від
ступеня активності АП рекомендували дотримуватися наступних розроблених нами
основних семи терапевтичних етапів: Крок
1. На початковому етапі терапії з метою
дезінтоксикації хворого застосовували
реосорбілакт (3-5 внутрішньовенних інфузій по 200,0 мл) та антиоксидантні препарати (вітамін Е по 1 капсулі денно протягом 2 місяців). Крок 2. Симптоматичні
заходи щодо усунення проявів наявних
коморбідних станів у хворого, які могли
мати подразнювальний вплив за принципом феномена Кебнера на шкірно16
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суглобові структури з використанням
необхідних коригуючих засобів на тлі
дієти N 15. Крок 3. Зменшували больовий
синдром, запальні явища хворих шляхом
застосування
симптомомодифікуючих
препаратів (СМП), зокрема: нестероїдних
протизапальних препаратів (НПЗП) та
глюкокортикостероїдів (ГКС). Оскільки
СМП не пригнічують розвиток деструктивних змін у суглобах (окрім ГКС), то їх
застосовували як препарати основного
лікування при легкому ступені перебігу
АП без ураження кісткової структури та
допоміжного – при середньому й тяжкому
ступені. При неефективній монотерапії
НПЗП протягом 2-3 тижнів змінювали їх.
Перевагу надали НПЗП без інгібуючого
впливу на біосинтез глікозаміногліканів
хряща: неселективним ЦОГ-2 (диклофенак
натрію – по 75 мг двічі на добу); селективним ЦОГ-2 (етерококсиб – 60-90 мг/добу).
ГКС для системної терапії використовували лише як засіб реанімаційної допомоги
для зняття гострого стану. При вираженні
активності суглобового процесу (лише при
моно- чи олігоартриті) рекомендували ГКС
локально (дипроспан до 2 мл залежно від
розміру суглоба з інтервалом 7-15 днів на
курс 3-5 введень) у місця прикріплення
сухожиль чи внутрісуглобово. Крок 4.
Знижували активність АП та сповільнювали прогресування деструкції його кісткової
структури, застосовуючи базисні препарати: хворобомодифікуючі препарати (ХМП)
та біологічні, сорбційні методи терапії. У
своїй роботі ми не використовували двох
останніх методів лікування. ХМП рекомендували при хронізації патологічного
процесу з ушкодженням кісткової структури (синовіально-кісткова форма ПсА) та
неефективності попередньої терапії НПЗП
протягом 2-3 місяців терапії. Перевагу
надали тривалому прийому метотрексату –
7,5-10 мг/тиждень чи сульфасалазину в
дозі 1-2г/добу. Крок 5. Призначення при
зменшенні активності АП профілактичної
базисної терапії остеопорозу (кальцеміну
по 1 таблетці 3 рази денно, міакальцину по
200 МО/день протягом 2 місяців) та додаткових методів корекції стану кісткової
тканини (хондропротектора терафлексу
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адвансу по 2 капсули 3 рази денно). Рекомендовані фізіотерапевтичні заходи (ультразвукова терапія, фонофорез), санаторно-курортне лікування (Немирів, Любінь
Великий). Крок 6. При неефективності перших п’яти кроків рекомендованого лікування, прогресивному перебігу АП слід
застосовувати біологічні препарати чи
комбіновані схеми терапії: ХМП + інший
ХМП/біологічний препарат/засоби імунокорекції (тімалін, імунорикс по схемі).
Крок 7. При неефективності рекомендованої терапії і вираженій ФН кістковосуглобової системи хворим з АП рекомендували хірургічне лікування. Ми застосували запропонований алгоритм терапевтичного ведення пацієнтів з АП, поділивши з
метою оцінки ефективності лікування хворих на 4 групи: І – із застосуванням стандартної схеми терапії; ІІ, ІІІ та ІV (основна) групи хворих отримували модифіковане лікування. Усі групи отримували однакове лікування згідно з 1, 2, 5 та 7 рекомендованих терапевтичних кроків. Різниця
полягала в наступному: І група (43 особи)
як НПЗП використовувала «золотий стандарт» при лікуванні ревматологічних хвороб – неселективний ЦОГ-2 диклофенак
натрію (наклофен дуо) та ХМП – метотрексат за відсутності шостого терапевтичного кроку; ІІ група (44 особи) в якості
НПЗП – етерококсиб (аркоксію) та ХМП –
метотрексат за відсутності шостого кроку;
ІІІ група (46 осіб): НПЗП – аркоксія і ХМП
– метотрексат в поєднанні з аутогемотерапією (інтерпретація шостого терапевтичного кроку); ІV група або основна (45
осіб): НПЗП – аркоксіф і ХМП – «сульфасалазин ЕН» в поєднанні з аутогемотерапією. Стандартна терапія хворих на АП І
групи охоплювала застосування сорбентів
(реосорбілакт); використання необхідних
лікувально-корегуючих засобів (седативних, десенсибілізуючих засобів, гепатопротекторів тощо); НПЗП (диклофенак натрію по 75 мг до 2 р.д.); ХМП (метотрексат
по 7,5-15 мг/тиждень із застосуванням 5-10
мг фолієвої кислоти); кортикостероїдів
пролонгованої дії для зменшення болів,
ексудативних явищ у суглобах, токсичної
дії ХМП; профілактичні засоби остеопоро-
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зу, не дивлячись на ФН АП, оскільки в одного пацієнта із поліартритом може спостерігатися різного ступеня виявлення патологічний процес в кожному суглобі (кальцемін по 1 таблетці 3 рази денно, кальцитонін по 200 МО/день інтраназально,
хондропротектори); фізіотерапію; місцева
терапія шкірних проявів ПХ (кератопластичних засоби, емулієнти). Пацієнти ІІ, ІІІ,
ІV груп в якості НПЗП отримували етерококсиб – аркоксію – препарат групи високоселективних інгібіторів ЦОГ-2 із протизапальною, знеболювальною, жарознижувальною дією по 30-60 мг 1 раз на день.
Для ІV групи хворих, на відміну від І-ІІІ,
обрали в якості супресивного препарату
сульфасалазин EН, який вивільняється в
кишківнику. Зазвичай починали з 500
мг/добу, щотижня додаючи по 500 мг до 2
г/добу. Враховуючи виявлені зміни імуноцитокінового стану обстежених, ми включили в комплексне лікування для ІІІ і ІV
груп хворих на АП аутогемотерапію – як
модифікований шостий терапевтичний
крок, за допомогою якої прагнули досягти
активізації захисних й реабілітаційних механізмів у пацієнтів. Проводили класичну
аутогемотерапію: починали з 2 мл крові і
кожні 2 дні збільшували дозу на 2 мл, доводячи її до 10 мл і знову зменшували на
курс 10 ін'єкцій. Призначення модифікованої терапії 168 (94,38%) хворих на АП перенесли добре, без проявів прогресування
недуги. У 3-х осіб спостерігали слабкі
побічні ефекти при збільшенні дози сульфасалазину EНу вигляді нудоти, головного
болю. Пов’язуємо такі прояви з малою масою тіла пацієнтів, тому їх лікувальна доза
сягала 1 г денно. Констатовано, що «стійкої клінічної ремісії» досягнуто в 77
(43,26%) хворих, які не виявили ознак АП
понад рік, «відсутність ефекту» у
40(22,47%) і «нестійку клінічну ремісію»,
відповідно, у 61 (34,27%) пацієнтів. Позитивний вплив мав метотрексат на пацієнтів
з АП у поєднанні з ССЗ, а сульфасалазин –
на хворих із супутньою патологією
кишківника. У хворих на АП під впливом
терапії із застосуванням запропонованих
схем протягом 6-х місяців кількісна характеристика стану клітинної ланки імунітету
17
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повністю не відновилася при збереженій
тенденції до нормалізації показників. При
цьому занижений рівень CD3 +/Тлімфоцитів покращився на 43,8 %, CD4+ –
на 19,4 %, CD8 + – на 14,0%, CD16 + – на
5,3 %, CD22 + – на 35 %. Оправданою виявилась заміна НПЗП наклофену дуо (І
схема) на аркоксію (ІІ-ІV схеми), яка,
окрім кращої переносимості препарату
хворими, задекларувала більш позитивний
вплив на перебіг АП за показниками CDфракцій, особливо при середньої його важкості. Слід зазначити, що застосування
наклофену дуо стимулювало подальше
збільшення
CD16+
Т-лімфоцитів
(0,31±0,01 г/л – до та 0,41±0,03 г/л – після
лікування), порівняно із схемами з використанням
аркоксії.
Сприятливий
рівноцінний вплив на динаміку показників
клітинної ланки імунітету мали ІІІ-ІV
схеми лікування АП. Застосування ІІІ терапевтичної схеми краще впливало на
нормалізацію показників CD4+, CD16+
(0,54±0,02 г/л – до та 0,65±0,012 г/л – після
лікування для CD4+ Т-лімфоцитів;
0,38±0,02 г/л – до та 0,32±0,01 г/л – після
лікування для CD16+ Т-лімфоцитів), а ІV –
на CD3+, CD8+ Т-лімфоцитити, C22+ Влімфоцити (0,90±0,03 г/л – до та 1,7±0,07
г/л – після лікування для CD3+ Тлімфоцитів; 0,37±0,01 г/л – до та 0,46±0,01
г/л – після лікування для CD8+ Тлімфоцитів; 0,39±0,02 г/л – до та 0,66±0,01
– після лікування для CD22+ Влімфоцитів), особливо при легкому перебігу АП. Спостерігали наближено однакової сили дії ІІІ-ІV терапевтичних схем на
нормалізацію показників гуморальної ланки імунітету. Змінені рівні Ig G до лікування краще реагували на застосування ІV
схеми (48,5 ± 2,7 г/л – до та 19,8 ± 2,3 г/л –
після лікування у ІV групі проти 33,1 ± 5,1
г/л – після лікування ІІІ схемою). При
оцінці впливу ІІІ терапевтичної схеми виявили кращий ефект нормалізації вмісту Ig
М (2,8 ± 0,1 г/л – до та 1,4 ± 0,1 г/л – після
лікування за ІІІ схемою проти 2,0 ± 0,5 г/л
– після лікування у ІV групі) і дає можливість рекомендувати її при дебюті АП.
Після лікування запропонованими чотирма
схемами терапії не спостерігали досягнен18
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ня еталонного значення для ЦІК, окрім показників ІІІ групи хворих при легкому перебігу АП (139,7 ± 5,7 ум. од. – до та 99,7 ±
2,1 ум. од.– після лікування), хоча його
рівень зменшився лише на 16%. Під впливом чотирьох схем терапії показники цитокінового профілю (IL-1β, 8, 17, 22), при
збереженій тенденції до зменшення їх рівня, залишились поза діапазоном контрольних відхилень. Друга схема задекларувала
кращий вплив на перебіг АП у порівнянні з
першою, особливо при середньої тяжкості
АП, за значенням IL-1β (16,0 ± 3,3 пг/мл –
за І та 9,9 ± 2,4 пг/мл – за ІІ схемами); IL17 (12,4 ± 4,3 пг/мл – за І та 7,6 ± 1,6 – за ІІ
схемами ) та IL-22 (20,3 ± 3,3 пг/мл – за І
та 12,2 ± 1,9 – за ІІ схемами). Показники
вмісту IL-1β (15,7 ± 1,5 пг/мл – до та 8,0 ±
0,9 пг/мл – після лікування; межі коливань
для здорових осіб – 0-10 пг/мл), IL-22 (24,5
± 1,4 – до та 15,4±1,0 пг/мл – після лікування; межі коливань для здорових – 0-45
пг/мл) під впливом запропонованих ІІІ-ІV
терапевтичних схем увійшли в межі норми, проте не досягли середнього еталонного значення (1,8 ± 1,2 пг/мл – для IL-1β та
5.4 ± 1,3 пг/мл – для IL-22). При цьому,
застосування ІІІ терапевтичної схеми краще впливало на нормалізацію показників
IL-1β, IL-17, а – ІV – на IL-8, IL-22. АП.
Отже, IL-1β, IL-8, IL-17, IL-22 є ключовими медіаторами розвитку АП, оскільки вони як спричинюють запальну реакцію, так
і сприяють ремоделюванню тканини. Після
проведеного лікування згідно з чотирма
терапевтичними схемами значення збільшеного
показника рівня кортизолу
ввійшло в межі коливань для здорових
осіб, проте не сягнуло еталонного (803,0 ±
42,9 нмоль/л – до лікування, р<0,01 та
548,5 ± 18,0 нмоль/л – після лікування,
р<0,05), підтвердивши стабілізацію активованої стрес-системи хворих при АП. Показники рівня кортизолу наблизилися до
еталонних при застосуванні ІV схеми лікування (457,9 ± 31,2 нмоль/л – після лікування легкого перебігу АП, р<0,05 та 490,8
± 25,0 – після терапії АП середньої тяжкості і 440,0 ± 12,2 – для групи контрою).
Таким чином, у І групі хворих вивчена характеристика показників імунної системи
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та рівня кортизолу під впливом застосування стандартної терапії змінилися не
значно, за винятком вмісту інтерлейкіну1β при легкій формі перебігу АП (15,7 ±
1,5 пг/мл – до лікування, р<0,01 та 5,4±1,2
пг/мл – після лікування, р<0,05; 1,8±1,2
пг/мл – для еталону), рівня CD4+Тлімфоцитів (0,54±0,02 г/л – до лікування,
р<0,01; 0,67±0,01 г/л – після лікування,
р<0,05 та 0,62±0,03 г/л – для контрольної
групи) та показників, які до початку лікування не виходили за межі норми, але статистично відрізнялися від еталонних: IL-22
(24,5±1,4 пг/мл – до та 20,6±2,3 пг/мл –
після лікування; 5,4±1,3 пг/мл – для контрольної групи при межах коливань – 0-45
пг/мл), рівня Ig А при середній тяжкості
перебігу АП (2,2±0,5 мг/мл – до та 1,87
±0,2 м/мл – після лікування; 1,9 ± 0,1 – для
контрольної групи з межами коливань –
1,25-2,5 мг/мл). Про це свідчить наявність
статистичної достовірної різниці (р<0,05)
та сильних прямих корелятивних зв’язків
від +0,6 до +0,9 між усіма фракціями
CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, особливо при
середньої тяжкості АП, та обернених (0,78) між IL-22 та IL-17, між Ig М та IL-22,
IL-17 навіть при легкому перебігу АП. Незначно відрізнялися й результати ІІ групи.
Перелічене вказує, що застосування лише
ХМП та НПЗП у хворих на АП не приводить до нормалізації змінених показників,
припинення прогресування АП. Найкращі
результати спостерігали при призначенні
ІІІ схеми лікування, особливо при легкому
АП, при якому залишались сильні одновекторні зв'язки (+0,9) між CD22+, Влімфоцитами та Ig G, (+0,7) – між рівнями
CD3+, CD4+, між CD16+ Т-лімфоцитами
та Ig М, (р<0,05). При вираженому зі
сформовано кістково-суглобовою патологією АП позитивніший вплив мала ІV
схема лікування із сильними одновекторними зв'язками (+0,7) між CD3+, CD8+
(р<0,05) та (+0,6) – між кортизолом та IL17 (р<0,05). Отримані результати хоч статистично відрізнялися від еталонних показників, проте перебували в межах коливань. Підсумовуючи, можна стверджувати,
що у сироватці крові пацієнтів з АП після
шестимісячного лікування спостерігали
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вірогідне покрашення (р<0,01) виявлених
змін концентрацій усіх медіаторів стресреакції щодо початкового їх рівня (нормалізувався стан зменшеної відносної й абсолютної кількості Т-лімфоцитів (CD3+ – на
43,8 %; CD4+ – на 19,4 %; CD8+– на 13,95
%), фракції CD22+ В-лімфоцитів (на 35 %)
та компенсаторного зменшення підвищених рівнів CD16+ Т-клітин (на 5,3 %), цитокінів – IL-1β, IL-8 , IL-17, IL-22 – в 1,62,7 рази, стресорного гормону – кортизолу
в 2 рази та імуноглобулінів IgМ (на 35,7
%), IgG (на 42,7 %), ЦІК (на 15,9 %)).
Особливо вираженими відмічали зміни при
легкому перебігу АП при застосуванні ІІІ
терапевтичної схеми та при вираженому
АП – за ІV. Слід зазначити, що навіть
інколи попри клінічну стабілізацію шкірно-суглобового процесу при АП зі стійкою
кістково-суглобовою деформацією рівні
збільшених IL-8, IL-17, Ig G, ЦІК не досягнули гранично допустимих меж коливань
на тлі росту рівня кортизолу. Наявність
стійких змін показників, на наш думку, розвинулася як відповідь на травму функціонально-психічного характеру. При дебюті
та легкій формі АП, неефективності
монотерапії НПЗП слід надати перевагу
застосовуванню терапії з метотрексатом,
при сереньої тяжкості периферичного АП з
вираженими
контрактурами
–
сульфасалазином. Первинна діагностика,
коректне скерування пацієнтів до профільних спеціалістів, рекомендації щодо дотримання лікувального режиму АП – перебувають у площині первинної ланки
медичної допомоги й потребує залучення
сімейних лікарів. Відсутність вітчизняної
страхової медицини, недосконалі стандарти лікування АП унеможливлюють досвід
дерматологів щодо тактики ведення хворих з різними формами хвороби.
Висновки. Розроблено патогенетично обгрунтовану тактику покрокового алгоритму комплексної терапії хворих АП з
апробацією нестероїдних протизапальних
препаратів (аркоксія/наклофена дуо), препаратів (сульфасалазіна ЕН/Метотрексату)
і аутогемотерапії, яка сприяє підвищенню
ефективності лікування
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SPECIAL FEATURES OF ARTHROPATHIC PSORIASIS PATIENTS TREATMENT
AGAINST THE IMMUNE-ENDOCRINE SYSTEM COMPONENTS CHANGE
О.О.Syzon
The present paper introduces the assessment and the impact of proposed by the author treatment regimens for arthropathic psoriasis (AP) patients against stress realizing immune-endocrine
system components changes. The probabilistic changes (p<0.01) of IL-1β, IL-8, IL-17, IL-22 cytokines levels, cortisol stress hormone, immunoglobulins IgМ, IgG and CIC level in blood serum of
AP patients have been confirmed, which indicate the intensity of their stress realizing mechanisms
even in the phase of dermal and arthral process clinical stabilization. Pathogenetically proved tactics
of step-by-step algorithm of AP patients complex treatment involving the validation of nonsteroidal anti-inflammatory (Arcoxia / Naklofen Duo) disease modifying medications (Sulfasalazine
EN / Methotrexate) and autohemotherapy, which promotes the treatment efficacy increasing and
normalizing of clinical, laboratory and instrumental readings (р<0.05) has been elaborated. The AP
development model from the perspective of genetically determined pathologic adaptation disease
has been worked out.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ АРТРОПАТИЧЕСКИМ ПСОРИАЗОМ
НА ФОНЕ ИЗМЕНЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ ИММУНО-ЭНОКРИННОЙ СИСТЕМЫ
О.О.Сызон
В работе представлена оценка и характер влияния предложенных автором схем лечения артропатического псориаза (АП) на фоне изучения изменений компонентов иммунноэндокринной системы. Подтверждено вероятные изменения (p <0,01) в сыворотке крови больных АП уровней цитокинов IL-1β, IL-8, IL-17, IL-22, стрессорного гормона - кортизола,
иммуноглобулинов IgМ, IgG, уровня ЦИК, что свидетельствует о напряженности их стрессреализующих механизмов, даже на этапе клинической стабилизации кожно-суставного процесса. Разработано патогенетически обоснованную тактику пошагового алгоритма комплексной терапии больных АП с апробацией нестероидных противовоспалительных препаратов
(аркоксия/наклофена дуо), базисних препаратов (сульфасалазина ЕН/метотрексата) и аутогемотерапии, которая способствует повышению эффективности лечения с сохранением работоспособности, улучшением качества жизни больных, что подтверждается нормализацией
клинико-лабораторно-инструментальных показателей (р <0,05).
УДК 616.517-08-039.76:615.275:577.1

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ПРЕПАРАТУ З МЕТАБОЛІЧНОЮ ТА АКТИОКСИДАНТНОЮ ДІЯМИ
О.І.Денисенко, М.П.Перепічка, М.Ю.Гаєвська
Буковинський державний медичний університет
Ключьові слова: псоріаз, оксидантна система крові, цитофлавін, лікування.
Актуальність теми. Псоріаз – поширений хронічний дерматоз, який у структурі патології шкіри сягає 7-9% [2, 6].
Хронічний часто рецидивуючий перебіг
дерматозу, а також зростання частки хворих із формуванням резистентності до засобів базової терапії, є причиною зниження дієздатності та соціальної активності
пацієнтів [5, 9]. Все це визначає важливу
медичну й соціальну значимість псоріазу
та обгрунтовує актуальність удосконалення способів лікування даного дерматозу [4,
10]. Установлено, що псоріаз – це дерматоз
із поліфакторним патогенезом, у його розвитку й перебігу важливе значеня має генетична детермінованість, розлади нейроендокринної й імунної регуляції [6, 11],
метаболічні порушення [3, 8], а також дисбаланс оксидантно-антиоксидантного го-

меостазу [4], що обгрунтовує призначення
в комплексній терапії дерматозу засобів із
метаболічною та антиоксидантною діями.
Мета дослідження. Підвищити
ефективність лікування хворих на псоріаз
шляхом застосування в їх комплексній терапії лікарського засобу з метаболічною та
антиоксидантною діями.
Матеріал та методи дослідження.
Під спостереженням перебували 45 хворих
на псоріаз (26 чоловіків, 19 жінок) віком
від 19 до 67 років із тривалістю дерматозу
від 2 до 27 років. Для оцінки клінічних
проявів псоріазу та аналізу ефективності
різних методів лікування дерматозу у пацієнтів визначали індекс ураження шкіри й
тяжкості псоріатичного процесу – PASI
[6]. У хворих на псоріаз визначали показники оксидантної системи крові: вміст в
еритроцитах малонового альдегіду (МА) –
одного з кінцевих продуктів пероксидного
21
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окиснення ліпідів та рівень середньомолекулярних пептидів (молекул середньої маси – МСМ) у сироватці крові, які є маркерами ендогенної інтоксикації, а стан антиоксидантної системи крові – за рівнем відновленого глутатіону (ВГ) в еритроцитах
та церулоплазміну (ЦП) у сироватці крові
за відомими методиками. Групу контролю
склали 20 практично здорових осіб (донорів) подібного віку. Статистичну обробку
даних досліджень проводили на персональному комп’ютері із застосуванням програми Excel, використовували критерій
Стьюдента (t), за вірогідну вважали різницю середніх при р<0,05.
Результати та їх обговорення. Серед 45 обстежених хворих на псоріаз у більшості (38 осіб – 84,4%) діагностовано
звичайний (вульгарний) псоріаз, у 7
(15,6%) осіб – ексудативну форму дерматозу. У всіх пацієнтів патологічний процес
на шкірі мав поширений характер, у 41
(91,1%) хворого діагностовано прогресуючу стадію псоріазу, у 4 (8,9%) осіб – стаціонарну. Середнє значення індексу PASI в
обстежених хворих на початку лікування
склало 24,7±0,67. У значної кількості (у 32
осіб – 71,1%) хворих на псоріаз при обстеженні у гастроентеролога було виявлено
супутні, часто комбіновані, захворювання
з боку шлунково-кишкового тракту (хронічні гепатити змішаної етіології, хронічний
холецистит, хронічний гастродуоденіт,
хронічний панкреатит та ін.), які мали переважно латентний чи субклінічний перебіг. Результати визначення у хворих на
псоріаз показників оксидантної й антиоксидантної системи крові засвідчили, що у
даної категорії пацієнтів є вірогідні зміни
оксидантно-антиоксидантного гомеостазу.
Так, в обстежених пацієнтів встановлено
вірогідне порівняно з показниками осіб
контрольної групи збільшення в еритроцитах вмісту МА (в 1,51 раза; відповідно
11,5±0,321 та 7,62±0,496 мкмоль/л ер.;
p<0,001), а в сироватці крові – вмісту
МСМ
(на
28,7%;
0,278±0,006
та
0,216±0,004 о.о.г./мл; p<0,001), що є свідченням активації процесів пероксидного
окиснення ліпідів із формуванням стану
ендогенної інтоксикації. У хворих на псо22

№ 1-2 (34), 2015

ріаз також виявлено вірогідне порівняно з
показниками осіб контрольної групи зменшення у сироватці крові рівня ЦП (на
23,5%; 129,5±6,37 та 169,3±8,92 мг/л;
p<0,001), а в еритроцитах – вмісту ВГ (на
32,6%; 1,89±0,067 та 2,28±0,136 мкмоль/мл
ер.; p<0,01), що свідчить про зниження у
таких пацієнтів активності антиоксидантних чинників організму. З метою оптимізації лікування псоріазу, зважаючи на виявлені у хворих зміни оксидантноантиоксидантного гомеостазу та наявні захворювання органів травлення, у комплексній терапії хворих на псоріаз призначали
лікарський засіб “Цитофлавін”, до складу
входять: кислоти янтарної 0,3 г; рибоксину (інозину) 0,05 г; нікотинаміду 0,025 г;
рибофлавіну фосфату натрію (рибофлавіну) 0,005 г. Кислота янтарна чинить антиоксидантну й метаболічну дію; нікотинамід
входить до складу багатьох ферментів, що
беруть участь у метаболізмі протеїдів, необхідних для клітинного дихання, гліколізу і синтезу жирів; рибоксин (інозин) посилює синтез білка, позитивно впливає на
обмінні процеси; рибофлавіну фосфат натрію регулює окисно-відновні процеси,
бере участь в обміні білків і жирів, у процесах енергетичного обміну. Таким чином,
завдяки своїм складникам, цитофлавін забезпечує антигіпоксичну дію, активує окисно-відновні ферменти, покращує тканинне дихання, відновлює активність антиоксидантних ферментів, зменшує продукцію
вільних радикалів [7]. Для оцінки комплексного методу лікування псоріазу взяті на
облік пацієнти методом рандомізації були
розподілені на дві групи: І-а (порівняльна)
група – 23 хворих, які отримали стандартну терапію дерматозу [1], та ІІ-а (основна)
група – 22 пацієнти, яким на тлі стандартної терапії призначали “Цитофлавін” (по 2
табл. двічі на добу впродовж 20-25 днів).
Аналіз результатів лікування засвідчив, що
застосування у комплексній терапії псоріазу лікарського засобу “Цитофлавін”, який
володіє метаболічною та антиоксидантною
діями, сприяє прискоренню регресу еритематозних та інфільтративних проявів у ділянці висипки на шкірі з вірогідним зменшенням у хворих основної групи наприкі-
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нці лікування індексу PASI порівняно з
його початковим значенням на 72,7%, у
той час як у пацієнтів, які отримали лише
засоби базової терапії, індекс PASI зменшився на 58,3%. Визначення динаміки показників оксидантної та антиоксидантної
систем крові у хворих на псоріаз різних
груп у процесі лікування показало, що застосування у комплексній терапії хворих
на псоріаз основної групи лікарського засобу “Цитофлавін” з антиоксидантною дією сприяє вірогідному зменшенню в еритроцитах вмісту МА (на 12,9%, p<0,05),
зростання в сироватці крові рівня ЦП (та
21,6%, p<0,01) та в еритроцитах – ВГ (на
24,1%, p<0,01) за тенденції до зменшення в
сироватці крові вмісту МСМ (на 6,13%,
p>0,05) з наближенням до аналогічних по-
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казників осіб контрольної групи. Водночас
у хворих на псоріаз порівняльної групи
наприкінці лікування встановлено лише
вірогідне зростання вмісту в сироватці
крові церулоплазміну (на 12,3%, p<0,05),
проте за тенденції до зниження ВГ – внутрішньоклітинного антиоксидантного фактора (на 10,9%, p>0,05) без істотних змін
інших досліджуваних показників оксидантно-антиоксидантного гомеостазу.
Висновок. Застосування у комплексній терапії псоріазу лікарського засобу
“Цитофлавін” із метаболічною та антиоксидантною діями покращує клінічні результати лікування дерматозу, а також
сприяє нормалізації чи тенденції до нормалізації
показників
оксидантноантиоксидантного гомеостазу пацієнтів.
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MULTIMODALITY THERAPY OF PATIENTS WITH PSORIASIS USING A
DRUG WITH METABOLIC AND ANTIOXIDANT ACTIONS
O.I.Denysenko, M.P.Perepichka, M.Y.Haievska
The article presents some results of using a drug “Cytoflavin” which possesses metabolic
and antioxidant action, contributing to better clinical results in dermatosis therapy as well as normalization or a tendency to normalization of the indices of oxidant-antioxidant homeostasis in
patients with psoriasis after multimodality treatment.
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРЕПАРАТА С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ И АКТИОКСИДАНТНЫМ ДЕЙСТВИЯМИ
О.И.Денисенко, М.П.Перепичка, М.Ю.Гаевская
В статье представлены результаты использования в комплексной терапии больных
псориазом лекарственного препарата “Цитофлавин”, который обладает метаболическим и
антиоксидантным действиями, что способствует улучшению клинических результатов лечения дерматоза, а также нормализации или тенденции к нормализации показателей оксидантно-антиоксидантного гомеостаза пациентов.
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Актуальність теми. Незважаючи
на те, що історія вивчення червоного плоского лишаю (ЧПЛ) нараховує більше 100
років, єдиної, яка б знайшла загальне визнання, гіпотези етіології й патогенезу
цього захворювання поки не існує. У цей
час червоний плоский лишай прийнято
розглядати як мультифакторне захворювання, при якому ендогенні й екзогенні
фактори, поряд з генетичними аномаліями,
можуть відігравати визначну роль у фор24

муванні й характері перебігу патологічного процесу. На сучасному етапі вивчення
доведено, що ЧПЛ відрізняється від багатьох інших дерматозів частотою сполучення з різними соматичними захворюваннями, такими як, наприклад, хронічний гастрит, виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки, біліарний цироз
печінки, цукровий діабет та ін. У літературі зустрічаються згадки про ліхеноїдні
ураження шлунку, кишечнику, сечового
міхура, ендометрію, що дозволяє припустити багатосистемність патологічного
процесу при ЧПЛ [1,5,12]. Закордонними
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дослідниками також наводяться дані про
ідентичність вимірів при неспецифічному
виразковому коліті та ерозивно-виразковій
формі ЧПЛ [9]. Зареєстровані випадки висипань ЧПЛ на слизовій стравоходу, при
цьому така локалізація уражень призводить до розвитку стриктур та стенозу, може викликати дисфагії [11, 12]. Сумісність
дерматозу з перніциозною анемією вказує
на загальність генезу розвитку дистрофії
кератиноцитів та обкладених клітин слизової оболонки шлунку. Підтвердженням системності ураження можуть бути також
специфічні оніхопатії. ЧПЛ також досить
часто поєднується із іншими дерматозами
[4]. Різні гепатопатії (біліарний та алкогольний цироз печінки, активні гепатити
вірусної етіології, аутоімунні ураження
печінки) реєструються у 7-11% хворих
ЧПЛ та оцінюються як один з факторів ризику у появі цього дерматозу [7,13]. Існують повідомлення про часте поєднання
ЧПЛ із гломерулонефритами та кріоглобулінемією [13], аутоімунним тіреоідитом
[10]. У 30% хворих ЧПЛ асоціюється з порушеннями толерантності до глюкози, а у
8-12% з них, за даними літератури, є
сумісним з маніфестним цукровим діабетом [2,8]. Дослідники, спираючись на результати обстеження 188 пацієнтів з
цукровим діабетом, у 1,59% хворих виявили ЧПЛ . Порушення вуглецевого обміну
нерідко індукуються хронічним панкреатитом, що перебігає в латентній або
маніфестній формі з порушенням ендокринної функції підшлункової залози [2,8].
Вуглецевий дисметаболізм та супутня йому артеріальна гіпертензія, обумовлені діабетичними мікроагіопа-тіями та
нефропатією, розглядаються фоновою патологією по відношенню до ЧПЛ, насамперед до його атипових форм. Дослідження показали, що поява плоского лишаю на
слизовій оболонці рота, тривалість перебігу, стійкість до терапевтичних дій певною
мірою залежать від наявності у хворих різних хронічних захворювань, послаблюючих захисні властивості організму, а також
резистентність слизової оболонці до травми. Не існує единої думки щодо сполучення ЧПЛ із вірусними хворобами. Деякі ав-
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тори стверджують, що віруси виступають
у якості тригерних факторів [7], або антигенного
наван-таження
[13].
І.М.Рабінович,
В.В.Хазанова,
І.В.Безрукова (1997) провели аналіз ролі
мікробного фактору в етіології та патогенезі ЧПЛ слизової оболонки порожнини
рота. Автори проаналізували дані про нормальну мікрофлору, а також про такі стани
як дисбіотичні зрушення та дисбактеріоз
порожнини рота. Акцент зроблений на
значенні грибкового мікробного фактора в
етіології та патогенезі ЧПЛ та вплив мікрофлори на його клінічний перебіг та ефективність терапії. Вітчизняними дослідниками доведено роль мікозів шкіри у тривалому існуванні та розвитку усклад-нень
вогнищ ЧПЛ [3]. На сьогоднішній день
широко вивчений спектр біохімічних показників крові і сечі у хворих на ЧПЛ, що
використовуються у клінічній практиці й
відображують стан системи гомеостазу як
судинно-тромбоцитарного (первинного),
так і всі чотири фази гемокоагуляційного
(плазмового), білкового, зокрема азотистого, ліпідного, вуглеводного, пігментного, мінерального (вміст електро-літів, мікроелементів, гормонально-медіатор-ного
обмінів, системи “перекисне окислення
ліпідів – антиоксидантний захист організму”, активність ферментів [4, 12], показники функції нирок (з обліком хвилинного і
добового діурезу). Ураження шкіри та слизових оболонок, зв'язок дерматозу із патологією внутрішніх органів, привертає увагу не тільки дерматологів, але й суміжних
спеціалістів – терапевтів, стоматологів, ендокринологів, невро-патологів, інфекціоністів, гінкологів, імунологів. У зв'язку із
сучасними уявленнями про шкіру як орган
імунної системи, поява ліхеноїдних висипань при різних аутоімунних, онкологічних захворюваннях, реакціях відторгнення
трансплантанту (graft versus host Disease–
gVhD), яка виникає після пересадки органів та тканин, ЧПЛ привертає до себе увагу трансплантологів.
Матеріали досліджень та їх обговорення. По власним спостереженням серед
217 хворих на ЧПЛ, поряд з основним захворюванням, 192(88,4%) хворих мали су25
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путню патологію. На даний момент неможливо чітко відповісти, які захворювання і
яким чином впливали на загострення ЧПЛ.
Але, на нашу думку, можна впевнено стверджувати, що існує взаємозв′язок та взаємообумовленість ЧПЛ та захворювань
внутрішніх органів. При обстеженні хворих лікарями інших спеціальностей вогнища хронічної інфекції у мигдалинах, носоглотці виявлені у 41(19,2%), каріозні зуби у 116(54,2%). Захворювання серцевосудинної системи відзначені у 81(37,9%)
хворого, зокрема гіпертонічна хвороба – у
40(18,7%), ішемічна хвороба серця – у
44(20,6%), атеросклероз – у 38(17,8%), кардіосклероз – у 2(0,9%). Необхідно відзначити, що серед останніх тільки 5 осіб були
віком до 40 років. Майже кожен другий
хворий на ЧПЛ (104 хворих, 48,6%) мав
захворювання шлунково-кишкового тракту: хронічний гастрит з підвищеною секреторною активністю у 13 (6,1%), із зниженою – у 24(11,2%), хронічний коліт – у
7(3,3%), хронічний панкреатит – у
32(14,95%), хронічний гепатохолецистит –
у 43(20,1%), виразка шлунка – у 22(10,8%)
та дванадцятипалої кишки у 36(16,8%),
стеноз стравоходу – у 1 хворого. Органічні
та функціональні захворювання нирок і
сечовивідних шляхів були виявлені у
19(8,9%) осіб. Органічні захворювання та
травми центральної нервової системи в
анамнезі було відзначено у 3(1,4%) хворих.
Ендокринні хвороби: ожиріння І-ІІІ ступеня – у 24(11,2%) хворих, аутоімунний тиреоїдит – у 2(0,9%), тиреотоксикоз – у 1
хворого, цукровий діабет – у 16(7,5%);
крім того у 15 (7,0%) хворих діагностовано
латентний діабет (позитивний глюкозотолерантний тест). У 4(1,9%) спостережуваних осіб був діагностований синдром
Гриншпана-Потекаєва (сполучення цукрового діабету, ЧПЛ та гіпертонічної хвороби) та у 1 хворого одночасно з синдромом
Гриншпана-Потекаєва було діагностовано
синдром Литтля-Лассюєра (сполучення
фолікулярного ЧПЛ, рубцевої алопеції на
волосистій частині голови та нерубцевої
алопеції у ділянці пахви). Ревматизм та
ревматоїдний артрит в анамнезі виявлено у
3 осіб(1,4%); інфекції сечовивідних шляхів
26
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та пієлонефрити – у 49(22,9%); ендометрити – у 3(1,4%); аднексити – у 9(4,2%); кольпіти – у 12(5,6%); інфекції, що передаються статевим шляхом (трихомоніаз,
хламідіоз, мікоплазмоз) – у 17(26,6%) з 64
обстежених, урогенітальний кандидоз – у
19(29,7%) з 64 обстежених хворих на ЧПЛ,
синдром Рейтера – у 2 пацієнтів; туберкульоз – у 1 хворого. Злоякісні новоутворення в анамнезі мали 4(1,9%) хворих, доброякісні – 9(4,2%), захворювання системи
крові – 1 хворий, варикозний симптомокомплекс – 10(4,7%) осіб. На перенесені у
минулому травми вказали 52(24,3%) хворих. Практично всі хворі на ЧПЛ перенесли в анамнезі дитячі інфекції та гострі респіраторно-вірусні захворювання (ГРВЗ).
Часті ангіни відмітили 63(29,4%) пацієнти,
пневмонії – 57(26,6%), інфекційний вірусний гепатит А або В – 29(13,6%), з них
11(5,1%) осіб були носіями HBs-антигену.
Ультра-звукове дослідження (УЗД) органів
черевної порожнини було проведено у 23
хворих з наявністю гепатиту в анамнезі. У
9 з них були виявлені дифузні зміни печінки. В клінічній картині 4 хворих, у яких
дифузні зміни печінки поєднувались з гепатомегалією, переважала пігментна та
розповсюджена форми ЧПЛ. За результатами біохімічного аналізу крові у 23 хворих на ЧПЛ встановлено: підвищення АЛТ
у 20(87,0%) пацієнтів, АСТ – у 7(30,4%),
загального білірубіну, переважно непрямої
фракції у 12(52,2%), холестерину – у
13(56,5%) хворих. У 34 осіб від загальної
кількості хворих, що мали різні диспепсичні скарги, методом імуноферментного
аналізу визначали маркери вірусних гепатитів А, В і С; досліджували біохімічні показники сироватки крові (загальний білок,
білкові фракції, АСТ, АЛТ, лужна фосфатаза, білірубін, холестерин); проводили
УЗД черевної порожнини. Серед обстежених було 16 чоловіків і 18 жінок з давністю
захворювання – від 6 тижнів до 18 місяців.
На шкірі переважав розповсюджений процес з наступними клінічними варіантами
перебігу ЧПЛ – пігментна, бульозна та дисемінована форми. У хворих були діагностовані астено-вегетативний, абдомінальний, диспепсичний синдроми. При обсте-
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женні виявлено наявність маркерів гепатиту В у 4 осіб, маркерів вірусного гепатиту
С – у 3 пацієнтів. Із супутньої патології
найчастіше виявлявся хронічний холецистит – 6 осіб, панкреатит – 5. З перенесених
інфекцій переважали ГРВЗ, ангіни, дитячі
інфекції. Під час УЗД, проведеного у цих
хворих, у 5 пацієнтів виявлені структурні
дифузні зміни печінки. При пальпаторному дослідженні краю печінки, збільшення
печінкових меж на 1-3 см встановлено у 8
хворих. При біохімічному дослідженні
встановлено достовірне підвищення рівнів
трансаміназ: АСТ – у 3 хворих, АЛТ – у
14, загального білірубіну – у 8, холестерину – у 7, лужної фосфатази – у 5 пацієнтів.
Також було спостережено виникнення висипань ЧПЛ у 3 хворих протягом 3-4 тижнів після проведення вакцинації проти вірусного гепатиту В. В результаті ретроспективного аналізу історій хвороб у 7
хворих відмічено також випадки виникнення псоріатичних і екзематозних висипань через 30-45 днів після проведення вакцинації проти вірусного гепатиту В. Наведені дані про сполучення ЧПЛ з вірусними та іншими захворюваннями печінки
свідчать, на нашу думку про те, що різноманітні антигени (наприклад, інфекційні
агенти, віруси) та метаболіти, можливо,
самостійно викликають ліхеноїдну реакцію шкіри, що може поєднуватись у даної
категорії хворих зі схильним генетичним
1.
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3.
4.
5.
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фоном, про що повідомлено різними авторами та дослідниками [7, 13]. На наш погляд, перспективним для подальшого дослідження може бути питання взаємозв΄язку, взаємообумовленості та взаємозалежності між виникненням хронічних
дерматозів, зокрема ЧПЛ, та вірусами гепатитів. Дослідження біологічних проб на
наявність ДНК вірусів папіломи людини
були проведені у 11 хворих з метою можливого підтвердження наявності вірусних
механізмів розвитку ЧПЛ. У всіх відібраних хворих в анамнезі простежувався чіткий взаємозв’язок виникнення або загострення ЧПЛ з інфекційно-вірусним фактором. При дослідженні 16, 18, 31, 33, 35, 39,
45, 52, 56, 58, 59, 66 типів вірусу папіломи
людини (ВПЛ) у 3 з 11 досліджених хворих був виявлений 16 тип ВПЛ. Слід відмітити, що позитивні результати були у
хворих з тяжкими ураженнями слизової
оболонки порожнини рота.
Висновки. У досліджених хворих
знайдено велику кількість супутньої патології, яку слід розцінювати як супутню патологію, але не виключена можливість полісистемності ураження шкіри, слизових та
інших органів при ЧПЛ. Представлені матеріали є першим етапом наших досліджень і ми вважаємо перспективним подовжити ретельне вивчення змін та уражень з
боку внутрішніх органів у хворих на ЧПЛ.
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COMBINATION LICHEN RUBER PLANUS
WITH PATHOLOGY OF INTERNAL ORGANS
T.V.Svyatenko, A.S.Titarenko, I.A.Queen, L.G.Tochilina

The article presents the literature and our own observations on a combination of lichen
planus (LP) with concomitant somatic pathology. In a study of patients found a large number of
comorbidities, which should be regarded as comorbidities, but not impossible polisistemic skin lesions, mucous membranes and other organs in the LP. Among 217 patients with LP, along with the
underlying disease, 192 (88.4%) patients had comorbidities. At the moment, it is impossible to
clearly answer what disease and how affected the aggravation of the LP. However, according to the
authors, we can confidently assert that there is a relationship and interdependence of the LP and internal diseases.
СОЧЕТАНИЕ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ
С ПАТОЛОГИЕЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
Т.В.Святенко, А.С.Титаренко, И.А.Королева, Л.Г.Точилина
В статье приведены данные литературы и собственных наблюдений по сочетанию
красного плоского лишая (КПЛ) с сопутствующей соматической патологией. При обследовании пациентов обнаружено большое количество сопутствующей патологии, которую следует расценивать как сопутствующую патологию, но не исключена возможность полисистемности поражения кожи, слизистых и других органов при КПЛ. Среди 217 больных КПЛ,
наряду с основным заболеванием, 192 (88,4%) больных имели сопутствующую патологию.
На данный момент невозможно четко ответить, какие заболевания и каким образом влияли
на обострение КПЛ. Однако, по мнению авторов, можно уверенно утверждать, что существует взаимосвязь и взаимообусловленность КПЛ и заболеваний внутренних органов.
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ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ЕКЗЕМУ СЕРЕД
ЖИТЕЛІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ТА ОБЛАСТІ У ПЕРІОД 2011-2014 РОКІВ
І.О.Буянова, І.Г.Цідило, В.Т.Кузенко, О.Д.Александрук
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Ключьові слова: екзема, нервова
та імунна системи, лікування.
Актуальність теми. Екзема – одна
із найактуальніших проблем сучасної дерматології. Незважаючи на тривалість вивчення і суттєвий прогрес у розумінні багатьох аспектів істинної екземи, є багаточисленні дані щодо тенденції до збільшення кількості хворих в останній час. Захворюваність екземою серед населення різних
країн складає, як правило, близько 5-10%,
в індустріально розвинутих країнах – близько 20%. В останні 30 років в різних регіонах України на долю захворюваності на
екзему припадає від 8 до 30% всіх захворювань шкіри [1]. Етіологія і патогенез екземи до кінця не з’ясовані, існує кілька теорій її виникнення, але основне значення
відводиться нейрогенній, алергічній теорії,
спадковості, імунним та ендокринним факторам [3]. Наявність висипань на відкритих ділянках шкіри при екземі сприяє соціальній дезадаптації пацієнтів, знижує їх
якість життя, несприятливо впливає на фізичний і психічний стан хворого і членів
сім’ї. Хронічний, часто рецидивуючий перебіг, призводить до втрати працездатності, особливо у молодому віці [5]. Останнім
часом в літературі з’являються публікації
щодо впливу на шкіру не тільки імунної і
ендокринної систем, але і вегетативної нервової системи. Відомо, що активація імунокомпетентних клітин і наступна фаза
патофізіологічного процесу при алергічних
захворюваннях знаходиться під контролем
нейровегетативної регуляції. Сенсибілізація шкіри з наступними дистрофічними
змінами в ній формуються на фоні функціональних зрушень в центральній і вегетативній нервовій системі. На користь нейрогенної теорії говорить те, що у пацієнтів
висипання супроводжуються свербежем і
розміщуються симетрично, і пов’язані з

емоційними стресами і психотравмами.
Про первинність нервово-психічних факторів можуть свідчити одночасно присутні
у хворих і інші розлади, традиційно
пов’язані з дією психосоматичних механізмів: у хворих хронічними дерматозами
достатньо часто зустрічається артеріальна
гіпертензія, вегето-судинна дистонія, виразкова хвороба, функціональні розлади
шлунково-кишкового тракту. Часто спостерігається позитивний ефект після призначення седативних препаратів, гіпнотерапії, електросну [2]. Порушення зі сторони
нервової системи виражаються у вегетативному дисбалансі (перевага активності парасимпатичної системи над симпатичною),
підвищення чутливості шкірних рецепторів і розвиток нейрогенного запалення. У
хворих з екземою в шкірі відмічається
стійке підвищення рівня ацетилхоліну, що
проявляється червоним дермографізмом.
Ураження периферичних нервів, порушення трофіки і розлад іннервації також можуть сприяти розвитку екземи в осіб з генетичною схильністю [7]. Екзему можуть
спровокувати психічні травми, нервове перенапруження, різноманітні психічні розлади. Наприклад, пускову роль психогенних факторів в розвитку шкірної хвороби
відмічає понад 70% хворих, що страждають екземою, при цьому інтервал між дією
психогенного фактору і появою везикул
складає близько двох днів. Психопатологічні розлади при екземі, будь то реакція на
зовнішні психотравмуючі події, прояв
психопатичних якостей особи або ж реакція на наявність шкірної хвороби, мають
тенденцію до хронізації і соматизації, тобто здатні усугубляти перебіг шкірного
процесу [4]. Можна вважати, що і патологія шкіри, і патологія психіки обумовлена
загальними особливостями реактивності
організму, наприклад, виявлено, що при
29
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алергічних реакціях сповільненого типу і
при депресії відмічаються однакові імунні
порушення (зсув в бік Th1-реакцій); при
реакціях негайного типу і при тривозі імунні порушення багато в чому схожі ( зсув в
сторону Th2- реакцій ). Цей зв’язок обумовлений постійною взаємодією між нервовою і імунною системами, що забезпечується нейропептидами і гормонами, з одного боку, і цитокінами з іншого [6]. Тож
екзема є причиною достатньо серйозних
психологічних проблем і викликає соціальну дезадап-тацію. При загостренні у таких пацієнтів нерідко виникає незадоволення життям, тяжкий психоемоційний
стрес, значні зміни рівня соціальнопсихологічного комфорту, відчуття власної неповноцінності. До 82% пацієнтів з
хронічною екземою мають виражені депресивні розлади. Особливо страждають
молоді люди віком 20-25 років, тобто, в

кількістьь
випадківв на
100 тис.
ня
населенн
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патогенезі – замкнуте коло – екзема сприяє
порушенню психіки, і стрес, в свою чергу,
сприяє загостренню екземи. З листопада
2013 року Україна переживає новий етап в
своїй історії. Зважаючи на соціальноекономічні та політичні аспекти життя, населення держави перебуває у стані хронічного стресу. Революція гідності та АТО
внесли свої корективи в стан здоров’я населення України.
Мета роботи. Вивчити вплив соціально-політичної ситуації в Україні на динаміку захворюваності на екзему серед
жителів нашого регіону.
Матеріали та методи. Було проведено аналіз річних звітів Комуналь-ного
Закладу «Івано-Франківський обласний
клінічний шкірно-венерологічний диспансер» по захворюваності на екзему серед
жителів м.Івано-Франківська та області.
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Рис.1 Динаміка вперше зареєстрованих випадків захворюваності на екзему
в м.Івано-Франківськ.
Кількість вперше зареєстрованих випадків захворюваності на екзему зростала протягом останніх 4 років. В 2012 році захворюваність на екзему зросла на 8,1% порівняно з 2011
роком, в 2013 році – на 22,2%, а в 2014 році – на 34,65% порівняно з 2011 роком.
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Рис.2 Динаміка вперше зареєстрованих випадків захворюваності на екзему
в Івано-Франківській області за період 2011-2014 роки.
Як видно з рис.2 в 2012 році захворюваність на екзему в Івано-Франківській області
зросла на 2,77% порівняно з 2011 роком, а в 2013 році – вже на 12,29%, в 2014 році – аж на
24,9% порівняно з 2011 роком.
Незважаючи на те, що в протокол
Висновки. Вважаєм доцільним
лікування хворих на екзему включені сепродовжити вивчення стану нервової та
дативні препарати, рівень захворюваності
імунної системи у хворих на екзему (як в
за останній 2014 рік значно зріс. На нашу
стадії загострення, так і в стадії ремісії) в
думку це пов’язаноз соціально-політичною
умовах проведення АТО. Для корекції виситуацією в країні протягом 2013-2015 роявлених порушень включити в комплексну
ків. Революція гідності та проведення АТО
терапію седативні та імуномоделюючі
послужили тривалим стресом для населенпрепарати в між рецидивний період в заня України та Івано-Франківської області.
лежності від виявлених змін.
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THE PECULIARITIES OF THE INCIDENCE OF ECZEMA AMONG THE RESIDENTS
OF IVANO-FRANKIVSK REGION IN 2011-2014
I.O.Buianova, I.G.Tsidylo, V.T.Kuzenko, O.D.Aleksandruk
We have analyzed the annual reports of Municipal Institution "Ivano-Frankivsk Regional
Clinical Dermatovenerologic Dispensary" on the incidence of eczema among the residents of IvanoFrankivsk region. The number of first registered cases of the incidence of eczema has increased in
the last 4 years. To include in the complex therapy sedative and immunomodulatory drugs in between recurrent period to extend remission.
ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЭКЗЕМОЙ СРЕДИ
ЖИТЕЛЕЙ ИВАНО-ФРАНКОВСКА И ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 2011-2014 ГОДОВ
И.О.Буянова, И.Г.Цедило, В.Т.Кузенко, А.Д.Александрук
Проведен анализ годовых отчетов коммунального учреждения "Ивано-Франковский
областной клинический кожно-венерологический диспансер" по заболеваемости экземой
среди жителей г.Івано-Франковска и области. Количество впервые зарегистрированных случаев заболеваемости на экзему возросли в течение последних 4 лет. Необходимо включать в
терапию седативные и иммуномодулирующие препараты в межрецидивный период для удлинения срока ремиссии.
УДК 616.521-08-039.76:577.1
СТАН ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ
У ХВОРИХ НА ЕКЗЕМУ В ПРОЦЕСІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ
Н.А.Степан
Буковинський державний медичний університет
Ключові слова: екзема, про- та антиоксидантна системи крові, лікування.
Вступ. Екзема – хронічне алергічне
захворювання шкіри, яке у структурі госпіталізованих хворих складає 20-40% [6, 9].
Як засвідчують клінічні спостереження, екзема в останні роки характеризується більш
тяжким клінічним перебігом з ураженням
значних ділянок шкіри, роз-витком ускладнень, форму-ванням резистентності чи сенсибілізації до засобів стандартної терапії,
що призводить до тривалої непрацездатності пацієнтів [4, 8, 10]. У зв’язку з цим, оптимізація лікування хворих на екзему є однією з приоритетних задач сучасної дерматології [3, 11]. Як встановлено клінічними
та експериментальними дослідженнями, у
розвитку та перебігу екземи вагому роль
32

відіграють розлади імунологічної реактивності організму, порушення нейрогуморальної та ендокринної регуляції, супутні захворювання шлунково-кишкового тракту,
які призводять до обмінних порушень, зміни в мікроциркуляторному руслі тощо [1,
9]. Водночас сучасні дослідження свідчать
про діагностичне та прогностичне значення, у тому числі при екземі, показників оксидантної та антиоксидантної систем крові
в якості критеріїв ефективності лікування
[4, 6].
Мета роботи. Визначити динаміку
показників про- й антиоксидантної систем
крові у хворих на екзему в процесі комплексного лікування із застосуванням антиоксидантного засобу.
Матеріали та методи. Під спостереженням перебував 41 хворий на екзему
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(22 особи чоловічої та 19 – жіночої статі)
віком від 18 до 67 років. Критеріями включення у дослідження були: наявність клінічних проявів екземи; вік пацієнтів – 18 і
більше років; відсутність хронічних соматичних захворювань чи їх загострень на
момент обстеження пацієнтів. У 29 (70,7%)
обстежених хворих діагностовано мікробну форму екземи (паратравматичну, варикозну, нумулярну), у 12 (29,3%) осіб –
справжню (істинну) екзему. У 23 (56,1%)
хворих патологічний процес на шкірі мав
поширений характер, у 18 (43,9%) – був
обмеженим. У 28 (68,3%) пацієнтів дерматоз мав хронічний перебіг, у 13 (31,7%)
– діагностований вперше. Групу контролю
склали 34 практично здорові особи (донори) подібного віку. Стан оксидантної системи крові у хворих на екзему оцінювали
за вмістом малонового альдегіду (МА) в
еритроцитах і плазмі, середньомолекулярних пептидів – молекул середньої маси
(МСМ) та фракцій окиснювальної модифікації білків, визначених за альдегідо- й кетони-похідними нейтрального (ОМБ Е370)
та основного (ОМБ Е430) характеру – в сироватці крові; стан антиоксидантної системи крові оцінювали за рівнем відновленого глутатіону (ВГ) й активністю каталази (КА) – у гемолізаті крові та вмістом церулоплазміну (ЦП) – у сироватці крові за
відомими методиками. Статистичну обробку проводили методами статистичного
аналізу з використанням комп’ютерних
програм (Excel, Statistica 6.0).
Результати та їх обговорення. При
визначенні в обстежених хворих на екзему
показників про- й антиоксидантної систем
крові встановлено вірогідні порівняно з показниками осіб контрольної групи зростання рівня МА, фракцій ОМБ Е370 і ОМБ Е430
та МСМ, що свідчить про активацію у період загострення екземи процесів пероксидного окиснення ліпідів і білків із формуванням стану ендогенної інтоксикації, а також вірогідне зменшення в еритроцитах
вмісту ВГ, а в сироватці крові – ЦП [7], що
свідчить про зниження у таких пацієнтів
активності основних чинників антиоксидантного захисту організму та в цілому обгрунтовує призначення в їх комплексній
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терапії засобів антиоксидантної дії. З метою
проведення корекції виявлених змін показників оксидантно-антиоксидантного гомеостазу та покращання лікування хворих на
екзему розроблено комплексний метод їх
лікування з призначенням на тлі стандартної терапії антиоксидантного засобу “Мексидол” (Mexidolum). Мексидол – це гетероароматичний антиоксидант, що має широкий спектр фармакологічної дії, зумовлений
його антиоксидантною та мембранопротекторною активністю. Мексидол інгібує перекисне окиснення ліпідів, підвищує активність су пероксидоксидази, покращує мікроциркуляцію і реологічні властивості крові, зменшує агрегацію тромбоцитів, виявляє
антигіпоксичні властивості тощо [5]. У
процесі лікування хворі на екзему методом
рандомізації були поділені на дві співставні
групи: І (порівняльна) – 21 хворий, яким
призначали засоби стандартної терапії дерматозу [2], та ІІ (основна) група – 20 осіб,
які отримали комплексну терапію з диференційованим призначенням на тлі базового
лікування антиоксидантного засобу “Мексидол” (внутрішньо по 125 мг – при обмежених формах та по 250 мг – при поширеному ураженні шкіри 1 раз на добу впродовж 1-го тижня і двічі на добу – впродовж
2-го тижня). Результати визначення динаміки показників оксидантної системи крові
у хворих на екзему при застосуванні різних
методів лікування представлено в таблиці 1.
До початку лікування у хворих на екзему
порівняльної та основної груп встановлено
(табл. 1) вірогідне порівняно з показниками
осіб контрольної групи підвищення рівня
МА у плазмі (відповідно: в 1,75 і 1,73 раза,
р<0,001) та рівня МА в еритроцитах (на
25,9% і 34,7%, р<0,001). Визначення рівня
МА наприкінці лікування засвідчило, що
його вміст у плазмі та еритроцитах в осіб
порівняльної групи мав тенденцію до підвищення (відповідно: на 15,2% і 9,9%,
р>0,05), у той час як у хворих основної групи – вірогідно знизився у плазмі (на 19,9%,
р<0,05) за тенденції до зниження в еритроцитах (на 9,63%, р>0,05). У хворих на екзему порівняльної та освновної груп на початку лікування виявлено (табл. 1) підвищення порівняно з показниками осіб контроль33
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ної групи рівня ОМБ Е430 (відповідно: в 1,73
і 1,70 раза, р<0,001) та ОМБ Е370 (відповідно: в 1,58 і 1,51 раза, р<0,001). Аналіз значень цих показників наприкінці лікування
виявив вірогідне зниження рівня ОМБ Е430
у хворих основної групи (на 19,0%, р<0,05)
за лише тенденції до зменшення рівня ОМБ
Е430 в осіб порівняльної групи (на 5,98%,
р>0,05) та зниження рівня ОМБ Е370 у хворих порівняльної та основної груп (відповідно: на 9,4% та 15,7%, р>0,05).
Визначення вмісту МСМ у хворих
на екзему порівняльної та основної груп до
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початку лікування виявило (таблиця 1) його вірогідне підвищення порівняно з показником в осіб контрольної групи (відповідно: на 28,5% та 38,3%, р<0,001).
Наприкінці стандартного лікування
у пацієнтів групи порівняння рівень МСМ
підвищився на 18,2% (р<0,05), у той час як
у хворих основної групи, які отримали лікування із застосуванням антиоксидантного засобу “Мексидол”, вірогідно знизився
(на 16,9%, р<0,05).

Динаміка показників оксидантної системи крові у хворих на екзему
при застосуванні різних методів лікування (M±m)
Показники,
одиниці виміру
Малоновий альдегід
(у плазмі), мкмоль/л

до лікування
після лікування

Малоновий альдегід
(в еритроцитах),
мкмоль/л

Р (до/після лікування)
до лікування
після лікування

Р (до/після лікування)
Окиснювальна модидо лікування
фікація білків: Е430
о.о.г./г білка
після лікування

Хворі на екзему (n=41)
І група
ІІ група
(n1=21)
(n2=20)
5,08±0,271***
5,02±0,334***
p1-2>0,05
5,85±0,311***
4,02±0,207***
p1-2<0,001
Р>0,05
Р<0,05
10,1±0,452***
10,8±0,406***
p1-2>0,05
11,1±0,513***
9,76±0,376*
p1-2<0,05
Р>0,05
Р>0,05
25,1±1,36***
24,7±1,35***
p1-2>0,05
23,6±1,31***
20,0±1,11***
p1-2<0,05

Р (до/після лікування)
Окиснювальна модидо лікування
фікація білків: Е370
ммоль/г білка
після лікування

Р>0,05
3,20±0,192***

Р (до/після лікування)

Р>0,05
0,275±0,006***

Молекули середньої
маси, о.о.г.

до лікування
після лікування
Р (до/після лікування)

2,90±0,138***

0,325±0,012***
Р<0,05

Р<0,05
3,06±0,214***
p1-2>0,05
2,58±0,118*
p1-2>0,05
Р>0,05
0,296±0,009***
p1-2>0,05
0,246±0,009***
p1-2<0,01
Р<0,05

Таблиця 1

Контрольна
група
(n=34)
2,91±0,075

8,02±0,237

14,5±0,709

2,03±0,071

0,214±0,005

Примітки:
1. * – ступінь вірогідності різниці показників відносно контрольної групи:
* – р<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001.
2. p1-2 – вірогідність різниці показників у хворих різних груп.
3. Р – вірогідність різниці показників у групах хворих до і після лікування.
Результати визначення динаміки показників антиоксидантної системи крові у хворих
на екзему при застосуванні різних методів лікування представлено в таблиці 2.
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Таблиця 2
Динаміка показників антиоксидантної системи крові у хворих на екзему
при застосуванні різних методів лікування (M±m)
Показники,
одиниці виміру
Глутатіон відновлений,
ммоль/л

до лікування

після лікування
Р (до/після лікування)
Каталаза, Мкат/л
до лікування
після лікування
Р (до/після лікування)
Церулоплазмін,
до лікування
мг%
після лікування
Р (до/після лікування)

Хворі на екзему (n=41)
І група
ІІ група
(n1=21)
(n2=20)
0,684±0,034***
0,684±0,032***
p1-2>0,05
0,610±0,025***
0,755±0,029***
p1-2<0,05
Р>0,05
Р>0,05
***
18,5±0,792
18,9±0,898***
p1-2>0,05
***
17,1±0,653
16,1±0,646*
p1-2>0,05
Р>0,05
Р<0,05
15,9±1,32***
15,9±1,39***
p1-2>0,05
14,1±1,11***
17,4±0,796***
p1-2<0,05
Р>0,05
Р>0,05

Контрольна
група
(n=34)
0,921±0,021

14,4±0,302

21,5±1,24

Примітки:
1. * – ступінь вірогідності різниці показників відносно контрольної групи:
* – р<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001.
2. p1-2 – вірогідність різниці показників у хворих різних груп.
3. Р – вірогідність різниці показників в групах хворих до і після лікування.
Аналіз антиоксидантної системи
крові у хворих на екзему до початку лікування виявив (табл. 2) вірогідне зниження
рівня ВГ в осіб порівняльної та основної
груп порівняно з показником осіб контрольної групи на 25,7% (р˂0,001). Після завершення лікування у хворих порівняльної
групи рівень ВГ дещо знизився (на 10,8%,
р>0,05), а в основній групі мав тенденцію
до підвищення (на 10,4%, р>0,05). Показник активності КА до лікування був вірогідно вищим порівняно з показником осіб
контрольної групи як в порівняльній, так і
в основній групах (відповідно: на 28,5% та
31,3%, р˂0,001), а наприкінці лікування
мав тенденцію до зниження: у порівняльній групі – на 7,65% (р>0,05), в основній –
на 14,8% (р>0,05). Рівень ЦП на початку
лікування був зниженим порівняно з показником контрольної групи як в порівняльній, так і в основній групах на 26,0%

(р<0,001). Після завершення лікування в
осіб порівняльної групи його рівень продовжував знижуватися (на 11,3%, р>0,05),
а у хворих основної групи – мав тенденцію
до підвищення (на 9,4%, р>0,05) із наближенням до значення показника в осіб контрольної групи. Отже, призначення на тлі
стандартного лікування антиоксидантного
препарату “Мексидол” зумовило компенсаторне зменшення проявів ендогенної інтоксикації, зниження інтенсивності процесів вільно радикального окиснення ліпідів
та окиснювальної модифікації білків, однак без істотних змін з боку показників
антиоксидантної системи, що обґрунтовує
додаткове застосування пацієнтам засобів
із антиоксидантною дією.
Висновок.
Застосування у комплексній терапії
хворих на екзему антиоксидантного засобу
“Мексидол” порівняно зі стандартною те35
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рапією сприяє нормалізації чи тенденції до
нормалізації показників оксидантної системи крові, проте за лише тенденції до нормалізації показників антиоксидантної системи крові, що обґрунтовує додаткове застосування засобів антиоксидантної дії в
комплексному лікуванні даного дерматозу.
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Перспективи досліджень.
Перспективним є вдосконалення лікування хворих на екзему з поєднаним застосуванням в їх комплексній терапії засобів з антиоксидантною дією та визначенням динаміки показників оксидантноантиоксидантного гомеостазу у пацієнтів.
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1.

STATE OF OXIDANT-ANTIOXIDANT HOMEOSTASIS IN PATIENTS
WITH ECZEMA DURING MULTIMODALITY THERAPY
N.A.Stepan
The paper presents some results of determining the evolution of oxidant-antioxidant
homeostasis in patients with eczema when using standard and multimodality treatment of
dermatosis and prescribing an antioxidant drug "Mexidolum" It was established that using “Mexidolum” in the treatment of patients with eczema caused significant changes in oxidant system indices which indicate a decrease in intensity of free radical oxidation of lipids and oxidative
modification of proteins with reduction of endogenous intoxication, but only in case of a tendency
towards normalization of antioxidant blood system, justifying the additional use of drugs with
antioxidant action in the multimodality therapy of this dermatosis.
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СОСТОЯНИЕ ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗА
У БОЛЬНЫХ ЭКЗЕМОЙ В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Н.А.Степан
В статье приведены результаты определения динамики показателей оксидантноантиоксидантного гомеостаза у больных экземой при применении стандартного и комплексного лечения дерматоза с назначением антиоксидантного препарата “Мексидол”. Установлено, что применение в комплексной терапии больных экземой антиоксидантного средства
“Мексидол” привело к достоверным изменениям показателей оксидантной системы крови,
которые свидетельствуют о снижением интенсивности процессов свободо-радикального
окисления липидов и окислительной модификации белков с уменьшением проявлений эндогенной интоксикации, лишь с тенденцией к нормализации показателей антиоксидантной системы крови, что обосновывает дополнительное применение препаратов антиоксидантного
действия в комплексном лечении данного дерматоза.

УДК: 616-071+616-092+616-07+616-08+616.5-002
СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ
ТА ІСТИННОЇ ЕКЗЕМИ В ДОРОСЛИХ.
О.Д.Александрук
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Ключові слова: атопічний дерматит, істинна екзема, анамнез, лікування.
Актуальність теми. Поширеність
алергічної патології в світі набуває
загрозливого характеру [2], адже більше
10% населення планети страждають на різні
алергічні захворювання [6]. На хронічні
алергічні дерматози припадає 10-40% усіх
шкірних хвороб [2]. Щорічно в світі
реєструють близько 29 млн. нових хворих на
атопічний дерматит (АД) [5]. Істинна екзема
(ІЕ) починається най час-тіше в дорослих
пацієнтів, проте зростання проявів урбанізації в житті людини сприяє подальшому
росту захворюваності на цей дерматоз [3].
Мета дослідження. Встановлення
спільних
та
відмінних
клінікоанамнестичних рис дорослих пацієнтів із
АД та ІЕ та впливу типового лікування на
їх перебіг.
Матеріали і методи дослідження.
Під нашим спостереження перебувало 67
осіб (47 чоловіків та 20 жінок) із
загостренням АД віком 18-48 років. Діаг-

ноз АД виставляли згідно зі стандартами
діагностики і терапії атопічного дерматиту
[1]. Також під спостереженням знаходились 62 особи (28 чоловіків та 34 жінки)
із загостренням істинної екземи віком 2248 років. Клінічне обстеження пацієнтів
проводилось при поступленні в стаціонар,
при виписці та через 1 місяць і супроводжувалось оцінкою важкості перебігу по
шкалі SCORAD [7]. Окремо оцінювали
інтенсивність свербіння за 10-бальною
шкалою. Лікувальні програми хворим
призначалась у відповідності до наказу
МОЗ України №312 від 08.05.2009
«Протоколи надання медичної допомоги».
Статистична обробка проводилась з
використанням програмного забезпечення
Microsoft Excel 10 та Statistica 8.
Результати дослідження та їх
обговорення. В 91% хворих на АД
захворювання розпочиналось в ранньому
дитячому віці, чим більшість цих хворих
суттєво відрізнялась від хворих на ІЕ. В
той же час діагноз власне АД пацієнтам
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вперше було виставлено в різні вікові
періоди – від раннього дитинства до
моменту досягнення повноліття. На
противагу цьому лише в 3 осіб із ІЕ
захворювання розпочалось в дитячому віці
і в більшості випадків діагноз ІЕ був
виставлений в коротких термінах після
початку дерматозу. При цьому у 2/3
пацієнтів з АД загострення відбувались
щороку, а в 12% обстежених - 2 і більше
раз на рік. Більшість (93%) страждала на
загострення у весняний період. Сезонність
загострень ІЕ була властива для 77%
пацієнтів: у весняний, осінній і зимовий
період загострення виникали у однакової
кількості хворих - 45% групи; в літній
період - в 13% хворих. Сухість шкіри, як
одна з постійних ознак АД в 36% хворих
не залежала від пори року. Сезонні
коливання сухості шкірних покривів були
більш частою скаргою чоловіків (72%) ніж
жінок (55%). На відміну від хворих на АД
для ІЕ сухість шкіри не є постійною
ознакою, проте сезонне зменшення вологості шкіри в себе відмічали 52% осіб
групи. У більшості хворих на АД (81%) та
лише частини хворих із ІЕ (42%)
спостерігався
ускладнений
сімейний
алегрологічний анамнез. В частини хворих
з АД (10%) та ХІЕ (18%) достовірні дані з
цього приводу були відсутні. Слід
відмітити неточність інформації, яку
можна отримати з цього приводу в
пацієнта, якщо не деталізувати питання, а
лише покладатись на розуміння цього
питання хворим. Чинники розвитку
загострення в обох групах пацієнтів були
подібними, проте їх частота було дещо
відмінною. Пацієнти з АД найчастіше
тригерами для себе вважали дієтичні
чинники або лікарські засоби (96%),
природні (39%) та побутові алергени
(26%). Для хворих на ІЕ тригерами
найчастіше були побутові контактні
алергени (63%), дієтичні фактори (52%) та
чинники виробничого характеру (26%).
Інтенсивний свербіж передував появі
висипань при АД в 34% випадків та ІЕ в
11% випадків, або виникав одночасно із
ними (66% та 89% випадків відповідно). В
періоди клінічної ремісії та неповної
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ремісії при АД свербіж провокувався
потовиділенням (90%), емоційним хвилюванням (32%), зігріванням шкіри (11%),
або рядом інших причин (15%). При ІЕ
свербіж шкіри провокувався впливом
емоцій (23%) та потовиділенням (19%).
100% пацієнтів із АД та 85% із ІЕ
визнають, що намагались проводити
самостійне лікування недуги. Лікувальнокосметичні засоби для догляду за сухою та
подразненою шкірою хворі на АД підбирали переважно самостійно. Лише 66%
пацієнтів групи вказували на ефективність
таких засобів, що може бути пояснене їх
підбором без врахування клінічної ситуації. Жінки схильні позитивно оцінювати
використання таких засобів значно частіше
(р<0,05), ніж чоловіки (85% проти 57,4%).
Ніколи не використо-вували такі засоби
25% хворих на АД (32% чоловіків та 5%
жінок групи). Лише 16% хворих на ІЕ
використовували емолієнти для профілактики між рецидивами. В обстежених
хворих на АД спостерігалось домінування
проявів ліхеноїдної (30%) та еритематозно-сквамозної з ліхеніфікацією (57%)
форм. Еритематозно-сквамозна форма АД
спостерігалась у 4-х, везикуло-крустозна
форма
у 3-х, пруригоподібна форма
зустрічалась лише у 2-х осіб групи.
Найбільш частою формою ХІЕ у
обстежених спостерігалась дизгідротична
– 50% (31 особа) та інтертригінозна - 26%
(16 осіб). Суха монетовидна форма
спостерігалась у 15% (9 хворих),
псоріазіформна у 10% пацієнтів (6 осіб.).
Значення індексу (к) SCORAD у пацієнтів з АД перед початком лікування складало 45(39;57) балів. У 28 (42%) пацієнтів
групи обстеження клінічні прояви АД були
розцінені як важкі, в 31 (46%) як середньої
важкості, в 8 (12%) осіб як легкі. Інтенсивність свербежу шкіри в пацієнтів групи за
10-більною шкалою при цьому склала
6(5;8) балів. Значення індексу (к) SCORAD
у пацієнтів з ІЕ перед початком лікування
складало 33(28;45) балів. При цьому лише
у 4 (6%) пацієнтів групи обстеження клінічні прояви АД були розцінені як важкі, в
46 (74%) як середньої важкості, в 4 (6%)
осіб як легкі. Інтенсивність свербежу шкі-
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ри в пацієнтів групи за 10-більною шкалою
склала 7(6;8) балів. Слід сказати, що менша кількість пацієнтів з важким перебігом
ІЕ за шкалою SCORAD була пов’язана із
меншою, ніж при АД типовою площею висипань. Прояви білого дермографізму шкіри визначались у 37 (55,2%) осіб із АД.
Змішаний тип шкірно-судинної реакції відмітили в 23 осіб (34,3%), червоний - в 7
осіб (10,5%). На противагу хворим із АД
при ІЕ білий тип дермографізму спостерігався рідко – лише у 4 осіб (6% групи),
змішаний тип в 55% хворих (34 особи),
червоний - в 40% групи (25 осіб). На час
завершення стаціонарного етапу лікування
спостерігалось закономірне зниження індексу SCORAD у всіх обстежених пацієнтів. Середній показник SCORAD при АД
достовірно зменшився (р<0,05) і складав
20(14;26) балів. Кількість хворих із індексом SCORAD, що відповідав важкому перебігу, знизилась з 42% групи (28 хворих)
до 0. Лише 28% групи (19 пацієнтів) мали
прояви АД середньої важкості, що пояснювалось великою площею висипань. Свербіж шкіри в пацієнтів всієї групи також
суттєво знизився (р<0,05) і складав 2(1;3)
бали. Чинниками, які сприяли «збереженню» певного рівня індексу SCORAD у всіх
хворих на момент виписки були типові
ознаки хронічного перебігу АД: сухість
шкіри, ліхеніфікація шкіри в типових місцях та епізодичний свербіж шкіри. Подальше лікування пацієнтів з такими проявами в умовах дерматологічних стаціонарів цілком закономірно вважається фінансово невиправданим. Значення індексу
SCORAD суттєво (р<0,05) знизилось у всіх
хворих з ІЕ і на час виписки складало
13(8;15) балів. У всіх хворих індекс відповідав показникам легкого перебігу захворювання. Залишкові значення індексу були зумовлені збереженням свербіння шкіри, ліхеніфікації та, в деяких випадках, запальної еритеми. Інтенсивність свербіння
шкіри в пацієнтів групи також суттєво
знизилась (р<0,05) і складала як і в хворих
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на АД 2(1;3) бали. При подальшому контрольному обстеженні через 1 місяць в більшості пацієнтів обох груп спостерігалось покращення клінічного стану: регрес
запальної еритеми, розчухів, ліхеніфікації
шкіри, зменшення інтенсивності свербіння
та розладів сну. 55 хворих на АД з 67 (82%
групи) демонстрували подальше зниження
індексу SCORAD. Проте в 6 пацієнтів (9%
групи) показник залишився сталим і в 6
випад-ках (9% групи) спостерігалось погіршення перебігу. В цілому в групі на цьому етапі показник SCORAD складав
15(11;20) балів, що достовірно менше
(р<0,05) попереднього показника. Інтенсив-ність свербіння шкіри в цілому в групі
істотно не відрізнялась від такої при завершенні стаціонарного лікування і складала
2(2;3) бали. У хворих на ІЕ період місячного спостереження супроводжувався також зниженням (р<0,05) показника
SCORAD до 6(4;10) балів. Проте в 4 пацієнтів (6% групи) показник залишився сталим, а в 10 випадках (16% групи) також
спосте-рігалось погіршення перебігу ІЕ і
відповідне незначне зростання індексу
SCORAD.
Висновки. Пацієнти на лікування в
стаціонарі з приводу загострення АД та ІЕ,
мають багато спільних клініко-анамнестичних ознак. Певні відмінності спостеріггаються лише при визначенні вікового
порогу початку захворювання, най частіших тригерів загострень, стану шкіри в
ремісії та сімейного алергічного анамнезу.
Під впливом лікування в умовах стаціонару, що суттєво не відрізняється для обох
дерматозів, пацієнти демонструють виражену динаміку проявів. Тим не менш, цей
етап лікування не дозволяє повністю
усунути прояви обох захворювань. Протягом місячного терміну спостереження та
лікування спостерігається подальше покращення стану більшості, але не всіх
пацієнтів.
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COMMON AND DIFFERENT FEATURES OF
ATOPIC DERMATITIS AND TRUE ECZEMA IN ADULTS
O.D.Aleksandruk

We performed analysis of medical history and clinical signs of 67 adult atopic dermatitis
and 62 true eczema patients under the in-patient treatment and at early period after discharge.
Common features of medical and personal history were shown: season dependence of aggravations,
tendency to be self-treated etc. Frequency of triggers, dermography and some other features were
show as different. Majority of patients have signs of the disease at discharge and early follow-up.
Part of the patients have signs of worsening.
ОБЩИЕ И РАЗЛИЧНЫЕ ЧЕРТЫ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
И ИСТИННОЙ ЭКЗЕМЫ У ВЗРОСЛЫХ.
А.Д.Александрук
Проведен анализ клинико-анамнестических признаков 67 взрослых больных
атопическим дерматитом та 62 больных истинной экземой в течение пребывания на лечении
в дерматологическом стационаре и в ранний период после выписки из стационара. При
сравнении типичных анамнестических признаков больных установлено общие признаки:
сезонность обострений, склонность к самолечению и пр. Отличными выявлены частота
триггеров обострения, тип дермографизма и др. признаки. Установлено наличие проявлений
заболевания у большинства пациентов обеих групп на время выписки из стационара, ранних
сроках наблюдения и ухудшение течения у небольшого числа больных. Ключевые слова:
атопический дерматит, истинная экзема, анамнез, лечение.
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УДК 616.594.12-057-08-031.81.
ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ КОРЕКЦІЇ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ
У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПРОФЕСІЙНИМИ ШКІДЛИВОСТЯМИ
І.Д.Бабак, О.О.Сизон, О.А.Білинська, І.ОЧаплик-Чижо
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова:випадіння волосся,
макро- та мікроелементний склад, професійні шкідливості, детоксикаційна терапія.
Актуальність теми. Першими
симптомами системних захворювань часто виступають зміни та випадіння волосся
та можуть свідчити про зв’язок із внутрішніми хворобами [2, 4, 5, 7, 8, 10]. Дисбаланс мікроелементів (МЕ) знаходить своє
відображення на стані та вигляді волосся,
яке у своєму складі має наступні необхідні елементи: азот, сірку, фосфор, цинк,
натрій, кальцій, магній, мідь [1, 3]. Увага
багатьох дослідників привернута до гіпотези впливу екзогенних і ендогенних чинників на функціональний стан волосин,
особливо ессенціальних та токсичних мікроелементів, які викликають сухість і
порідіння [6, 9].
Мета роботи. Вивчити зміни структури волосся, його макро-та мікроелементним складом та простежити патології
внутрішніх органів у людей, які контактували з шкідливими промисловими і технологічними речовинами з метою удосконалення їхньої терапії.
Матеріал і методи дослідження.
Протягом одного року було обстежено 18
пацієнтів, які тривалий час контактували з
шкідливими речовинами (свинець, етильований бензин, ортофосфорна кислота)
та скаржились на підсилене випадіння волосся. Використано комплекс методик,
який включив звичайну повздовжню світлооптичну мікроскопію та спектрографічне дослідження для визначення мікроелементного складу (МЕ) волосся. Макро –
та мікроскопічне дослідження волосся
проводилось на мікроскопі МБІ-3 із бінокулярною насадкою АУ-12 (зб.600). При
дослідженні волосся уважно оглядали по-

верхню та стан коріння для виявлення
тріщин або інших пошкоджень. Вивчення
МЕ волосся проводилось за допомогою
кількісного та якісного емісійного спектрального аналізу, який проводився на
спектрографі СТЕ-1 та ІСП-51. Виходячи
з того, що склад мікроелементів коливається по всьому протязі волосистої частини голови, ми зрізали пучки волосся від
кореня з п'яти точок різних її ділянок, а
саме: скроні, потилиці, тім'яної та лобної
частини. Перед дослідженням мікроелементів волосся попередньо очищали шляхом триразового промивання в суміші
ефіру та спирту 1:1 з подальшим просушуванням протягом 24 годин в чашках
Петрі. Для визначення максимально можливої кількості металів у волоссі застосовували
концентрування
мікроелентів
шляхом сухої мінералізації проб та інтегральної реєстрації всієї гами елементів на
фотопластинку. Озолення здійснювали
під постійним жорстким контролем за температурним режимом, який не перевищував 350-400°С. Тривалість мінералізації в середньому становила 6-8 год. При
озоленні зразків можливі втрати легких
металів навіть при невисоких температурах. З метою запобігання цього ефекту
застосовували кварцовий трубчастий озолювач із зонними нагрівачами, що дозволило скласти локальний динамічний режим спрямованого характеру в інертній
атмосфері. Навіть при вивітрюванні з
проб металів останні осаджувались у
більш холодній зоні на колекторі із активованого вугілля, нанесеного у вигляді
таблетки на мікропористий фільтр. Інертну атмосферу при озоленні створювали
шляхом пропускання аргону через озолювач із швидкістю декілька мл/хв. Створення оптимальних умов збудження ана41
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літичних спектральних ліній, стабілізації
температурної дуги, збільшення перебування атомів у аналітичній зоні, забезпечення відповідної атмосфери в плазмі досягали введенням до проби реагентівносіїв і бефурних сумішей (LI СO NH і
політетра-фторетілен). Таким чином, завдяки фракційності випаровування, полегшення виходу мікроелементів із проб, а
також стабілізації дугової плазми вдалося
значно підвищити чутливість визначення
елементів. Еталони та зразки, що досліджувалися, зважували по 25 мг (3 паралельних наважки) і вносили в канали дугових електродів (діаметр каналу – 3,5 мм,
глибина – 4 мм). Для поліпшення теплоізоляції проби нижній електрод використовували у формі келиха, верхній мав порожнистий канал, що сприяло затриманню атомів в аналітичній зоні. Спектри
збуджувалися в дузі перемінного струму
силою 16 А при напрузі 220 В. Проміжок
між електродами – 2мм, діаграма – 2,5 мм,
ширина щілини спектрографів – 0,015 мм,
час експозиції – 2,5 хв. Фотографування
здійснювали за допомогою спектрографів
СТЕ-1 та ІСП-51 з камерою УФ-89 через
трьохсхідцевий послаблювач на фотопластинки типу СП-11 чутливість 16 од. Градуювання при-ладів для кількісного вимірювання концентрації мікроелементів
проводили за допомогою еталонів, виготовлених на основі чистого вугільного
порошку, хімічних реактивів, взятих у
співвідношеннях, що відповідають матрич-ному складу природної зони. У виготовлену за однорідністю основу стандарту
вводили домішки елементів, взятих у хімічно стабільних складниках. Кожна наступна фракція еталону вміщувала концентрацію суміші у 3 рази нижчу , ніж попередня, до вмісту елементів на рівні 510%. Гравіювальні графіки для визначення концентрації будувалися в координаті
Ш-І. Внутрішнім стандартом був фон пластинок, який вимірювався поблизу аналітичної лінії в мінімумі.
Результати та обговорення. З допомогою світлооптичної мікроскопії були виявлені зміни коренів волосся, які мали вигляд гачка або закругленого списа із залиш42
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ками оболонок і гладкі, атрофічні, без оболонок. У самій структурі стрижня були виявлені виступи та заглибини, відсутність черепицеподібного малюнку. Аналізуючи кількісні показники ми встановили різницю
між складом МЕ волосся хворих і контрольною групою: статистично вірогідним є збільшення алюмінію, кремнію, титану, заліза,
міді, барію, лантану в 1,5-2 рази. Серед 45%
обстежених переважали захворювання тракту травлення: хронічний гастрит, гепатит,
виразкова хвороба, дисбактеріоз кишківника. Характеризуючи гіпотетич-ний механізм
можливої токсичної дії вищевказаних МЕ
можна припустити, що мова йде про комбіновану дію, яка зумовлює можливість появи
специфічних ефектів, до яких і відноситься
підсилене випадіння волосся. Усім хворим з
корегувальним лікуванням супутньої патології індивідуальним у кожному випадку,
рекомендували Детоксил з метою підвищення детоксикаційної здатності печінки та
знешкодження шкідливих хімічних речовин
та ДермаПРО-симбіотик для відновлення та
нормалізації травлення, на протязі одного
місяця. В якості зовнішньої терапії всім пацієнтам було рекомендовано для місцевого
застосування сироватку та шампунь Біоксин
з метою протидії впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, які провокують випадіння
волосся. На початку лікування застосовували сироватку по 3 ампули на тиждень, вона
містить активні речовини, які усувають проблему підсиленого випадіння волосся, впливаючи на кровопостачання і обмін речовин в
сосочку. По завершенні інтенсивного етапу
призначали шампунь, який рівномірно хворі
наносили на змочене волосся. Для отримання позитивного результату стійкої дії застосовували шампунь Біоксин на регулярній
основі. Помітний ефект застосування сироватки та шампуню Біоксин ми отримали,
починаючи з другого місяця терапії. Покращення естетичного стану волосся хворих
підтвердило й мікроскопічне дослідження:
корені волосся були звичайної форми з оболонками, а в структурі стрижня були відсутні виступи та заглибини, черепицеподібний
малюнок спостерігався по всій довжині волосся. В 80% виявлено повне відновлення
структурального складу волосся після двохмісячної терапії.
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Висновки. Виявлені морфологічні
та структурні зміни волосся в хворих, які
контактували з шкідливими токсичними
речовинами, а також збільшення мікроелементів, зокрема алюмінію, кремнію, титану, заліза, міді, барію, лантану в волоссі.
Результати лікування хворих із підсиленим
випадінням волосся, які контактували з
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шкідливими речовинами довели доцільність використання Детоксилу для покращення детоксикаційної здатності та знешкодження шкідливих речовин і ДермаПРО
для нормалізації травлення у комплексі з
використанням для зовнішньої терапії сироватки та шампуню Біоксин.
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OPTIMIZATION OF COMPLEX CORRECTION OF HAIR LOSS
IN PATIENTS WITH OCCUPATIONAL HAZARDS
I.D.Babak, O.O.Syzon, O.A.Bіlynskaya, I.O.Chaplyk-Chyzho
The work is dedicated to the study of changes in the structure of hair in people exposed to
harmful industrial and technological materials. The macro- and microelement composition of hair
and internal organs pathology influence on the process of hair loss have been investigated. The patterns of improved complex treatment of the given pathology have been proposed
ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ КОРРЕКЦИИ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
У ПАЦИЕНТОВ С ПРОФИСИОНАЛЬНЫМИ ВРЕДНОСТЯМИ
И.Д.Бабак, О.О.Сызон, О.А.Билинская, И.О.Чаплык-Чыжо
Работа посвящена изучению изменений структуры волос у людей, контактировавших
с вредными промышленными и технологическими веществами. Исследуется макро- и микроэлементный состав волос и влияние патологии внутренних органов на процессы выпадения
волос. Предложенные схемы усовершенствованной комплексной терапии данной патологии.
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УДК 612.53-002.193:616.12-088.318-07:616.839-047.44]-06
ОЦІНКА ВЕГЕТАТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ІЗ ВІВЧЕННЯМ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ
СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ХВОРИХ РЕЦИДИВАМИ РОЗАЦЕА
А.В.Василенко
Запорізький державний медичний університет
Ключові слова: розацеа, патогенез,
рецидив, судини, вегетативна нервова система.
Актуальність теми. Розацеа - поліетіологічне, мультифакторне, хронічне рецидивуюче захворювання, що ушкоджує
переважно шкіру обличчя. Захворювання є
актуальною проблемою в сьогоденні, адже
питома вага його становить близько 5-10%
від усіх дерматозів [5, 8]. Проблемою розацеа є повільні позитивні зміни на краще
під час лікування, часті загострення після
нетривалих ремісій, та хронічна рецидивуюча течія. Отже призупинення прогресування хвороби, досягнення стій-ких ремісій, прогнозування та попере-дження рецидивів, а також раціональна адекватна
терапія є необхідною умовою курації хворих на цей дерматоз [1, 6, 11]. Значною мірою розвиток розацеа супроводжується
стресорною активацією [4, 7]. Відомо, що в
патогенезі розацеа значну роль мають порушення нейрогуморальнї та нервової регуляції. Ритм життя сучасної людини стрімкий, та наповнен значними нервовопсихичними навантаженнями, які через
кору головного мозку, підкіркові структури та гіпоталамо-гіпофізарну сис-тему дестабілізують основні регуляторні системи
організму, чим викликають розвиток
центральної вегетативної дисфункції та
порушення діяльності вегетативної нервової системи (ВНС), що в свою чергу має
вплив на перебіг та прогноз захворювання
[2, 10]. В останні роки для оцінки стану
вегетативного балансу та регуляторних
систем організму використовують новий
підхід, в основі якого є аналіз варіабельності серцевого ритму (ВСР) [3]. Метод аналізу ВСР виражає коливання тривалості кардіоінтервалів R-R відносно середнього значення при наявності синусового
ритму. Стан ВНС та механізмів регуляції
оцінюється за допомогою ряду статистич44

них і спектральних показників ВСР [6]. До
теперішнього часу не проводилися дослідження щодо виявлення взаємозв’язку між
ступенем вираженості вегетативної дисфункції та перебігом розацеа. Тому вивчення
ВСР дає мож-ливість визначити ступінь
напруження регуляторних систем, перевагу впливу сипа-тичного чи парасимпатичного відділу ВНС, що має значну роль в
патогенезі, дозволяє прогнозувати перебіг
захворювання, допомагає визначити схему
лікування, та дає змогу спостерігати за
ефективністю лікування в динаміці [1, 6].
Мета дослідження. Вивчити зміни
ВСР та дати оцінку вегетативній дисфункції у хворих рецидивами розацеа.
Матеріали та методи дослідження. Було обстежено 40 хворих на розацеа у
віці від 30 до 62 років, середній вік –
36,1±6,4 років. Серед них 26 пацієнтів - із
рецидивом захворювання, та 14 – із вперше виявленим патологічним процесом. Також дослідили 20 практично здорових людей (контрольна група). ВСР визначали за
допомогою
комп’ютерного
електрокардіографа «Сardiolab +» комплектації
НТЦ «ХАИ-МЕДИКА» (м. Харків). ЕКГ
реєстрували у 3 стандартних відведеннях,
потім обирали активну ЕКГ по одному відведенню. У якості активного вибирали
відведення з максимальною амплітудою Rпіку й мінімальним рівнем перешкод. Далі
проводили реєстрацію ЕКГ протягом 10
хвилин у розслабленому стані і положенні
хворого лежачи після 15-хвилинної адаптації для дослідження вегетативного забезпечення діяльності організму. Подальшу обробку проводили за спеціальною
програмою. Оцінку стану вегетативної регуляції ССС проводили за показниками:
ВАР – варіаційний розмах RR інтервалів
(мс); АМо – амплітуда моды (%); Мо – мода (с); ІН- Індекс напруги регуляторних
систем (усл. од.). Також оцінювалися спектральні показники ВСР: SDNN – середнє
квадратичне відхилення інтервалів RR
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(мс); TP – загальна потужність спектру
0,000-0,400 Гц (мс²); VLF – потужність в
діапазоні дуже низьких частот 0,02-0,05 Гц
(мс²; LF – потужність в діапазоні низьких
частот, біля 0,1 Гц (амплітуда яких залежить від рівня як парасимпатичних, так і
симпатичних впливів на серце); HF - потужність в діапазоні високих частот (мс²),
обумовлена модуляцією тонусу вагуса під
час дихання та їх амплітуда залежить від
рівня тонічних парасимпатичних впливів;
LF/HF – індекс вегетативного балансу
(усл. од.). Статистична обробка результатів
проведена за допомогою пакету статистичних програм «Statistsca® for Windows
6.0». Статистичні дані приведені у вигляді
середнього значення (М) ± стандартне квадратичне відхилення (m), Результати вважали достовірними при р<0,05.
Результати дослідження та їх обговорення. При дослідженні ВСР до поча-

тку лікування, у пацієнтів із розацеа встановлені порушення центральних механізмів регуляції із дисбалансом ВНС, які проявлялися достовірними (Р<0,05) змінами
показників у вигляді зниження часових
(SDNN, ВР, ТР) та спектральних (VLF, LF,
HF,) показників ВСР, зниженням загальної
потужності спектру (TP), відносно показників практично здорових людей, що свідчило про зміни парасимпатичної регуляції.
А показники Мо, АМо, LF/HF та ІН були
статистично достовірно підвищенні, що
відображає співвідношення симпатичних і
парасимпатичних впливів на ВНС. Також
було з’ясовано, що у всіх хворих на розацеа переважало посилення сипа-тичної регуляції та ослаблення парасимпатичного
тонусу. А у обстежених хворих із рецидивами розацеа, ці порушення носили більш
виражений характер. Показники ВСР
представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Показники варіабельності серцевого ритму у хворих розацеа (M±m)

Показник

Контрольна група
(n=20)

Хворі з вперше вияв- Хворі з рецидивом
леною розацеа
розацеа
(n=14)
(n=26)
SDNN, мс²
54,6±3,7
48,6±2,1
32,4±2,4*
ВР, мс
264,7±121,5
204,4±86,4
179,5±65,4*
Мо, мс
786,7±68,4
816,5±124,3
843,2±84,2*
АМо, %
36,8±26,4
48,4±29,3
52,4±24,1*
ТР, мс²
2634,2±424,6
1952,3±327,7
1423,4±211,6*
VLF, мс²
769,4±264,6
476,2±173,3
310,4±212,5*
LF, мс²
1022,4±258,5
648,4±152,3
453,7±254,2*
HF, мс²
598,4±121,3
384,6±157,4
298,2±124,5*
LF/HF, %
0,6±0,8
0,6±1,2
0,6±1,9*
ІН, %
112,3±104,2
157,4±121,3
185,2±146,4*
Примітка: *- р<0,05 у порівнянні з групою із рецидивами розацеа.
Висновки. При дослідженні ВСР до
початку лікування, у пацієнтів з розацеа
встановлені порушення центральних механізмів регуляції із дисбалансом ВНС, які
проявлялися посиленням симпатичної регуляції та ослабленням парасимпатичного
тонусу. А у хворих з рецидивами розацеа,
на відміну від хворих із вперше виявленим

дерматозом, ці порушення були більш виражені. Встановлено, що рання діагностика змін в вегетативній нервовій системі
дозволяє прогнозувати течію хвороби, підібрати комплексну ефективну терапію,
спрямовану на профілактику розвитку рецидивів розацеа.
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ASSESSMENT OF AUTONOMIC DYSFUNCTION WITH THE STUDY
OF HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS WITH RELAPSES OF ROSACEA.
A.V.Vasilenko

The article presents modern data on the pathogenetic mechanisms of development of
rosacea. Shows the role of causal factors, among which special attention is paid to neurovegetative
disorders. The urgency of diagnostics of a condition of the autonomic nervous system by determining heart rate variability in patients with relapses of rosacea. The study included 40 patients with
rosacea, among which 26 patients with recurrent disease and 14 with newly diagnosed process. We
also examined 20 healthy individuals (control group). Identified changes in the indices of heart rate
variability and reduction in casova and frequency characteristics, the imbalance of the ANS in the
form of increased tone of the sympathetic nervous system. It was found that in recurrent dermatosis
disorders are more pronounced. Early diagnosis of changes in the autonomic nervous system to allow prognozirovat the course of the disease and based on the identified changes to improve the efficiency of treatment of patients with relapses of rosacea.
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ОЦЕНКА ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ С ИЗУЧЕНИЕМ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ
СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БОЛЬНЫХ РЕЦИДИВАМИ РОЗАЦЕА.
А.В.Василенко
В статье представлены современные данные, посвященные патогенетическим механизмам развития розацеа. Показана роль причинных факторов, среди которых особое внимание уделено нейровегетативным расстройствам. Обоснована актуальность диагностики состояния вегетативной нервной системы путем определения вариабельности сердечного ритма у больных рецидивами розацеа. Обследованы 40 больных розацеа, среди которых 26 пациентов - с рецидивом заболевания и 14 –с впервые выявленным процессом. Также были
обследованы 20 практически здоровых людей (контрольная группа). Выявлены изменения
показателей вариабельности сердечного ритма в виде снижения часовых и частотных характеристик, дисбаланс ВНС в виде усиления тонуса симпатической нервной системы. Так же
установлено, что при рецидивах дерматоза нарушения носят более выраженный характер.
Ранняя диагностика изменений в вегетативной нервной системе позволяют прогнозировать
течение заболевания и учитывая выявленные изменения улучшить эффективность лечения
больных рецидивами розацеа.

УДК 616.5-002.3-036:616-071.3
ЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
У РОЗВИТКУ ТА ПЕРЕБІГУ ПІОДЕРМІЙ
І.О.Чаплик-Чижо
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: антропометричні
показники, піодермії, клініка, діагностика.
Актуальність теми. Інфекції шкірних покривів займають значне місце серед
захворюваності населення. Проблема піодермій є актуальною через часто поліетіологічний (стрептококи, стафілококи, протей, синегнійна паличка та інші), тяжчий
перебіг та значну поширеність процесу,
резистентність до лікування, як наслідок
широкого та безпідставного застосування
антибіотиків [1, 2, 3, 6, 7]. За останні роки
у Львівській області зросла частка хворих
на глибокі та хронічні піодермії у людей
працездатного віку (на 5,9% та 3,5%
відповідно) [4]. Cьогодні через недостатню
ефективність існуючих методів лікування і
профілактики піодермії залишаються од-

нією з актуальних проблем сучасної медицини [10, 11]. Клінічні прояви дерматологічної патології в рамках цілого організму можна розглядати з позиції конституціонального підходу, враховуючи, що
кожному конституціональному типу властивий свій профіль патологічного процесу [9]. Соматотип багатьма антропологами розглядається як «дзеркало обмінних
процесів»,
тому
вивчення
зв'язків
клінічних проявів полігенних і мультифакторіальних дерматозів з конституціональними особливостями людини є, безумовно,
обгрунтованим і перспективним [5, 8].
Мета
роботи.
Проаналізувати
розподіл піодермій щодо етіологічного
чинника та протікання у групі стаціонарних хворих. Визначити відмінності поперечних розмірів тіла у чоловіків і жінок
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першого зрілого віку Західного регіону
України, хворих на піодермії, та здорових.
Матеріали та методи. У роботі використали наступні методики дослідження:
верифікація діагнозу піодермії проведена
згідно клінічних протоколів; антропометричне обстеження включало визначення:
діаметрів тіла – ширини дистального
епіфіза плеча, ширини дистального епіфіза
передпліччя, ширини дистального епіфіза
стегна, ширини дистального епіфіза
гомілки, поперечного середньо груднинного розміру.
Результати та їх обговорення.
Нами обстежено 48 стаціонарних хворих з
піодерміями та 30 здорових людей
відповідного віку. За статтю хворі розділились 28 чоловіків та 20 жінок. Усіх
пацієнтів не було виявлено супутньої патології, а їх вік корелював в межах 18-30
років. Аналіз стаціонарних хворих на
піодермії по етіологічному чиннику
розділився таким чином у 13(27%) хворих
збудником виявлено Staphylococcus aureus,
11 (23%) - Streptococcus pyogenes, 24 (50%)
- поєднання обох інфекційних агентів.
Гострі піодермії спостерігались у 29 (60%)
пацієнтів, 5 (10%) - підгостре протікання, у
14 (29%) - хронічні варіанти піодермій.
Стафілококові
піодермії
розділились
слідуючим чином: поверхневі 5 пацієнтів
(з них остіофолікуліт - 3, сикоз - 2), глибокі - 8 (фурункул-7, гідраденіт-1). Стрептококові піодермії склали поверхневі, а
власне стрептококове імпетиго - 9
пацієнтів, глибокі представлені ектімою 2. Змішані піодермії включали переважно
стрептостафілококове імпетіго - 18 чоловік, у 2 -піогенна гранульома, 1 - шанкроформна піодермія, 1- хронічна виразкова
піодермія. В результаті аналізу антропометричних вимірів встановлено, що середнє
значення ширини дистального епіфіза плеча у здорових і хворих на піодермії становить: для здорових чоловіків загалом 6,94±0,40 см; для хворих чоловіків загалом
- 7,00±0,44 см; для хворих чоловіків із
стрептодермії і стафілодермії - відповідно
6,90±0,45 см та 7,10±0,43 см; для здорових
жінок загалом - 5,84±0,40 см; для хворих
жінок загалом - 6,10±0,41 см; для хворих
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жінок із стрептодерміями і стафілодерміями - відповідно 6,06±0,44 см та 6,14±0,30
см. При визначенні відмінностей ширини
дистального епіфіза плеча без урахування
соматотипу встановлено, що у чоловіків із
стафілодерміями відмічається тенденція
(p=0,062) до більших значень у порівнянні
із здоровими чоловіками, а також незначна
тенденція (p=0,075) до більших значень у
порівнянні із хворими чоловіками з стрептодерміями. У хворих жінок загальної групи та із різними ступенями важкості патології спостерігається достовірно більше
(р<0,001) значення даного розміру порівняно зі здоровими жінками. Середнє значення ширини дистального епіфіза передпліччя у здорових і хворих на піодермії
становить: для здорових чоловіків загалом
- 5,73±0,30 см; для хворих чоловіків загалом - 5,56±0,30 см; для хворих чоловіків із
стрептодерміями і стафілодерміями - відповідно 5,55±0,30 см та 5,56±0,27 см; для
здорових жінок загалом - 4,90±0,30 см; для
хворих жінок загалом - 4,85±0,41 см; для
хворих жінок із стрептодерміями і стафілодерміями - відповідно 4,80±0,31 см та
4,90±0,24 см. Встановлено, що у здорових
та у хворих чоловіків з стрептодерміями
достовірно більше (р<0,001) значення ширини дистального епіфіза передпліччя порівняно із відповідними групами хворих
чоловіків загалом та з стафілодерміями. У
здорових жінок встановлена тенденція
(p=0,074) до більших значень розміру
порівняно із жінками із стрептодерміями.
Середнє значення ширини дистального
епіфіза стегна у здорових і хворих на піодермії чоловіків і жінок становить: для
здорових чоловіків загалом - 8,87±0,43 см;
для хворих чоловіків загалом - 9,32±0,70
см; для хворих чоловіків із стрептодерміями і стафілодерміями - відповідно
9,30±1,03 см та 9,40±0,57 см; для здорових
жінок загалом - 8,13±0,51 см; ля хворих
жінок загалом - 4,85±0,41 см; для хворих
жінок із стрептодерміями і стафілодерміями - відповідно 8,42±0,71см та 8,62±0,61
см. Встановлено, що у здорових чоловіків
та жінок достовірно менші (р<0,01-0,001)
значення ширини дистального епіфіза стегна порівняно із відповідними групами
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хворих. Середнє значення ширини дистального епіфіза гомілки у здорових і хворих
на піодермії чоловіків та жінок загалом
дорівнює: для здорових чоловіків загалом 7,21±0,44 см; для хворих чоловіків загалом
- 7,26±0,54 см; для хворих чоловіків із
стрептодерміями і стафілодерміями - відповідно 7,25±0,64 см та 7,22±0,43 см; для
здорових жінок загалом - 6,41±0,01 см; для
хворих жінок загалом - 6,51±0,02 см; для
хворих жінок із стрептодерміями і стафілодерміями - відповідно 6,44±0,51 см та
6,61±0,32 см. Встановлено, що у здорових
жінок достовірно менше (р<0,01) значення
ширини дистального епіфіза гомілки порівняно із відповідною групою жінок із стафілодерміями. Середнє значення поперечного середньо-груднинного розміру у здорових і хворих на піодермії чоловіків та
жінок загалом дорівнює: для здорових чоловіків загалом - 26,74±1,91 см ; для хворих чоловіків загалом - 28,74±2,41 см; для
хворих чоловіків із стрептодерміями і ста-

1.
2.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

№ 1-2 (34), 2015

філодерміями - відповідно 28,65±2,81 см та
29,31±1,92 см; для здорових жінок загалом
- 24,66±1,46 см; для хворих жінок загалом
- 25,61±1,84 см; для хворих жінок із стрептодерміями і стафілодерміями - відповідно
26,21±1,96 см та 26,04±1,54 см. Встановлено, що у здорових чоловіків або жінок
достовірно менші (р<0,01-0,001) значення
поперечного середньо груднинного розміру порівняно із відповідними групами хворих чоловіків або жінок загалом та з стрептодерміями і стафілодерміями.
Висновки. Спостерігали переважання (50%) хворих зі змішаними гострими
піодерміями. Поперечні розміри тіла як в
хворих чоловіків, так і у жінок не мали вираженої морфологічної однорідності при
виражених відмінностях і наявності комплексу диференціюючих ознак при аналізі
між здоровими й хворими на піодермії чоловіками та жінками, що відображає
розбіжність
механізмів
формування
індивідуальної мінливості.
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THE SIGNIFICANCE OF SOME ANTROPOMETRIC PARAMETERS
IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF PYODARMA
I.O.Chaplyk-Chyzho
The differencesof cross body sizes in the first mature age men and women, whosuffer
frompyoderma as compared to the healthy individuals, both living inthe Western region of Ukraine,
are describedin the present article. The distribution of pyodermawith the respect of etiological factor
and the course of the disease in inpatientgroup has been analysed. The assessmentcases indicate that
most of the examined patients show greater cross body than that in the control group.
ЗНАЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В РАЗВИТИИ И ТЕЧЕНИИ ПИОДЕРМИЙ
И.О.Чаплик-Чижо
В статье описаны различия поперечных размеров тела у мужчин и женщин первого зрелого возраста Западного региона Украины, больных пиодермиями, и здоровых. Проанализировано распределение пиодермий по этиологическому фактору и протекания в группе стационарных больных. Проведенные обследования указывают на то, что у большинства испытуемых поперечные размеры имеют большие значения у пациентов, чем в контрольной группе.

УДК 616.5-006.81-053.2/.7-036
ЮВЕНІЛЬНА МЕЛАНОМА: ОПИСАННЯ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ
О.В.Шуленіна
Буковинський державний медичний університет
Ключові слова: ювенільна меланома, невус, патогістологічне дослідження.
Вступ. Ювенільна меланома (веретеноклітинний невус, невус Шпіц) є рідкісне доброякісне новоутворення, що в більшості випадків виникає в дитячому та
юнацькому віці. Не дивлячись на таку назву, невус є доброякісним, хоча і відрізняється незвично швидким ростом. Термін
«ювенільна меланома» неточний, оскільки
це захворювання зустрічається не лише у
дітей, а поняття «меланома» є синонімом
50

злоякісності. Використовуючи цей термін,
більшість сучасних дослідників підкреслюють гістологічну схожість із меланомою, що має безсумнівне практичне значення [1]. Класифікація ювенільної меланоми передбачає наявність 4-х її клінічних
варіантів: 1) малопігментована пухлина,
м'яко-еластичної консистенції, рожевого
або світло-коричневого кольору, що зникає
при діаскопії; 2) малопігментована пухлина щільної консистенції (фіброматозний
тип), інколи з телеангіоектазіями; 3) пігментоване новоутворення з гладенькою
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поверхнею, рідко – з лущенням; 4) множинні елементи червонувато-коричневого
кольору на тлі плям типу «кави з молоком»
[1, 2]. У більшості хворих невус Шпіц має
доброякісний перебіг. Інколи він трансформується в невоклітинний невус. При тривалому перебігу захворювання інколи розвивається фіброз, внаслідок чого утворення з часом набуває схожість із дерматофібромою, гістіоцитомою. Малігнізація даного невуса спостерігається надзвичайно рідко, проте, така можливість не виключена
[3,4]. Диференціювати ювенільну меланому необхідно з меланомою, гістіоцитомою,
бородавками, ангіомою та туберкульозним
вовчаком [2, 4].
Матеріали та методи. Під нашим
спостереженням перебувала пацієнтка, яка
звернулася зі скаргою на новоутворення на
шкірі та бажанням його видалити.
Результати та обговорення. На
прийом до лікаря дерматовенеролога звернулася пацієнтка 20 років, яка скаржилася
на наявність новоутворення шкіри в ділянці передньої поверхні правого гомілковоступневого суглоба, яке не супроводжувалося суб’єктивними відчуттями. З анамнезу: новоутворення з’явилося 2 роки тому,
коли вперше був помічений вузлик рожево-коричневого кольору невеликого розміру – близько 2 мм. Згодом було відзначено
його швидкий ріст – до 1 см за 2 місяці.
Вважаючи дане утворення бородавкою,
пацієнтка самостійно впродовж 2 тижнів
зовнішньо застосовувала засіб «Чистотіл»,
внаслідок чого відзначала появу болючості
при доторканні, потемніння утворення та
появу кірочки на поверхні.
При огляді – патологічний шкірний процес
локалізований на шкірі в ділянці передньої
поверхні правого гомілково-ступневого
суглоба і представлений папулою округлої
форми 13 мм у діаметрі, щільно-еластичної
консистенції, з дрібно-пластинчастим лущенням на поверхні, багряного кольору та
пігментованим вінчиком (фото1). Було запропоновано наступні діагнози для диференційної діагностики: Травмований невус? Меланома шкіри? Гістіоцитома?
Ювенільна меланома?
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Фото 1. Хвора К., 20 років, діагноз: ювенільна меланома.
Зважаючи на вище зазначене, було прийнято рішення про хірургічне видалення даного утворення з наступним патогістологічним дослідженням (фото 2).

Фото 2. Хвора К., 20 років. Невус Шпіц
(Гематоксилін-еозин, х200).
При забарвленні гематоксилін-еозином у
поверхневих шарах дерми були в різних
співвідношеннях веретеноподібні клітини
перпендикулярно до поверхні епідермісу.
Епітеліоїдні клітини, в тому числі багатоядерні, типу клітин Тутона. На межі з епідермісом наявність еозинофільних скупчень – тілець Каміно та поодинокі мітози.
У верхньому шарі дерми велика кількість
телеангіоектазій. В нижніх шарах дерми
лімфо- та плазмоцитарна інфільтрація. Результат: Веретеноклітинний невус Шпіц
(ювенільна меланома), фіброматозний тип.
Висновок. Диференційна діагностика і тактика щодо ювенільної меланоми
представляє серйозну проблему. Важливо
зазначити, що пігментні невуси у дітей та
підлітків підлягають динамічному спостереженню та своєчасному адекватному хірургічному лікуванню. Зважаючи на можливість малігнізації, діагноз «ювенільна
меланома» має бути підтверджений ґрунтовним патоморфологічним дослідженням.
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JUVENILE MELANOMA: CASE REPORT
Shulenina O.V.

The article deals with the problem of juvenile melanoma – a rare benign tumor of the skin,
which occurs mainly in children and adolescents and has a favorable prognosis. The risk of
malignant transformation of tumor is low and appears at puberty. Differential diagnosis is
melanoma, histiocytoma, warts, angioma, lupus tuberculoid calls for histological examination of
removed lesion.
ЮВЕНИЛЬНАЯ МЕЛАНОМА: ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
Шуленина А.В.
Статья посвящена проблеме ювенильной меланомы – редкого доброкачественного
образования кожи, которое встречается преимущественно у детей и подростков и имеет благоприятный прогноз. Риск малигнизации образования невелик и появляется в период полового созревания. Дифференциальная диагностика проводится с меланомой, гистиоцитомой,
бородавками, ангиомой, туберкулезной волчанкой и предусматривает проведение гистологического исследования удаленного образования.

УДК 616.53-002.
ЛІКУВАННЯ ВТОРИННИХ БАКТЕРІАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ ШКІРИ
Г.Є.Гірник
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»\
Ключові слова: бактеріальні захворювання шкіри, особливості перебігу,
принципи терапії, місцеве лікування, фузидієва кислота.
Актуальність теми. Причиною
гнійничкових захворювань шкіри вважають різні мікроорганізми: стафілококи,
стрептококи, пневмококи, кишкова паличка, вульгарний протей, синьогнійна палич52

ка та ряд інших. Ця флора розповсюджена
в навколишньому середовищі: повітрі, пилу в приміщеннях, на одязі тощо, але далеко не у всіх випадках інфекційні агенти
здатні викликати захворювання. Непошкоджений роговий шар епідермісу є непроникним для мікроорганізмів, адже складається з рогових пластинок, які щільно прилягають одна до одної і мають негативний
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електричний заряд, що відштовхує бактерії
з однойменним зарядом і забезпечує механічний бар`єр для піогенної флори. Життєвий цикл клітин епідермісу передбачає постійне відокремлення рогових лусочок, з
якими з поверхні шкіри видаляється велика кількість мікроорганізмів [2]. Кисле середовище на поверхні шкіри (рН 3,5-6,7),
зумовлена кератином а також шкірним салом і потом, є несприятливим фоном для
розмноження
мікроорганізмів.
Вільні
жирні кислоти, які входять до складу
шкірного сала і епідермального ліпідного
бар`єру, мають бактерицидні властивості.
Найбільш виражену бактерицидну дію
мають ненасичені жирні кислоти (лінолева, ліноленова, олеїнова) і при цьому
найбільша чутливість до дії вказаних ненасичених жирних кислот спостерігається у
стрептококів, дещо менша – у золотистих
стафілококів [4]. Клітини Лангерганса в
епідермісі, базофіли, тканинні макрофаги,
Т–лімфоцити в дермі володіють імунологічними захисними механізмами. Існує
ряд факторів, які сприяють виникненню
піодермій. До екзогенних факторів належать: забруднення і велика кількість інфекційних агентів патогенних мікроорганізмів при порушенні санітарно-гігієнічного
режиму; порушення цілісності рогового
шару епідермісу внаслідок фізичної травми (опік, обмороження, вплив радіації тощо); тривале і нераціональне використання
антибактеріальних засобів (зовнішнє застосування і пероральний прийом); прийом глюкокортикоїдів, цитостатиків, імуносупресорів. До ендогенних факторів, які
знижують опірність організму, зараховують: хронічні захворювання внутрішніх
органів (ендокринопатії: цукровий діабет,
синдром Іценко-Кушинга та інші; захворювання шлунково-кишкового тракту, печінки, хронічні інтоксикації, захворювання
судин, які є причиною порушення мікроциркуляції); первинна і вторинна недостатність імунокомпетентної системи; вогнища хронічних гнійних інфекцій; захворювання, пов`язані зі зміною кількості і хімічного складу шкірного сала; вікові особливості. Піодермії поділяються на стафілококові (стафілодермії), стрептококові
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(стрептодермії), змішані і атипові. Бактеріальні захворювання шкіри можуть бути
первинними, що виникли на незміненій
шкірі, і вторинними, що ускладнюють перебіг різних дерматозів (атопічного дерматиту, хронічної екземи, корости та інших).
Також піодермії поділяють на поверхневі і
глибокі форми, в залежності від того, чи
формуються після розрішення морфологічних елементів рубці [1]. До стафілококових піодермій традиційно належать остіофолікуліт, фолікуліт, вульгарний сикоз,
фурункул, карбункул, гідраденіт, а також
стафілодермії дитячого віку (везикулопустульоз, стафілококова міхурниця новонароджених, синдром стафілококової обпеченої шкіри) [1]. Діагностика піодермій
переважно не є проблематичною і діагноз
встановлюється на основі клінічної картини. При гострих поверхневих формах
мікробіологічне дослідження зазвичай не
потрібне. Але при часто рецидивуючих
формах, при хронічних піодерміях таке
дослідження провести необхідно, також
слід визначити чутливість мікрофлори до
призначених раніше препаратів. При поширених поверхневих і глибоких формах
застосовується системна антибактеріальна
терапія. В якості препаратів для місцевої
терапії поверхневих форм можливе застосування антисептиків в комбінації зі
спиртовими розчинами антибіотиків. При
виникненні абсцесів, флегмон, фурункулів,
карбункулів, гідраденітів можливим є
хірургічне лікування [3]. Велика кількість
пацієнтів з піодерміями мають обтяжений
алергологічний анамнез, і дуже часто призначення антибіотиків призводить до розвитку алергічних реакцій. В таких випадках необхідно застосовувати комбіновані
препарати, які містять топічні глюкокортикоїди і антибіотик [2].
Матеріали і методи.
Під нашим клінічним спостереженням перебувало 35 пацієнтів віком від 18
до 40 років, які знаходилися на стаціонарному чи амбулаторному лікуванні в ІваноФранківському обласному клінічному дерматовенерологічному диспансері. З них у
15 пацієнтів було виставлено діагноз атопічний дерматит, ускладнений вторинною
53
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піодермією», у 12 – короста, ускладнена
вторинною піодермією, ще у 8 пацієнтів –
алергічний дерматит обличчя, ускладнений піодермією. Спостереження за
пацієнтами здійснювалося протягом 14
днів з початку лікування. Оцінка клінічного стану проводилася до початку лікування, в процесі лікування на 3–4 день і на 14
день відповідно. До схеми лікування
пацієнтів було включено препарат фузідерм, основним компонентом якого є фузидієва кислота. Препарат застосовували
місцево на уражені ділянки шкіри. Місця
ураження вкривали тонким шаром мазі 2-3
рази на добу. Курс лікування складав від 7
до 10 днів. В якості супутньої терапії пацієнти отримували загальне медикаментозне
лікування відповідно до встановленого діагнозу: полівітаміни, протизапальні препарати, антигістамінні препарати 2-го покоління, препарати з вмістом поліненасичених жирних кислот, емолієнти, топічні
кортикостероїди чи протипаразитарні препарати. Всім хворим рекомендувалося регулювати режим харчування, обмежуючи
вживання в їжу продуктів, які містять тваринні жири і білки, вуглеводи і прянощі, а
також рекомендовано було збільшення
мобільності, рухливості у вигляді лікувальної фізкультури. В процесі лікування не
дозволялося застосування інших антибактеріальних препаратів загальної чи місцевої дії. Ефективність препарату оцінювалася на основі динаміки вираженості
клінічних проявів піодермії. Оцінка переносимості препарату проводилась на основі
суб`єктивних
скарг,
даних
об`єктивного спостереження. Враховувалась частота виникнення, характер і
ступінь важкості побічних реакцій.
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Результати дослідження.
На 3-4 добу від початку терапії у
80% пацієнтів не було відмічено нових висипань. У хворих на вторинно інфікований
алергічний дерматит обличчя позитивна
динаміка спостерігалася вже на 2–3 день
лікування, а у хворих з атопічним дерматитом,
ускладненим
вторинною
піодермією – на 6–7 день. При лікуванні
корости, ускладненої піодермією, набряк,
гіперемія та інфільтрація зменшувалися
приблизно на 3–4 день лікування фузідермом. У всіх пацієнтів переносимість була
доброю, повністю патологічний процес
розрішався на 7–14 добу. Клінічне видужання зафіксоване у всіх хворих. Фузидієва кислота високоактивна по відношенню
до грам позитивних бактерій. При зовнішньому використанні у вигляді крему чи
мазі фузидієва кислота легко проникає через здорові і пошкоджені шкірні покриви,
при цьому системна адсорбція препарату
дуже низька [6]. Фузидієва кислота може
накопичуватися в гної, що робить актуальним її застосування при гнійничкових інфекціях.
Висновки.
Загальний стан пацієнтів, динаміка
показників обстеження свідчать про відсутність сенсибілізуючого і токсичного
впливу на організм досліджуваного препарату, а також високу його ефективність. У
всіх
хворих
протягом дослідження
побічних реакцій не спостерігалось, а також не було ефекту фотосенсибілізації, що
особливо важливо при лікуванні в літній
період. Результати дозволяють рекомендувати препарат фузідерм для клінічного застосування при лікуванні бактеріальних
інфекцій шкіри.
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TREATMENT OF THE SECONDARY BACTERIAL SKIN DESEASES

G.Yev.Girnyk
Data concerning pathogenesis and development of bacterial skin infections and modern
methods of their treatment are presented in the article. Results of Fusiderm ointment using in 35
patients are presented. Under the observation were kept patients with bacteril skin infections for
14 days. Fusiderm ointment was applied on the affected areas 2 times per day until the symptoms
disappear usually in 7–14 days. Positive dynamics was in all patients on the 3–4day. Side effects
were not observed.

ЛЕЧЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ КОЖИ.
Г.Е.Гирник
В статье приведены данные о некоторых аспектах патогенеза и особенностях течения
вторичных бактериальных инфекций кожи, а также современных методах терапии данной
патологии. Местное лечение проводилось при помощи препарата Фузидерм (мазь, крем либо
гель), с натрием фузидатом или фузидиевой кислотой в составе, и было применено для 35
пациентов. Под нашим наблюдением больные пребывали в течении 14 дней. Препарат применяли местно 2 раза в день на пораженные участки кожи в течении 7–10 дней. Позитивная
динамика наблюдалась у всех пациентов уже на 3–4 сутки, полностью же патологический
процесс разрешился на 7–14 сутки. Побочных явлений вследствие использования данного
средства зафиксировано не было.

УДК 616.5-008.1-02:616-056.3-02:615.2/.38
СТАН БІОЦЕНОЗУ ШКІРИ У ХВОРИХ НА РОЗПОВСЮДЖЕНІ ДЕРМАТОЗИ
З УСКЛАДНЕНИМ АЛЕРГОЛОГІЧНИМ АНАМНЕЗОМ
Е.М.Солошенко, О.М.Стулій, С.М.Джораєва, І.О.Тіхонова
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м.Харків
Ключьові слова: мікробіоценоз
шкіри, дослідження, розповсюджені дерматози, стафілококова мікрофлора.
Вступ. Відомо, що мікробний біоценоз шкіри розглядається в якості унікальної відкритої мікробіологічної системи з

складною регуляцією, а її стан – як показник функціональної повноцінностї механізмів макроорганізму [1].
Мета дослідження. Визначення
збудників опортуністичних інфекцій, вилучених від хворих на розповсюджені де55
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рматози з ускладненим алергологічним
анамнезом.
Матеріали та методи. Бактеріологічні дослідження проводили на базі лабораторії мікробіології ДУ «ІДВ НАМН»
(свідоцтво про атестацію за № 100163/2013 від 06.06.2013 року, що чинне до
05.06.2016; дозвіл за № 182-10 на роботу із
збудниками ІІІ-ІV груп патогенності від
14.12.2010). Під наглядом знаходилось 93
хворих на розповсюджені дерматози з
ускладненим алергологічним анамнезом у
віці від 16 до 72 років (63 жінки та 30 чоловіків), що знаходились на стаціонарному
лікуванні у відділу дерматології, інфекційних та паразітарних захворювань шкіри
ДУ «ІДВ НАМН». Серед 93 обстежених
було 13 хворих на атопічний дерматит, 16
– на мікробну екзему, 11 – на псоріаз, 10 –
на харчову токсидермію, 31 – на лікарську
хворобу, 12 – на інші захворювання (розацеа, кератодермія, мікоз). Контрольна група була представлена 15 практично здоровими особами відповідного віку і статі.
Матеріал для дослідження брали з
уражених ділянок шкіри, розташованих на
передпліччях, внутрішній поверхні стегон,
грудній клітці, животі, спині, обличчі та ін.
Ідентифікацію аеробних грампозитивних,
грамнегативних аеробних ферментуючих
та неферментуючих бактерій, вилучених з
різних ділянок шкіри, проводили за допомогою рутинних методів на підставі морфологічних, культуральних та біохімічних
властивостей [2].
Отриманий біологічний матеріал
засівали на поживні та диференціальнодіагностичні середовища (ПА, КА, ЖСА,
СТА, Ендо, агар з метиленовим синім та
ін.). При дослідженні мікрофлори шкіри
враховували: загальне бактеріальне обсіменіння; наявність грам+ коків родин
Micrococcaceae та Streptococcaceae (стафілококи, мікрококи, стрептококи), корінебактерій і грамнегативних мікроорганізмів
родини Enterobacteriaceae (ентеробактерії,
псевдомонади).
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Результати дослідження.
Отримано порівняльні дані відносно аеробних представників мікробіоценозу
шкіри хворих на розповсюджені дерматози
з ускладненим алергологічним анамнезом
та практично здорових людей: Здійснено
127 бактеріологічних досліджень з вилученням та ідентифікацією 212 лабораторних штамів мікроорганізмів – представників 4 родів (Staphylococcus, Streptococcus,
Micrococcus, Corynebacterium). Мікробній
склад контрольної групи представлено
стафілококами і складався зі S.еpidermidis
(82,5%), S.haemolyticus (5,0%), S.aureus
(2,5%) та інших (10,0%). У посіві з вогнища у пацієнтів також домінували переважно мікроорганізми Staphylococcus (89,6%),
але якісний і кількісний склад їх значно
відрізнявся від мікробного складу практично здорових (S.еpidermidis 14,7% проти
82,5% в контрольній групі, S.haemolyticus
18,4% проти 5,0% в контрольній групі,
S.aureus 21,6% проти 2,5% в контрольній
групі, S.warneri 11,1%, S.cohnii 4,2% та
S.saprophyticus 2,6%) (рис. 1). Ступінь загального мікробного обсіменіння коливався від <1х103 до 1х107 КУЕ/мл. Представники різних родів нерідко утворювали
асоціації. Так, асоціацію різних видів стафілококів визначали у 39,8% хворих, стафілококів з мікрококами або з коринбактеріями у 9,9% та мікрококів з коринебактеріями у 5,3% випадків.
При обстежені 31 хворого на лікарську хворобу (6 чоловіків та 25 жінок) вилучено 73 лабораторних штамів мікроорганізмів, серед яких переважали мікроорганізми роду Staphylococcus (86,3%), а саме: S.еpidermidis (25,4%), S.haemolyticus
(23,8%), S.warneri (15,9%) та S.aureus
(14,3%).
Крім стафілококів у даної групи пацієнтів вилучено також мікроорганізми
роду Мicrococcus та Corynebacterium
(C.xerosis) – по 6,8%.
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Рис.1 Мікробний склад осередків ураження хворих на розповсюджені дерматози
з ускладненим алергологічним анамнезом
При обстежені 10 хворих на харчову токсидермію (2 чоловіка і 8 жінок) ізольовано 19 лабораторних штамів мікроорганізмів: Staphylococcus spp – 94,7%, серед
яких у 31,5% випадків переважав S.Aureus,
та Corynebacterium spp – 5,3%. У 11 хворих
на псоріаз (6 чоловіків, 5 жінок) ізольовано
28 лабораторних штамів мікроорганізмів:
Staphylococcus spp (89,3%) та Мicrococcus
spp (10,7%). Серед вилучених мікроорганізмів
переважали
S.aureus
(32,0%),
S.haemolyticus
(16,0%),
S.еpidermidis
(12,0%) та S.saprophyticus (8,0%). Від 13
хворих на атопічний дерматит(2 чоловіка,
11 жінок) вилучено 23 лабораторних штамів мікроорганізмів, які належали до роду
Staphylococcus, при цьому переважну більшість мікроорганізмів (60,9 %) було
ідентифіковано як S.aureus.
Серед інших представників роду
переважали S.haemolyticus та S.Еpidermidis
- 13,0% та 8,7% відповідно. Отримані ре
зультати співпадають з даними літератури,
згідно яких більш ніж у 90% хворих на
атопічний дерматит відмічається колонізація шкірних покривів S.аureus, котрий здатний загострювати або підтримувати шкі

рне запалення завдяки секреції ряду токсинів-суперантигенів, що стимулюють
значну кількість Т-клітин та макрофагів,
при цьому у багатьох хворих з’являються
специфічні IgE-антитіла до стафілококових токсинів. Це підтверджує можливість
того, що локальна продукція стафілококового ентеротоксину на поверхні шкіри може спричиняти непряме визволення гістаміну з мастицитів та являтися тригером
циклу зуд-екскоріація, фактично призводити до загострення клінічних проявів захворювання. Оскільки S.aureus контактує з
тучними клітинами в шкірі хворих на атопічний дерматит, то це приводить до визволення медіаторів алергічного запалення,
еритеми та зуду, виникають ділянки розчісування, які сприяють проникненню стафілококу. Саме цей механізм полягає в основі частого вторинного інфікування шкірних покривів у хворих на атопічний дерматит та визначає необхідність локального
застосування антибактеріальних засобів
[3]. При обстеженні 16 хворих на мікробну
екзему (11 чоловіків,5 жінок) ізольовано
37 лабораторних штамів мікроорганізмів,
при цьому більшість припадала на представників роду Staphylococcus (97,3%), серед різновидів яких переважали S.aureus,
57
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S.haemolyticus по 22,2% та S.warneri –
16,7%. Одержані результати не суперачать
даним, що основними збудниками мікробної екземи є представники роду стафілококів (золотистий, епідермальний стафілококи, β-гемолітичний стрептокок групи В,
який включає велику кількість сероваріантів), а також неспецифічні збудники
(P.vulgaris,
C.perfringens, C.histolyticum,
P.аeroginosa та ін. [4,5]. Нерідко супутнє
захворювання шкіри сприяє значному порушенню бар’єрної функції шкіри, а дія
мікробного фактору (мікроорганізми, грибкова інфекція) на тлі імунодефіциту приводить до персистенції мікробних алергенів, сенсибілізації організму до інфекційного агенту та білкових компонентів шкіри
і розвитку аутосенсибілізації [6]. Щодо 12
хворих з іншими захворюваннями (3 чоловіка, 9 жінок), то від них ізольовано 25 лабораторних штамів мікроорганізмів –
представників 3 родів – Staphylococcus
(88,0%), Corynebacterium (8,0%) та Мicrococcus (4,0%). Серед стафілококів домінували S.haemolyticus (24,0%), S.еpidermidis
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(12,0%), S.xylosus (8,0%) та S.aureus
(12,0%). Встановлено, що усі отримані лабораторні штами S.aureus виявили ознаки
патогенності: коагулазну, лецитіназну, ліпазну і гемолітичну активність та досить
дрібний розмір клітин, що чітко відрізняє
їх від інших представників роду.
Висновки.
Бактеріальна флора у хворих на
розповсюджені дерматози з ускладненим
алергологічним анамнезом суттєво відрізняється від мікрофлори здорових людей та
має свої особливості. Стафілококова мікрофлора не тільки є найбільш представленою складовою біоценозу шкіри хворих на
розповсюджені дерматози, але й може
приймати участь у розвитку та обтяженні
патологічного процесу. Кількість та частота зустрічаємості S. aureus знижується у
ряду атопічний дерматит – харчова токсидермія – псоріаз – мікробна екзема – лікарська хвороба з 60,9% до 14,3 %. Відмічено
найбільш високий відсоток виділення S.
haemolyticus у хворих на розацеа (24,0 %).
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SKIN BIOCENOSIS CONDITIONS IN PATIENTS WITH DIFFUSE
DERMATOSES FOLLOWED BY COMPLICATED ALLERGIC HISTORY
E.M.Soloshenko, O.M.Stuliy, S.K.Dzhorayeva, I.A.Tykhonova
The results of research of qualitative and quantitative skin microflora content in patients
with diffuse dermatoses followed by complicated allergic history are represented.
Coccal flora such as Staphylococcus aureus was noticed to predominate in microbial associations of affected skin areas. The probable etiological role of above-mentioned coccal flora property
in skin pathology is discussed.

СОСТОЯНИЕ БИОЦЕНОЗА КОЖИ У БОЛЬНЫХ С РАПРОСТРАНЕННЫМИ
ДЕРМАТОЗАМИ, ОСЛОЖНЕННЫХ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИМ АНАМНЕЗОМ
Э.Н.Солошенко, О.М.Стулий, С.М.Джораева, И.А.Тихонова
Представлены результаты исследования качественного и количественного состава микрофлоры кожи больных распространенными дерматозами с отягощенным аллергологическим анамнезом.
Отмечено превалирование в микробных ассоциациях пораженных участков кожи кокковой флоры, а именно Staphylococcus aureus. Обсуждается возможная этиологическая роль
данного свойства кокковой флоры при кожной патологии.
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ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
УДК 616.6-022.7-06-036-08
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ
СМЕШАННОЙ ИНФЕКЦИИ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЙ
Р.Ф.Айзятулов, Н.Ф.Рыбалко, Я.А.Полях
Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького
Ключевые слова: смешанные урогенитальные инфекции у мужчин и женщин, клиническая характеристика, осложнения, диагностика, принципы лечения.
Актуальность темы.
В последние годы отмечается рост
воспалительных заболеваний мочеполовой
сферы, вызванных различными микроорганизмами или их ассоциациями как у
мужчин, так и у женщин, которые
довольно часто приводят к серьезным
осложениям [1, 7, 8, 10, 11]. В связи с
недостаточно квалифицированным лечением инфекций мочеполовой сферы изменяются клиническая картина, течение,
возникают трудности проводимой терапии
и рецидивы, что в конечном итоге
приводит к снижению работоспособности,
а также затрагиваются вопросы морали и
семейных отношений. В практической
деятельности наблюдаются различные
ассоциации микроорганизмов (вирусы,
гарднереллы, дрожжеподобные грибы,
микоплазмы, трихомонады, хламидии), что
затрудняет своевременную диагностику и
назначение адекватной терапии для таких
пациентов [2, 3, 4, 5, 7, 8, 11]. В плане
эпидемиологии характерно увеличение
числа скрытого течения воспалительных
заболеваний мочеполовой сферы, когда
отсутствуют клинические проявления, а
больные являются источником заражения
[1, 3, 4, 5, 7, 8]. У женщин возникают серьезные воспалительные болезни органов
малого
таза,
спайки,
расстройства
овогенеза, внематочная беременность,
преждевременные роды, рождение детей с
низкой
массой
тела,
послеродовой
эндометрит, бесплодие, у мужчин разви60

ваются простатит, импотенция, бесплодие
и другие расстройства мочеполовой сферы
[1, 2, 3, 4]. Вопросам терапии смешанной
инфекции
урогенитального
тракта
посвящено большое количество работ, но
ни один из предложенных методов терапии не даёт 100% гарантии излеченности.
Мало того, практический опыт показывает,
что предложенные методы лечения в
настоящее время себя не оправдывают и
часто малоэффективны. Данные литературы свидетельствуют о том, что некоторые антибактериальные препараты способны не только вызывать ингибиро-вание
микроорганизмов, но при назначении в
малых суточных дозах и непродолжительно могут приводить к\ образованию
резистентных мутантов, с чем в последнее
время сталкиваются многие врачи и чем
объясняется малая эффективность проводимой терапии. Вышеизложенное указывает на необходимость уделять смешанным урогенитальным инфекциям пристальное внимание, что выражается в поиске новых, доступных по цене, эффективных антибактериальных препаратов
широкого спектра действия.
Цель и задачи исследования.
Оценить эффективность и безопасность предложенной комплексной терапии
при лечении смешанной инфекции урогенитального тракта у мужчин и женщин.
Материалы и методы.
В клинике кожных и венерических
болезней Донецкого национального медицинского университета им.М.Горького под
наблюдением находились пациенты, страдающие смешанной инфекцией урогенитального тракта и ее осложнениями.
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Клиника у мужчин.
Баланит, баланопостит. Пациентов беспокоят зуд кожи головки полового члена,
крайней плоти, выделения из препуциального мешка. Объективно отмечаются гиперемия, отек, мацерация кожи головки
полового члена и крайней плоти.
Тизонит. При вовлечении в воспалительный процесс тизоновых желез, которые
располагаются по обе стороны уздечки с
отверстиями по средней линии, они пальпируются в виде узелков d до 5-7 мм. Кожа
отечная, гиперемированная. Из выводного
протока слизисто-гнойное отделяемое.
Уретрит. Свежий уретрит может протекать остро, подостро и торпидно. При
остром, подостром течении отмечаются
обильные, слизисто-гнойные выделения,
дизурические расстройства, ощущение
чувства зуда, жжение в мочеиспускательном канале. Губки уретры отечные, гиперемированные. При торпидном течении
субъективные ощущения и клиника выражены менее остро. При хроническом течении наблюдаются непостоянные скудные
слизисто-гнойные выделения, больше по
утрам в виде капли. Отмечаются учащенное мочеиспускание узкой струей с ее раздвоением, капание после мочеиспускания,
жжение, зуд различной интенсивности, который распространяется на головку полового члена, промежность, область ануса.
Парауретрит. Пациенты редко предъявляют жалобы, но являются источником
заражения (парауретральные протоки являются резервуаром для патогенных
микроорганизмов). Воспалительный процесс может сохраняться длительное время.
Объективно определяется красная точка
размером 2-3 мм в d. При надавливании на
ее область появляется гнойная капля.
Литтреит, лакунит. Может наблюдаться
острое, подострое и хроническое течение.
Острое течение – обильные слизистогнойные выделения из уретры; в 1-й порции моча мутная с короткими нитями слизи. Подострое течение – менее обильные
выделения из уретры; моча может быть
прозрачная, но в ней имеются нити слизи.
Хроническое течение – выделения скуд-
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ные, периодические; моча прозрачная с
незначительным количеством нитей слизи.
Эпидидимит. При остром течении наблюдаются высокая температура, сильные боли на стороне поражения, гиперемия и
отек кожи мошонки. Воспалительный
инфильтрат распо-лагается в хвосте и теле
придатка. В большинстве воспалительный
процесс односторонний. При подостром
течении температурная реакция и клиника
выражены менее остро.
Орхоэпидидимит. В воспалительный процесс вовлекается яичко, которое может
значительно увеличиваться в размерах.
Появляется умеренный выпот в его
оболочки. Яичко и придаток сливаются в
общий болезненный конгломерат.
Куперит. В большинстве случаев характерным является бессимптомное, стертое
течение. Нередко пациентов беспокоят периодические боли в области бедра, промежности.
Везикулит. По клиническому течению выделяют острую, асимптомную и хроническую формы. Острая форма - отмечаются
общая слабость, повышение температуры
тела, боли в промежности, прямой кишке,
иррадиирующие в область поясницы, на
головку полового члена. Асимптомная
форма - как правило жалобы отсутствуют;
в секрете обнаруживаются значительное
количество лейкоцитов и нередко патогенные микроорганизмы. Хроническая форма
- пациентов беспокоят боли в области таза,
различные половые нарушения (слабая
эрекция, преждевременная эякуляция и
др.). При лабораторном исследовании
выявляются пиоспермия, гемоспермия.
Довольно часто везикулит сочетается с
эпидидимитом и простатитом.
Простатит. Длительное время может
протекать бессимптомно или малосимптомно, однако микроорганизмы сохраняет
патогенность, что приводит к заражению
сексуальных партнеров.
Цистит. При остром воспалении мочевого
пузыря отмечаются учащенное, болезненное мочеиспускание. Нередко беспокоят
боли в нижней части живота. В конце мочеиспускания выделяется нескольких капель крови (терминальная гематурия).
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Клиника у женщин.
Вульвит. По клиническому течению различают вульвит острый, подострый и
хронический. Острый вульвит - отечность,
диффузная гиперемия кожи наружных
половых органов, а также в области малых
губ, клитора и наружного отверстия уретры. Подострый вульвит - субъективные
жалобы и объективные проявления
выражены менее остро. Хронический
вульвит - характерно длительное затяжное
течение. Периодически появляются скудные выделения, чувство зуда, жжения.
Вестибулит. При остром течении патологического процесса у пациенток наблюдается выраженная диффузная гиперемия,
отек. Появляются слизисто-гнойные выделения.
При
хроническом
течении
отмечаются отдельные участки гиперемии,
отечности слизистой, иногда язвенные
поражения. Беспокоят зуд, жжение в
области входа во влагалище, боли при
половых сношениях.
Уретрит. Выделяют свежий острый,
хронический и асимптомный уретрит.
Острый уретрит - пациенты предъявляют
жалобы на боли, жжение при мочеиспускании, частые позывы. При объективном исследовании отмечаются гиперемия, отек губок уретры, различного
характера
выделения.
Хронический
уретрит - пациентов беспокоят боли в
конце мочеиспускания, частые позывы.
Выделения как правило отсутствуют.
Выявляется легкая гиперемия губок
уретры. Пальпаторно уретра уплотнена,
появляются выделения в виде капли.
Асимптомный уретрит - характерна стертая атипичная картина.
Парауретрит. Часто не диагностируется,
однако больные являются источником
реинфекции для половых партнеров вследствие наличия патогенных микроорганизмов в парауретральных протоках. При
остром течении жалобы на неприятные
ощущения,
чувство
жжения
при
мочеиспускании, болезненность в области
наружного отверстия уретры и входа во
влагалище,
гнойные
выделения
в
преддверии влагалища. При хроническом
течении клиника незначительная. При
62
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пальпации плотные узелки, слизистогнойное отделяемое. В большинстве
случаев асимптомное течение.
Бартолинит. В воспалительный процесс
вовлекается выводной проток железы
(каналикулит), нередко вся железа. При
остром воспалении выводного протока отмечаются гиперемия устья, слизистогнойные выделения. В случае поражения
всей железы появляются болезненность и
отечность. Пальпаторно в нижней трети
больших половых губ определяется плотное, опухолевидное образование. При
надавливании на железу из устья протока
выделяется серозно-гнойный экссудат. Нередко наблюдается закупорка выводного
протока железы с последующим возникновением ложного абсцесса большой железы
преддверия влагалища. При хроническом
воспалении при обследовании выявляется
узловатое уплотнение железы.
Вагинит. При остром процессе из влагалища отмечаются обильные выделения
различного характера. Могут развиваться
явления
макулезного,
гранулезного,
эрозивно-язвенного и смешанного форм
вагинита. Нередко к клиническим симптомам присоединяются тенезмы со стороны
мочевого пузыря и прямой кишки.
Субъективно чувство зуда, жжения. При
подостром процессе симптомы выражены
слабее. При хроническом процессе периодически могут появляться зуд в области
гениталий, выделения из влагалища,
местные проявления процесса.
Цервицит. При остром течении заболевания появляются гиперемия, отек слизистой
шейки матки, эрозии, мелкие изъязвления.
При подостром течении характерна
меньшая выраженность воспалительного
процесса. При хроническом течении могут
выявляться единичные, мелкоочаговые,
язвенные участки, очаги гиперемии.
Нередко при менструациях чувство
тяжести и боли в пояснице.
Эндоцервицит. Слизистая оболочка канала
шейки матки гиперемирована, отечна,
кровоточит. Могут возникать эрозии. Из
цервикального канала слизисто-гнойные
выделения.
При
мочеиспускании
болезненность, чувство жжения после
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него. При хроническом течении эрозия
может принимать фолликулярный характер.
Не
исключена
возможность
восходящей инфекции.
Эндометрит. Клиническое течение не
отличается от эндометритов другой
этиологии. Жалобы на общее недомагание,
повышение температуры. Увеличивается
количество слизисто-гнойных выделений,
нередко с примесью крови. Беспокоят боли
в нижней части живота, расстройства
менструаций (обилие, нерегулярность).
Сальпингит. Из шейки матки инфекция
может достигать маточных труб и
вызывать воспалительный процесс в
слизистом, мышечном и серозном слоях.
Нередко поражение двустороннее, что
приводит к непроходимости маточных
труб и в последующем к бесплодию. Не
исключена возможность возникновения
внематочной беременности. Жалобы на
боли в нижней части живота, которые
более выраженные в одной половине. При
пальпации болезненность и утолщение
маточных труб.
Аднексит. Инфекция может распространяться из маточных труб на яичники и вызывать воспалительный процесс с последующим образованием рубцов. Придатки
сдавливаются. Развивается атрофия. Могут
образоваться гнойники или тубоовариальные кисты. При этом нарушается физиологическая функция яичников (замедленное
созревание яйцеклетки или его прекращение), что приводит к замедлению (учащению) менструаций или полному прекращению. Нарушение проходимости труб
затрудняет выход яйцеклетки в полость
матки и вызывает стерильность и нередко
развитие внематочной беременности.
Цистит. При остром течении жалобы на
частые, иногда императивные позывы при
мочеиспускании. Боли усиливаются в
конце
мочеиспускания.
Нередко
повышение температуры тела (чаще
субфебрильная).
При
хроническом
процессе более тяжелое рецидивирующее
течение. Расстройства мочеиспускания
менее выражены. Жалобы на тупые боли в
нижней части живота, усиливающиеся при
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переполненном мочевом пузыре или во
время мочеиспускания.
Пиелонефрит, пиелит. По клинической
картине не отличаются от пиелонефритов,
пиелитов другой этиологии.
Д и а г н о с т и к а [1, 3, 4, 7, 8].
Бактериоскопический метод. Микроскопия нативных или окрашенных препаратов
(1%
водным
раствором
метиленового синего, по РомановскомуГимзе).
Бактериологический
метод.
Посевы на искусственные питательные
среды. Выявление антигенов микроорганизма методом флуорес-цирующих антител (МФА). Сущность МФА заключается в
соединении антител, меченных флуорохромом с специфическим антигеном и
наблюдении продукта распада реакции под
люминесцентным микроскопом. МФА для
выявления антигенов может быть использован в прямой и непрямой модификациях.
Однако, следует отметить, что иммунологические методы, основанные на обнаружении антигенов часто дают ложные результаты. Иммуноферментный метод.
Является методом иммуногистохимического выявления антигенов, используемых
для индикации антигенов различных микроорганизмов. Имеет сходство с МФА и
может применяться в прямой и непрямой
постановке. Однако, антигены конъюгируются не с флуорохромом, а с ферментом, для выявления которого необходимо
проведение гистохимической реакции.
Метод пригоден для лабораторий, обслуживающих большие географические районы, так как транспортировка образцов может осуществляться в разнообразных
условиях и не требует особых затрат.
Методы молекулярной биологии. Не уступают культуральному методу, превосходят
его по скорости и не требуют специального оборудования для транспортировки.
ПЦР (полимеразная цепная реакция). Основана на обнаружении специфического
участка ДНК микроорганизма и позволяет
с высокой специфичностью без этапа
культивирования детектировать 100 микробных клеток и менее. Принцип метода
основан на повторяющихся циклах
направляемого олигонуклеотидами синте63
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за ДНК, приводящие к репликации in vitro
нуклеотидных последовательностей мишени. Кроме повышенной чувствительности, одним из преимуществ - возможность
использования для скрининга не только
уретральных и эндоцервикальных образцов, но и образцов, полученных при неинвазивных процедурах.
Результаты и их обсуждение.
Терапия смешанной инфекции урогенитального тракта должна быть комплексной, этиопатогенетически обоснованной, проводиться с учетом локализации
и характера патологических изменений.
Принимая во внимание особенности воспалительного процесса и наличие у большинства пациентов серьезных осложнений, составляется индивидуальное комплексное лечение, включающее методы
специфической и неспецифической терапии, физиотерапевтические мероприятия,
местное лечение. Во время лечения необходимо исключить половые связи, физические нагрузки на органы малого таза, употребление алкогольных напитков, влияние
повышенной инсоляции. Рекомендуется
диета с ограничением острой раздражающей пищи и приема жидкости до 1,5-2 л, а
также аллергизирующих пищевых продуктов. Необходимо проводить одновременно
лечение половых партнеров. При лечении
свежего подострого, торпидного и хронического осложненного патологического
процесса, вызванного смешанной инфекцией мочеполовой сферы эффективность
терапии может уменьшаться, чему способствуют понижение реактивности организма пациентов, резистентность микроорганизмов к антибиотикам и другие факторы.
В большинстве случаев смешанная инфекция (хламидии, микоплазмы, уреаплазма,
дрожжеподобные грибы рода Candida,
трихомонады) в полной мере не ингибируется антибактериальными препаратами
или мало чувствительна к ним и, поэтому
после излечения воспалительный процесс
в мочеполовых органах длительное время
может поддерживаться патогенными микро-организмами, что необходимо учитывать при назначении терапии таким пациентам [1, 4, 6, 9, ]. Основным и решающим
64
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фактором при лечении смешанной инфекции мочеполовой сферы и осложнений по
нашему мнению является назначение
адекватных и эффективных антибактериальных препаратов. В клинике кожных и
венерических болезней Донецкого национального медицинского университета
им.М.Горького в терапии хламидийнотрихомонадно-уреаплазменной инфекции
назначался препарат “Полимиктм“ (офлоксацин 200 мг, орнидазол 500 мг) внутрь по
1 таблетке 2 раза в сутки в течение 10-15
дней, который характеризуется бактерицидной активностью и высокой биодоступностью (до 100%). “Полимиктм“ хорошо проникает в ткани и жидкости; действует на лекарственно-резистентные
штаммы. Обладает антимикробным и антипротозойным действием. Препарат эффективный при лечении микст-инфекции
урогенитального тракта (орнидазол действует на трихомонады и анаэробные микроорганизмы; офлоксацин на хламидии,
микоплазмы, уреаплазмы, гонококки, трихомонады и др.).
В других случаях в течение первые
1-5 дней от начала лечения проводилась
ТМ
монотерапия препаратом Оргил
(после
окончания приема с 6-го дня лечения
ТМ
назначались антибиотики). “Оргил “ (орнидазол) назначался в течение первых 1-5
дней по 500 мг 2 раза в сутки при лечении
инфекции (хламидийная-трихомонаднаяуреаплазменная и др.). Высокоактивный
препарат для лечения анаэробной инфекции и протозойных заболеваний. Обладает
эффективностью в отношении Trichomonas
vaginalis, Entamoeba histolytica, Giardia
lamblia (Giardia intestinalis), а также некоторых анаэробных бактерий (Gardnerella
vaginalis, Bacteroides Clostridium spp.,
Fusobacterium, и анаэробных кокков). “ОрТМ
гил “ применяется при поражениях мочеполовой сферы у женщин и мужчин, вызванных Trichomonas vaginalis; при амебиазе (кишечные инфекции, вызванные Entamoeba histolytica, амебный абсцесс печени). Период полувыведения орнидазола из
плазмы крови более длительный (12-14
час), чем у метрони-дазола (6-8 час) и, по-
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этому достаточно двукратного приема
(утром и вечером). В отличие от метронидазола орнидазол лучше переносится;
ощущение металлического привкуса выражено меньше; совместим с алкоголем
(не ингибирует активность альдегиддегидрогеназы, а также не вызывает дисульфирамоподобных реакций). Хорошая биодоступность при пероральном применении
(80-100%) и проникновение в органы и
ткани позволяет применять орнидазол
практически при любой локализации инфекции. После перорального приема орнидазол быстро всасывается (90%), обеспечивая быстрый бактерицидный эффект, а
максимальные концентрации в плазме достигаются в течение 3 час. Связывание орнидазола с белками около 13%. Хорошо
проникает в спинномозговую жидкость,
другие жидкости организма и ткани, концентрация его в плазме (6-36 мг/л) оптимальна для разных показаний к применению препарата. Орнидазол метаболизируется в печени. Период полувыведения составляет приблизительно 13 часов. После
одноразового приема 85% дозы орнидазола выводится в течение первых 5 дней,
главным образом в виде метаболитов, а
около 4% принятой дозы выводится почками в неизмененном виде. Высокая антимикробная активность, хорошие фармакокинетические свойства, медленное выведение из организма позволяют в целом ряде случаев при протозойных инфекциях
проводить лечение ударной дозой однократно. По результатам исследованй клинико-бактериологическая эффективность
орнидазола при лечении урогенитального
трихомониаза у женщин и мужчин достигает 97%, а жалобы на выделения и зуд в
области гениталий исчезают в течение
трех дней лечения у 100% пациенток.
С 6-го дня лечения после окончания
ТМ
приема препарата “Оргил “ применялся
препарат “Тайгерон“ (1 таблетка содержит
левофлоксацина гемигидрата в пересчете
на левофлоксацин 500 мг или 750 мг).
Препарат назначался внутрь, не разжевывая, запивая водой по 500 мг 2 раза в сутки
при неосложненных формах в течение 10
дней, а при осложненных – в течение 15
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дней. “Тайгерон“ (левофлоксацин) фторхинолон нового поколения с широким
спектром антимик-робного действия и высокой активностью против C.trachomatis,
M.hominis et genitalium, U.urealyticum,
грам+ и грам- аэробов, анаэробов, неферментирующих бактерий, а также других
микроорганизмов. Бактерицидный эффект
обеспечивается вследствие угнетения левофлоксацином бактериального фермента
ДНК-гиразы, который относится к топоизомерам II типа. Нет существенной разницы относительно фармакокинетики левофлоксацина после внутривенного и перорального введения. При применении
внутрь левофлоксацин быстро и почти
полностью всасывается с максимальной
концентрацией в плазме через 1 час после
приема. Абсолютная биодоступность достигает почти 100%. Приблизительно 3040% левофлоксацина связывается с протеином сыворотки. После применения
внутрь левофлоксацин выводится из плазмы относительно медленно (период полувыведения составляет 6-8 часов). Выведение осуществляется в основном через почки (свыше 85% введенной дозы).
В ряде случаев с 6-го дня лечения
назначался внутрь препарат “Озерлик“
(после окончания приема препарата “ОрТМ
гил “) по 400 мг 1 раз в сутки в течение
10 дней при неосложненных формах и в
течение 15 дней – при осложненных формах. Действующее вещество гатифлоксацин; 1 табл. содержит гатифлоксацина сесквигидрат эквивалентно гатифлоксацину
200 мг или 400 мг; вспомогатальные вещества – крахмал кукурузный, поливинилпирролидон К-30, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный, натрия кроскармеллоза, краситель Опадрай 03В52014 желтый:
НРМС 2910, титана диоксид, макрогол,
Yellow Aluminum, оксид железа желтый.
“Озерлик“ (гатифлоксацин) является эффективным антибиотиком широкого спектра действия против различных инфекций
с антибактериальной активностью независимо от метаболического состояния клетки; низкой вероятностью развития резистентности; низкой токсичностью и малой
65
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частотой побочных явлений; не представляет опасности для пациентов старшего
возраста. Благодаря угнетению ферментов,
участвующих в размножении бактерий,
обеспечивается
противобактериальное
действие. Эффективен относительно бактерий, устойчивых к β-лактамным и макролидным антибиотикам. Хорошо проникает в большинство тканей организма и
быстро распределяется по биологическим
жидкостям. Высокие концентрации препарата образуются в легочной ткани, слизистой бронхов, придаточных пазухах носа, в
альвеолярных макрофагах, тканях среднего уха, тканях кожи, тканях и секрете простаты, слюне, желчи, семявыводящей жидкости, матке, эндо- и биометрии, маточных
трубах, яичниках.
При наличии кандидозной инфекции применялся системный противогрибковый препарат из группы азолов “Фуцис“
(флюконазол) по 400 мг 1 раз в сутки (1-2й дни лечения) и по 200 мг 1 р/сутки (3-10
дни лечения), который является синтетическим производным бис-триазола и характеризуется широким спектром противогрибкового действия в отношении
большинства видов грибов рода Candida,
Cryptococcus neoformans, дерматофитов,
Malassezia spp. и «классических» диморфных возбудителей Histoplasma capsulatum,
Blastomyces dermatitidis, Paracoccidioides
brasiliensis, Coccidioides immitis. Среди
грибов рода Candida наиболее чувствительными к флюконазолу являются
C.albicans, C.tropicalis и C.parapsilosis.
Флюконазол угнетает синтез эргостерола
(основной компонент мембраны грибов),
действуя на фермент 14α-деметилазу, который входит в систему цитохрома Р450. В
плазме крови не более 12% связывается с
белками, а основное содержание находится в свободной форме и поэтому, флюконазол хорошо проникает во все жидкости
организма (в цереброспинальной жидкости
до 80-90%, в слюне и перитонеальной
жидкости концентрация как в плазме).
Флюконазол незначительно метаболизируется печенью, выводится с почками (в
моче отмечается более 100 мг/л) и до 75%
от содержания в плазме выходит в неиз66
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менной форме. С профилактической целью
во время лечения антибактериальными
препаратами ”Фуцис” назначался по 50100 мг 1 раз в сутки через день во время
еды. У части больных с 1-го дня лечения
применялся Эсзол (итраконазол) по 1 капсуле (100 мг) 1 раз в день (10-15 дней) системный антимикотик (синтетический
триазоловый противогрибковый препарат).
Обладает высокой противогрибковой активностью и фунгицидным эффектом против дерматофитов (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton floccosum),
Aspergillus spp., Histoplasma spp., Paracoccidioides
brasiliensis,
Sporothrix
schenckii, Blastomyces dermatitidis, а также
дрожжевых грибов Candida spp. (включая
Candida albicans), Cryptococcus neoformans.
Согласно исследованиям in vitro итраконазол ухудшает синтез эргостерола за счет
действия на зависимый от системы цитохрома Р450 фермент 14α-деметилазу (необходимый компонент клеточных мембран
грибов), а в свою очередь нарушение образования эргостерина (формирует мембрану
гриба) приводит к фунгистатическому эффекту. Бионакопление итраконазола при
пероральном приеме является максимальным, когда капсулы принимаются пациентами сразу после приема пищи, содержащей жиры. Достигнутый уровень остается
в вагинальных тканях на 2-3 дня даже после прекращения приема. Итраконазол метаболизируется в печени. Для предупреждения кандидоза во время антибиотикотерапии Эсзол назначался по 100 мг 1 раз в
день ежедневно или через день.
В другой группе больных применялся ”Дермазол тм” (кетоконазол 200 мг)
назначался по 1 таблетка (200 мг) 1 раз в
сутки во время еды (10-15 дней). Препарату свойствены высокая противогрибковая
активность и фунги-цидный эффект против дерматофитов (Microsporum spp., Trichophyton
spp.,
Epidermophyton
Floccosum); дрожжеподобных грибов Candida,
Cryptococcus,
Torulopsis,
Pityrosporum; диморфных грибов (Histoplasma Capsulatum, Coccidioides, Paracoccidioides), эумицетов и др. ”Дермазол
тм
” замедляет биосинтез эргостерола в гри-
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бах и изменяет состав других липидных
компонентов клеточной мембраны. После
перорального приема биодоступность достигает 75%, а максимальные уровни в
плазме крови (в среднем 3,5 мкг/мл) на
протяжении 1-2 час после перорального
приема разовой дозы 200 мг вместе с едой.
При вагинальном кандидозе клиническая
эффективность наблюдается в 90% случаев, а при дерматофитии и паракокцидиоидомикозе в 80%. Для профилактики кандидоза ”Дермазол тм” назначался по 1 таблетке (200 мг) 1 раз в сутки через день во
время еды. С целью расщепления и разрушения патогенных микроорганизмов, лизиса нежизнеспособных тканей и фиброзных образований назначались ферментные
препараты (трипсин кристаллический или
химотрипсин кристаллический - глубоко
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внутримышечно, ежедневно по 5-10 мг,
перед введением содержимое 1 флакона
растворяют в 2-3 мл изотонического раствора натрия хлорида или 0,5-1% раствора
новокаина, на курс 15-20 инъекций). Для
повышения иммуного статуса пациентов
назначались иммунопротекторы.
Заключение. Полученные нами результаты проведенной терапии позволяют
утверждать, что комплексное лечение
смешанной инфекции урогенитального
тракта у мужчин и женщин и ее осложненных форм с применением вышеизложенных препаратов является эффективным, не
вызывает побочных явлений и может широко применяться врачами практического
здравоохранения, что будет способствовать уменьшению числа рецидивов и более
быстрому выздоровлению пациентов.
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КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ
ЗМІШАНІЙ ІНФЕКЦІЇ УРОГЕНІТАЛЬНОГО ТРАКТУ І ЇЇ УСКЛАДНЕНЬ
Р.Ф.Айзятулов, М.Ф.Рибалко, Я.О.Полях
Короткий огляд літератури свідчить про зростання запальних захворювань урогенитального тракту у чоловіків і жінок, викликаних змішаною інфекцією. Детально описані
клінічні прояви змішаної інфекції і їх ускладнення у чоловіків і жінок. Освітлені питання діагностики. Представлена комплексна терапія із застосуванням антибактеріальних препаратів.

CLINICAL FEATURES AND COMPLEX THERAPY TO THE MIXED INFECTION
OF UROGENITAL HIGHWAY AND HER COMPLICATIONS
R.F.Ayzyatulov, N.F.Rybalko, J.A.Poljah
The brief review of literature testifies to the height of inflammatory diseases of urogenital
highway for the men and women, caused by the mixed infection. In detail the clinical displays of
the mixed infection and their complication are described for men and women. The questions of
diagnostics are lighted up. Комплесксная therapy is presented with the use of antibacterial
preparations.

УДК 616.97 – 002.7:579.887.111] – 036.22 – 092 – 085 (043.3)
ТЕРАПИЯ УРОГЕНИТАЛЬНОГО МИКОПЛАЗМОЗА
С УЧЕТОМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦИТОКИНОВОЙ СИСТЕМЫ
Т.В.Федорович
ГУ «Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины», г.Харьков
Ключевые слова: M.genitalium, цитокины, кларитромицин, иммунология.
Актуальность темы.
В настоящее время урогенитальный
микоплазмоз считается одним из наиболее
часто встречающихся заболеваний, передающихся половым путем [2, 6, 10]. Многочисленные проведенные исследования
свидетельствуют о значительной распространенности микоплазменной инфекции
как в виде моноинфекции, так и при трихомонадных, гонококковых и хламидийных поражениях мочеполового тракта у
мужчин и женщин, нарушениях фертильности, патологии гестационного и перина68

тального периодов [11, 13, 15]. Изучению
распространенности микоплазменной инфекции препятствует бессимптомное носительство, отсутствие достаточно надежных и сравнимых статистических данных,
скептическое отношение клиницистов к
возможности микоплазм вызывать воспалительный процесс в органах мочеполовой
системы у мужчин и женщин. Сведения о
распространенности микоплазменной инфекции в мире колеблются от 6,0% до 80%
[13, 15]. Микоплазмы выделены в самостоятельный класс Mollicutes, семейство
Mycoplasmataceae, состоящим из двух родов – Mycoplasma и Ureaplasma, однако
абсолютным патогеном признана только
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M.genitalium. Это облигатный возбудитель,
который передается половым путем, способный индуцировать ряд воспалительных
заболеваний урогенитального тракта, в
частности, являясь наиболее частой причиной негоногоккового уретрита у мужчин
после хламидийной инфекции [18, 19, 20].
Был опубликован целый ряд работ по изучению роли M.genitalium в развитии негонококкового уретрита, суммарный анализ
которых был проведен Jensen J. (2004)
[3,19]. Распространенность M. genitalium
составила 20,8% среди пациентов с негонококковым уретритом и 5,9% среди пациентов контрольных групп. При анализе
данных по хламидийной инфекции в том
же исследовании было показано, что среди
пациентов с негонококковым уретритом
распространенность M.genitalium составила
19,3%,
а
распространенность
C.trachomatis – 27,7%. M. genitalium чаще
обнаруживалась у пациентов без хламидий, чем у пациентов, инфицированных
хламидиями. Таким образом, предположение, что M.genitalium может самостоятельно индуцировать уретрит у мужчин, было
подтверждено. Локализация и прикрепление к поверхностям клеток макроорганизма играют важную роль в способности микоплазм колонизировать и впоследствии
производить патологические повреждения,
даже если клеточное внедрение не происходит [12]. Существуют данные, согласно
которым активация ядерных (NF-kappaB,
p38 MAP-киназа) сигнальных путей и экспрессии генов происходят при взаимодействии
липопротеиновых
структурлигандов микоплазм с Toll-подобными рецепторами (TRL2 и TRL6) эпителия урогенитального тракта, при этом наблюдается
усиление выработки цитокинов и индукция апоптоза [21]. Нарушение цитокинового баланса происходит при всех инфекционных заболеваниях человека. Секреция
таких провоспалительных цитокинов, как
интерлейкин-1 (ИЛ-1β) и фактор некроза
опухолей-альфа (ФНО-α), которые вызывают пролиферацию фибробластов и эпителиальных клеток, регулируют апоптоз и
межклеточное взаимодействие иммунокомпетентных клеток, а также интерферо-
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на-гамма (ИНФ-γ), одной из важнейших
функций которого является активация эффекторных функций макрофагов: их микробицидности и цитотоксичности, продукции ими цитокинов, супероксидных и нитроксидных радикалов, простагландинов
представляет интерес для понимания патогенеза инфекционного процесса при урогенитальном микоплазмозе. Частично повреждение тканей, индуцируемое микоплазменной инфекцией, обусловлено продукцией токсинов и метаболитов, таких
как перекись водорода и супероксиды,
способствующих возникновению окислительного стресса, что необходимо учитывать при назначении терапии [12].
Цель исследования.
Определение уровня цитокинов
(ИЛ-1β, ФНО-α и ИНФ-γ) до и после лечения пациентов с урогенитальной микоплазменной инфекцией при назначении
различных вариантов терапии.
Материалы и методы.
Обследованы 85 больных урогенитальным микоплазмозом (36 женщин и 49
мужчин в возрасте 18-55 лет), которые были разделены на 3 группы. В первую группу вошли 26 больных, получавших в качестве этиотропной терапии доксициклина
моногидрат (коммерческое название Юнидокс солютаб, производство Astellas Pharma Europe, курсовая доза препарата составила 2,0 г). Во вторую – 29 больных, получавших кларитромицин (коммерческое
название Меристат, производство Sanovel,
курсовая доза препарата составила 14,0 г)
и в третью – 30 больных, получавших помимо антибактериальной терапии кларитромицином иммуномодулятор Глутоксим
(производство компании Pharma Vam,
схема применения предполагала внутримышечное введение 20 мг ежедневно в течение 10 дней, затем 20 мг через день 5
инъекций). Все три группы была представлены пациентами с неосложненными хроническими формами урогенитального микоплазмоза (длительность заболевания составила в среднем 6,2 ± 0,6 мес). Контрольная группа была представлена 20
практически здоровыми донорами аналогичного возраста. Диагностику микоплаз69
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менной инфекции проводили методом
ПЦР (ДНК M.genitalium) в соскобном материале из уретры и/или цервикального
канала до начала терапии и через 14 дней
после окончания лечения. Уровень цитокинов (ИЛ-1β, ИНФ-γ, ФНО-α) в сыворотке крови определяли методом иммуноферментного анализа, используя диагностические наборы ИФА-БЕСТ («ЗАО ВекторБест», Россия). Полученные результаты
исследований обрабатывали статистически
при помощи t-критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони для уровня достоверности 95% (р<0,05).
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Результаты и обсуждение.
В результате проведения исследования (табл.1) было установлено, что в основных группах пациентов по сравнению с
контрольной группой до начала терапии
отмечается повышение уровня ИЛ-1β в 3,5
раза, уровня ФНО-α в 2 раза, снижение
уровня ИНФ-γ в 3,2 раза, на основании чего можно предположить наличие дисбаланса продукции провоспалительных цитокинов у пациентов с урогенитальным
микоплазмозом.

Таблица 1.
Содержание ИЛ-1β, ФНО-α и ИНФ-γ в сыворотке крови практически здоровых доноров
(контрольная группа) и больных урогенитальным микоплазмозом, М±т
Показатель, пкг/мл

Контрольная группа

ИЛ-1β
ФНО-α
ИНФ-γ

7,49±1,29
6,29±1,54
17,54±2,54

Больные урогенитальным микоплазмозом
26,24±3,31
12,69±1,24
5,36±1,2

* р<0,05 по сравнению с контрольной группой
Доксициклин и кларитромицин были выбраны как представители основных
групп препаратов (тетрациклинов и макролидов), предпочитаемых при лечении
микоплазменной инфекции, которые обладают также неантибактериальными эффектами. Доксициклин обладает дозозависимым ингибирующим эффектом на выработку таких цитокинов как ИЛ-1β, ИЛ-6,
ФНО-α. Наличие у кларитромицина, наряду с антибактериальным, противовоспалительного эффекта, обусловленного его
влиянием на синтез моноцитами и макрофагами медиаторов иммунного ответа, таких как ФНО-α, интерлейкины, колониестимулирующий фактор, позволяет считать его антибиотиком с иммуномодулирующим воздействием на организм человека [3,4,5,7]. Учитывая, что для микоплазменной инфекции характерна длительная персистенция и латентное течение,
специфическая терапия, приводящая к
клиническому улучшению, часто не обес70

печивает элиминации возбудителя из организма. В такой ситуации целесообразно
назначение классической антибактериальной терапии в сочетании с препаратами,
обладающими
иммуномодулирующими
свойствами [8,9]. Глутоксим был выбран
по нескольким позициям: он не только
способствует стабилизации глутатионового звена антиоксидантной системы организма, что способствует устранению окислительного стресса, но и оказывает влияние на секрецию цитокинов. В результате
проведенного лечения при проведении
контрольного обследования урогенитального
тракта
методом
ПЦР
ДНК
M.genitalium была обнаружена у 5 больных
I группы (19,2%), у 4 больных II группы
(13,8%) и у 1 пациента из III группы
(3,3%). В таблице 2 представлены уровни
цитокинов до и после лечения пациентов
трех групп. У пациентов I группы уровни
цитокинов изменяются таким образом:
ИЛ-1β снизился в 1,14 раза, ФНО-α – в
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1,28 раза, ИНФ-γ вырос в 1,36 раза. У пациентов II группы отмечаются следующие
результаты: уровень ИЛ-1β снизился в 1,4
раза, ФНО-α – в 1,5 раз, активность ИНФ-γ
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выросла в 1,45 раз, что позволяет предположить положительное влияние кларитромицина на течение воспалительного патологического процесса.
Таблица 2.

Содержание ИЛ-1β, ФНО-α и ИНФ-γ в сыворотке крови больных урогенитальным
микоплазмозом до и после лечения, М±т
Показатель,
пкг/мл

I группа
После леДо лечения
чения

II группа
После леДо лечения
чения

ИЛ-1β

25,57±4,76

22,47±5,07

24,8±3,61

19,59±6,64

ФНО-α

14,25±1,21

11,12±3,04

13,27±3,65

9,0±2,86

ИНФ-γ

8,62±2,04

11,73±4,35

9,18±2,95

13,3±3,1

III группа
До лече- После ления
чения
30,51±8,4 16,03±4,0
8
2
12,65±1,7
7,87±2,47
1
8,23±1,89 16,0±2,42

* р<0,05 по сравнению с контрольной группой
При анализе результатов пациентов третьей группы, получавших комбинированную
терапию (кларитромицин и Глутоксим),
уровень ИЛ-1β снизился в 1,8 раз, ФНО-α
– в 1,4 раза, а ИНФ-γ повысился в 1,9 раз,
что по сравнению с другими группами
стремится к значениям контрольной группы. Данные об уровне цитокинов до и после лечения коррелируют с результатами
этиологической излеченности. Полученные данные свидетельствуют о потенцирующем действии иммуномодулирующей
терапии при назначении этиотропного лечения при хроническом течении.

1.
2.
3.
4.
5.

Выводы. В результате проведенного исследования был выявлен дисбаланс в
выработке цитокинов провоспалительного
профиля при урогенитальной микоплазменной инфекции. Это выражается в достоверном повышении уровня ИЛ-1β,
ФНО-α и снижении уровня ИНФ-γ у пациентов с урогенитальным микоплазмозом
по сравнению с пациентами контрольной
группы. Применение Глутоксима в комплексном лечении урогенитального микоплазмоза позволяет достичь 96,7 % этиологической излеченности и нормализовать
уровни провоспалительных цитокинов.
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ТЕРАПІЯ УРОГЕНІТАЛЬНОГО МІКОПЛАЗМОЗУ
З УРАХУВАННЯМ ПОКАЗНИКІВ ЦИТОКІНОВОЇ СИСТЕМИ
Т.В.Федорович
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України », м. Харків
Проведено оцінку рівня прозапальних цитокінів до і після лікування пацієнтів з урогенітальною мікоплазмвовою інфекцією при призначенні різних варіантів терапії. В якості
основних показників визначали рівні ІЛ- 1β , ФНП- α і ИНФ - γ в сироватці крові 85 хворих
неускладненим урогенітальним мікоплазмозом і 20 практично здорових донорів. Показано,
що при застосуванні в комплексній терапії урогенітального мікоплазмозу кларитроміцину та
імуномодулюючого препарату Глутоксім показники хворих урогенітальним мікоплазмозом
наближаються до показників контрольної групи.
UROGENITAL MYCOPLASMOSIS TREATMENT
WITH REGARD TO CYTOKINE SYSTEM TEST VALUES
Tatyana V.Fedorovich
Evaluation of proinflammatory cytokines levels was carried out in patients with urogenital
mycoplasma infection prior and following various treatment options. The main indicators measured:
blood serum levels of IL-1β, TNF-α and IFN-γ in 85 patients with uncomplicated urogenital mycoplasmosis and 20 otherwise healthy donors. It was revealed that clarithromycin and immunomodulator glutoxim in complex therapy of urogenital mycoplasmosis resulted in test values ofpatients
with urogenital mycoplasmosis reaching those of the control group.

УДК 616.972-07
МІСЦЕ ШВИДКИХ ТЕСТІВ В ДІАГНОСТИЦІ СИФІЛІСА
У ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ
Ю.В.Щербакова
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м.Харків
Ключьові слова: сифіліс, швидкі
тести, населення, застосування.
Актуальність теми.
Сифіліс – одне з найбільш поширених венеричних захворювань у світі. В
останні роки відзначається зростання захворюваності пізнього, неуточненного
сифілісу, відсотка раннього прихованого
сифілісу навіть на тлі зниження загальної
кількості випадків інфікування [1, 2].
ІПСШ, що призводять до порушень ціліс-

ності шкірних покривів та слизової оболонки (сифіліс, герпес, трихомоноз, тощо),
підвищують ймовірність поширення ВІЛ
при статевих контактах шляхом збільшення, як вірулентності вірусу імунодефіциту,
так і сприйнятливості до самого вірусу [3].
Найбільша поширеність ІПСШ та ВІЛ,
спостерігається в групах населення, уразливих щодо зараження ВІЛ (робітники комерційного сексу (РКC), чоловіки, що мають статеві контакти з чоловіками (ЧСЧ),
споживачі ін'єкційних наркотиків (СІН),
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діти вулиць,інші). Ці групи населення відіграють провідну роль в динаміці епідемічного процесу [3]. Особливість ситуації, яка
склалась протягом останнього часу в Україні, в тому числі значне зростання кількості військовослужбовців, що приймають
участь в бойових діях, вимушених мігрантів, потребує особливого підходу щодо надання лікувально-діагностичної допомоги
з приводу ІПСШ. За рахунок цього прошарку популяції розширився перелік уразливих щодо зараження ІПСШ та ВІЛ груп
населення, доступ яких до отримання дерматовенерологічної допомоги обмежений.
За рекомендаціями ВООЗ, які відображені
в міжнародних керівництвах з надання допомоги уразливим групам, для діагностики
ІПСШ серед даного прошарку популяції
доцільно використовувати швидкі тести
[4-8]. В Україні застосовуються швидкі
імунохроматографічні тести для діагностики сифілісу. Вважається доцільним чітко
визначити чутливість та специфічність
швидких тестів для діагностики сифілісу, а
також окреслити групи населення та ситуації, де можна рекомендувати застосовування тестів.
Мета дослідження.
Визначення можливості використання швидких тестів для діагностики сифілісу для різних верств населення.
Матеріали та методи.
Було проведено тестування сироваток крові 661 особи. В дослідження увійшли представники різних прошарків населення, як загальної популяції, так і представники уразливих, щодо зараження
ІПСШ та ВІЛ груп (робітники комерційного сексу, споживачі наркотичних речовин,
чоловіки, що мають сексуальні стосунки з
чоловіками). Дослідження пройшли 337
хворих на сифіліс. Були протестовані 284
пацієнта, які увійшли до групи І. Підгрупу
ІА склали 94 пацієнта з ранніми
(33,10±2,79%) , підгрупу ІБ - 190 хворих з
пізніми (66,90±2,79%) формами захворювання. Також обстеження пройшли 53 вагітні (група ІІ). До підгрупи ІІА увійшли
12 жінок (22,64±5,75%) з раннім, до підгрупи ІІБ - 41 пацієнтка (77,36±5,75%) з пізнім сифілісом. Було обстежено 96 осіб з
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неспецифічною серопозитивністю (група
ІІІ), серед яких було 52 вагітні жінки
(54,17±5,09%), що склали підгрупу ІІІБ. До
підгрупи ІІІА увійшло 44 пацієнта з загального населення (45,83±5,09%). Групу
порівняння (група ІV) склали хворі з дерматологічною патологією - 173 особи. До
контрольної групи (група V) увійшли 56
здорових осіб. Проведена порівняльна оцінка діагностичної ефективності застосування методів ІХГ, РПР (RPR), ІФА, РПГА
та комплексу стандартних серологічних
реакцій КСР (РМП, РЗКк, РЗКт) у осіб з
різних контингентів населення, які проходили обстеження на сифіліс. Дослідження
проводилися з використанням наступних
тест-систем: «Сito-test Syphilis» швидкий
тест для якісного виявлення сумарних антитіл (IgG, IgM) до Treponema pallidum в
цільній крові, сироватці або плазмі крові
імунохроматографічним методом (ТОВ
«Фармаско», Україна), «Антиген кардіоліпіновий для реакції мікропреципітації» та
«Антиген кардіоліпіновий для реакції
зв’язування комплементу» (ПАТ «Фармстандарт-Біолік», Україна), «Тест-система
імуноферментна для виявлення антитіл
класів IgG та IgG до Treponema pallidum
«DIA®-IgG-IgM-Trep» (ПАТ «Наукововиробнича
компанія
«Діапроф-Мед»,
Україна), «Набір реагентів «ДС-РПГААНТИ-ЛЮІС» імунодіагностикум еритроцитний для виявлення специфічних антитіл до Treponema pallidum» та «Набір реагентів «ЛЮІС-ТЕСТ» для виявлення асоційованих з сифілісом реагінових антитіл
(РПР (RPR)-тест), комплект №2» (ТОВ
НПО «Диагностические системы», Російська Федерація).
Результати та їх обговорення.
При обстеженні хворих як з ранніми, так і з пізніми формами сифілісу (група І) спостерігається достатньо високий
відсоток (вище 95%) виявлення хворих методами експрес-діагностики (ІХГ, МРП,
РПР (RPR), які можна застосовувати для
скринінгу. Але частота визначення позитивних результатів дещо варіює. За допомогою МРП виявлено в середньому 96,2%
хворих на сифіліс (94,6 % хворих з раннім
та 97,8 % з пізнім сифілісом). Частота ви-
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явлення хворих на сифіліс методом РПР
(RPR) склала і для раннього, і для пізнього
сифілісу 95,7%. За допомогою «швидких
тестів» ІХГ було виявлено 99,5 % позити-
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вних реакцій, при чому серед осіб з пізнім
сифілісом дані склали 100 %, с раннім –
98,9 % (табл.1).

Таблиця 1
Результати обстеження хворих на ранній та пізній сифіліс методами РМП, РЗКк,
РЗКт, РПР (RPR), ІХГ, ІФА, РПГА - частота визначення позитивних результатів, %
Хворі на
сифіліс
Ранній
(n=94)
Пізній
(n=190)
Всього
(n=284)

n
%
n
%
n
%

РМП

РЗКк

РЗКт

89
94,6
186
97,8
275
96,2

90
95,7
182
95,7
272
95,7

93
98,9
198
100
283
99,5

РПР
(RPR)
90
95,7
182
95,7
272
95,7

ІХГ
93
98,9
190
100
283
99,5

ІФА (сумарні)
93
98,9
190
100
283
99,5

РПГА
93
98,9
190
100
283
99,5

Що стосується вагітних (група ІІ) з ранніми та пізніми формами сифілісу, то при застосуванні скринінгових методів діагностики сифілісу (РМП, РПР (RPR), ІХГ), частота виявлення хворих дещо нижча (вище 93%). Методами МРП та РПР (RPR) виявлено 91,6% хворих
з раннім та 95,1 % пацієнток з пізнім сифілісом. Метод ІХГ спрацював в 100% випадків при
обох формах захворювання (табл. 2).
Таблиця 2
Результати обстеження вагітних хворих на ранній та пізній сифіліс методами РМП,
РЗКк, РЗКт, РПР (RPR), ІХГ, ІФА, РПГА - частота визначення позитивних результатів, %
Вагітні
хворі на
сифіліс
Ранній
n
(n=12)
%
Пізній
n
(n=41)
%
Всього
n
(n=53)
%

РМП

РЗКк

РЗКт

РПР
(RPR)

ІХГ

ІФА (су- РПГА
марні)

11
91,6
39
95,1
50
93,4

11
91,6
39
95,1
50
93,4

12
100
41
100
53
100

11
95,1
39
95,1
50
94,3

12
100
41
100
53
100

12
100
41
100
53
100

За допомогою ІФА, РПГА та РЗКт
було виявлено 100% хворих з пізнім сифілісом (підгрупа ІБ) та 100% пацієнток з
ранніми та пізніми формами захворювання
серед вагітних (група ІІ). Для хворих з
раннім сифілісом (підгрупа ІА) частота виявлення даними методами склала 98,9 %.

2
100
41
100
53
100

Таким чином загальна частота виявлення
хворих на сифіліс (група І та група ІІ) методами ІФА, РПГА та РЗКт спостерігалася
на рівні 99,5 %. Що стосується методу
РЗКк, то частота визначення позитивних
результатів при обстеженні пацієнтів з сифілісом відзначалася на рівні 95,7% для І
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групи (загальна популяція) та 93,4% - для
ІІ (вагітні). При обстеженні пацієнтів з неспецифічною серопозитивністю за допомогою скринінгових тестів було виявлено
наступне. При застосуванні РМП та РПР
(RPR) в 100% випадків, як серед представників різних верств популяції, так і серед
вагітних, виявлені позитивні результати.
При використанні ІХГ позитивні результати тесту були виявлені лише в 15,9% випадків серед представників загальної попу-
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ляції з неспецифічною серопозитивністю
та в 13,5% вагітних, що були обстежені.
При проведенні діагностики сифілісу серед осіб з неспецифічною серопозитивністю методами ІФА, РПГА та РЗКт в 15,9%
випадків була отримана позитивна відповідь серед представників різних верств населення та в 13,5% вагітних. Що стосується РЗКк, то частота визначення позитивних результатів становила 100% (табл. 3).
Таблиця 3

Результати обстеження на сифіліс осіб з неспецифічною серопозитивністю
з груп загального населення та вагітих, пацієнтів з дерматологічною патологією та
здорових осіб методами РМП, РЗКк, РЗКт, РПР (RPR), ІХГ, ІФА, РПГА –
частота визначення позитивних результатів, %
Групи досліджуваних

РМП

РЗКк

РЗКт

РПР
(RPR)

ІХГ

ІФА (су- РПГА
марні)

Особи з неспеци- n 44
фічною серопозитивністю (n=44)
% 100

44

7

44

7

7

7

100

15,9

100

15,9

15,9

15,9

Вагітні з неспе- n 52
цифічною серопозитивністю
% 100
(n=52)

52

7

52

7

7

7

100

13,5

100

13,5

13,5

13,5

Пацієнти з дерма- n 0
тологічною патологією (n=173)
% 0

0

2

0

2

2

2

0

1,2

0

1,2

1,2

1,2

Здорові
(n=56)

0

0

0

0

0

0

особи n/ 0
%

Таким чином, при застосуванні методів ІХГ, ІФА, РПГА та РЗКт для діагностики сифілісу значно підвищується ймовірність отримання чітких та вірогідних результатів. При обстеженні пацієнтів з дерматологічною патологією (табл. 3) за допомогою методів швидкої діагностики при
застосуванні РМП та РПР (RPR) були
отримані тільки негативні результати. Але
при обстеженні цієї ж групи пацієнтів за
допомогою ІХГ в 1,2% випадків були визначені позитивні дані. В двох випадках
виявлення був встановлений діагноз піз76

нього сифілісу. Позитивні результати тестування (1,2% обстежуваних осіб) були
отримані також при використанні методів
ІФА, РПГА та РЗКт. Що стосується РЗКк,
то при обстеженні цим методом групи пацієнтів з дерматологічною патологією позитивних реакцій на сифіліс визначено не
було. У всіх обстежених хворих на сифіліс
та вагітних з ранніми та пізніми формами
сифілісу визначалися позитивні значення
ІХГ, РМП, РПР (RPR) та (99,7%, 96,4% та
94,9 % відповідно). Встановлено, що ці реакції є найбільш чутливими в комплексі
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КСР в даному випадку. При обстеженні
контрольної групи (56 здорових донорів)
при застосуванні перерахованих методів
діагностики жодних випадків сифілісу виявлено не було.
Таким чином, при обстеженні пацієнтів необхідно більш вибірково підходити
до вибору методів діагностики сифілісу.
Існує певна загроза несвоєчасного виявлення хворих на сифіліс, що може привести як до погіршення стану здоров’я, так й к
поширенню сифілісу в популяції.
Висновки та рекомендації.
Враховуючи високу чутливість і
специфічність (98-100%) ІХГ тесту, можна
рекомендувати його застосування для визначення сифілітичної інфекції. Залежно
від умов і можливостей органів охорони
здоров’я на місцях та існуючої епідемічної
ситуації можна проводити скринінгове обстеження на сифіліс з використанням методів ІХГ або ІФА, або РПГА та за допомогою одного з нетрепонемних тестів:
РМП, РПР (RPR). Серед представників
верств населення з низьким рівнем превалентности інфекції (соматичні стаціонари,
поліклініки, кабінети медичних оглядів)
обстеження бажано проводити переважно
за допомогою трепонемного тесту ІХГ,
оскільки при цьому можна відразу виділити групу хворих або пацієнтів, що у минулому перенесли сифіліс. Скринінгове обстеження на сифіліс групи осіб з високим
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рівнем превалентности інфекції в популяції (працівники комерційного сексу, чоловіки, що мають сексуальні стосунки з чоловіками, ін’єкційні наркомани, ув`язнені,
тощо) доцільно починати з трепонемного
тесту ІХГ. В кожному випадку отримання
позитивної відповіді для підтвердження
необхідно проводити дослідження із застосуванням інших трепонемних тестів РПГА, ІФА. Зважаючи на можливість виявлення хворих з пізніми формами сифілісу серед пацієнтів соматичних стаціонарів
(офтальмологічних, психоневрологічних,
кардіологічних, гінекологічних, урологічних, дерматовенерологічних, тощо) при
обстеженні необхідно використовувати
методи ІХГ, РМП або РПР (RPR), РПГА,
ІФА (будь-яку з реакцію на вибір) залежно
від можливостей клініко-діагностичних
лабораторій
лікувально-профілактичних
установ та тест систем, що на цей час зареєстровані. У зв’язку з високим рівнем захворюваності на сифіліс, вагітні підлягають профілактичному обстеженню на сифіліс тричі: при постановці на облік, в термінах вагітності 18-20 тижнів та при направлені в пологи РМП або РПР (RPR) та
ІХГ або РПГА або ІФА. Особи без
клінічних проявів захворювання, що були
в статевому або побутовому контакті з
хворими на сифіліс, підлягають обстеженню за допомогою РМП, або РПР (RPR), та
ІФА IgM або ІФА сумарні або РПГА, ІХГ.
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THE PLACE OF RAPID TESTS IN THE DIAGNOSIS OF SYPHILIS
IN DIFFERENT POPULATION GROUPS
I.V.Shcherbakova

Growth of the late and latentforms of syphilis, which is observed in recent years in Ukraine,
makes it necessary to optimize the diagnosis of this infection. The driving force of the sexually
transmitted infections spreading in the population remains vulnerable groups to STIs and HIV infectioning, the list of which in recent years has grown considerably. Necessary to determine the
possibility of using rapid tests (immunochromatographic assay (ICA)) for the diagnosis of syphilis
in different population groups and its effectiveness in comparison with other available diagnostic
methods. The data obtained allow to recommend widespread using of ICA method in the
diagnostics of various forms of syphilis.

МЕСТО БЫСТРЫХ ТЕСТОВ В ДИАГНОСТИКЕ СИФИЛИСА
В РАЗЛИЧНЫХ СЛОЯХ НАСЕЛЕНИЯ
Ю.В.Щербакова
Рост скрытых и поздних форм сифилиса, который наблюдается в последние годы в
Украине, обуславливает необходимость оптимизации диагностики данной инфекции. Движущей силой распространения ИППП в популяции остаются уязвимые к заражению ИППП и
ВИЧ группы населения, перечень которых в последнее время значительно расширился. Необходимо определить возможность применения быстрых тестов (иммунохроматографический
анализ (ИХГ)) для диагностики сифилиса для различных групп населения и их эффективность в сравнении с другими имеющимися диагностическими методами. Полученные данные
позволяют рекомендовать широкое применение метода ИХГ в диагностике различных форм
сифилиса.
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ПЕДАГОГИКА
БОЛЕЗНИ ПРИДАТКОВ КОЖИ
(лекция)
Р.Ф.Айзятулов
Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького
Знать: этиологию, патогенез болезней придатков кожи; класси-фикацию и
клиническое течение; патоморфологические изменения; клиническую характеристику различных форм; дифференциальную диагностику; лабораторные критерии;
методы лечения и профилактики; принципы диспансеризации.
Уметь: выяснить жалобы; собрать
анамнез; провести дополнительные методы обследования; описать очаг поражения; провести дифференциальный диагноз; оценить лабораторные данные; дать
рекомендации по соблюдению диеты;
назначить лечение: общее и наружное;
разработать тактику дальнейшего обследования у врачей смежных специальностей;
составить план профилактических и диспансерных мероприятий.
Облысение, алопеция (alopecia),
гнездная
алопеция,
очаговая
алопеция (alopecia areata).
Происходит полное или частичное
выпадение волос на голове или других
участках тела. Болеют дети, молодые люди
в возрасте 20-30 лет, а также учащиеся и
люди умственного труда.
ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ.
В
возникновении
заболевания
определенную роль играют расстройства
центральной нервной системы (нервные
потрясения, неврастенический синдром,
вегетососудистая дистония, гипотония
сосудов головного мозга), эндокринной
системы, обмена веществ, нарушение
всасывательной
функции
тонкого
кишечника, снижение содержания цинка и
повышение меди в волосах. Важное
значение придается фокальной инфекции
(хронический
холецистит,
гепатит,

гастрит, энтероколит, аднексит, гайморит,
кариозные
зубы).
Указывается
на
аутоиммунный характер заболевания.
КЛИНИКА.
В течение заболевания выделяются
3 стадии: прогрессирующая, стационарная
и регрессивная. На воло-систой части
головы, преимущес-твенно в затылочной
области возникают 1-2 или несколько
округлой формы, нередко симметрично
расположенных очагов облысения без
признаков воспаления. Кожа в очагах
поражения подвижная и собирается в
складку,
фолликулярный
аппарат
сохранен. В прогрессивной стадии волосы
выпадают не только в очаге поражения, но
и в пограничной зоне (зона расшатанных
волос) и легко выдергиваются пучками.
Очаги облысе-ния распространяются по
периферии, сливаются между собой и
образуют крупные участки облысения с
полицик-лическими краями. Рядом могут
появ-ляться новые очаги выпадения волос.
В первые дни на участках облысения
отмечаются легкая гиперемия, гиперестезия кожи, жжение, зуд. В очагах
поражения сало- и потоотделение уменьшаются, кожа приобретает цвет слоновой
кости. В стационарной стадии наблюдаются обломанные, короткие, темно
окрашенные волосы. Через несколько
месяцев участки облысения начинают
зарастать волосами. Сначала тонкими,
пушковыми волосами, а затем нормальными волосами. Обычно участки облысения зарастают от центра к периферии
(регрессивная стадия). В некоторых случаях
заболевание
приобретает
злокачественное тяжелое течение. Наступает полное облысение, при котором
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выпадают все волосы не только на
волосистой части головы, но и на других
участках кожного покрова (брови, подмышечные впадины, лобок), а также
пушковые волосы на верхних и нижних
конечностях, на туловище. Развивается
субтотальная,
тотальная
или
универсальная алопеция.
Субтотальная
алопеция
(alopecia subtotalis areata).
Характерно прогрессирующее течение. В области волосистой части головы
выпадают толстые волосы и остаются
лишь пушковые и короткие волосы в
краевой зоне очага или единичные тонкие,
обесцвеченные воло-сы, которые довольно
легко выдерги-ваются. Участки выпадения
волос постепенно увеличиваются. Иногда
наблюда-ется разрежение бровей и
выпадение ресниц.
Тотальная
алопеция
(alopecia totalis areata).
ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ.
Наблюдается у детей и взрослых.
Причинными факторами могут быть
инфекционные заболевания (дизентерия,
вирусные болезни), стрессовые ситуации,
гормональные
расстройства,
прием
лекарств, действие химических веществ,
недостаточное питание, интоксикации.
КЛИНИКА.
На волосистой части головы и лице
волосы полностью выпадают. В течение
нескольких лет появляются вначале
тонкие, обесцвеченные ресницы, а позднее
волосы на волосистой части головы. В
некоторых случаях волосы появляются
лишь в области ресниц и бровей, а
волосистая
часть
головы
остается
лишенной волос. Пациенты предъявляют
жалобы на общую слабость, недомогание,
сильные головные боли.
ДИФ.ДИАГНОЗ.
Поверхностная трихофития
в о л о с и с т о й ч а с т и г о л о в ы . На волосистой части головы определяются очаги
поражения различной величины, неправильной формы с нечеткими границами. В
очагах выявляется слабое воспаление и
шелушение. Волосы обломаны на уровне
кожи (“черные точки”) и на расстоянии 2-3
80
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мм от поверхности кожи, сохранены видимо здоровые волосы. При лабораторном
исследовании обнаруживается гриб Trichophyton tonsurans.
Поверхностная микроспория
в о л о с и с т о й ч а с т и г о л о в ы . В области
волосистой части головы выявляются очаги поражения неправильной формы, эритематозно-шелушащиеся, с нечеткими
краями. В очагах волосы обломаны на расстоянии 5-8 мм над уровнем кожи, сохранены видимо здоровые волосы. Обломки
волос окружены серым чехликом, состоящим из спор гриба. При лабораторном исследовании находят гриб Microsporum ferrugineum.
Ф а в ус в о л о с и с т о й ч а с т и г о л о в ы . На волосистой части головы выявляются эритематозные пятна, ску-тулы.
Скутула представляет собой блюдцеобразный, сухой, ярко-желтый, диаметром 2-4
мм элемент, во вдавленном центре которого торчит волос. Волосы тусклые, пепельно-серые. Очаги распространяются. После
регресса наблюдается атрофия кожи, стойкое выпадение волос. От больных исходит
“мышинный” (“амбарный”) запах. При лабораторном исследовании обнаруживается
патогенный гриб Trichophyton Schonleinii.
Сифилитическое облысение
м е л к о о ч а г о в о е . В затылочной и височной области, на бороде, бровях, ресницах выявляется большое количество мелких очагов облысения. Они неправильно
округлой формы, не склонные к слиянию,
размером 10-15 мм в диаметре. В очагах
отмечается резкое поредение волос. Выпадают не все волосы и поэтому, волосистая
часть головы имеет сходство с “мехом,
изъеденным молью”. При поражении ресниц, в результате их частичного выпадения
и последовательного отрастания новых,
они имеют разную длину “ступенчатые”
ресницы (признак Пинкуса). Серологические реакции РВ, РИФ, РИБТ положительные.
Сифилитическое облысение
г н е з д н о е . На волосистой части головы
отмечаются очаги облысения крупных
размеров, правильно округлой формы, с
четкими границами, в количестве 1-3. Во-
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лосы полностью отсутствуют. По периферии легко выдергиваются. Кожа в участках
облысения гладкая, блестящая, напоминает биллиардный шар. При сифилитическом
облысении кожа в очагах поражения не
шелушится, без признаков воспаления,
фолликулярный аппарат сохраняется.
Субъективные ощущения отсутствуют. Без
противосифилитического лечения может
существовать длительное время. После
назначении специфической терапии через
10-15 дней прекращается выпадение волос
и волосы постепенно отрастают в течение
нескольких месяцев. Серологические реакции РВ, РИФ, РИБТ положительные.
ОБЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ.
При вегетоневрозах применяются
седативные
препараты,
биогенные
стимуляторы (оказывают тонизирующее
действие на центральную и вегетативную
нервную систему, усиливают процессы
тканевого
обмена).
По
показаниям
антибиотики. Целесообразно применять
аминокислоты (метионин, цистеин) - 0,25 г
4 раза в день (2-3 мес). Витамины А, С, РР,
групы В (В2, В5, В6, В12), поливитамины.
При прогрессировании процесса препараты мышьяка, железа. Рекомендуются
фурокумариновые препа-раты (меладинин,
аммифурин, бероксан, псорален, пеуцеданин). Аммифурин 2% раствор наружно и
внутрь по 0,02 г; бероксан по 0,02 г внутрь
и
0,5%
раствор
для
наружного
применения; псорален по 0,005 г (0,01 г и
0,02 г) и наружно 0,1%; пеуцеданин по
0,01 г и 0,5% мазь. Во время приема
фурокумариновых препаратов необходимо
проводить иссле-дования мочи, крови, так
как могут возникнуть альбуминурия и
лейкопения. При УФоблучении могут
появиться пузыри, зуд кожи. В начале
лечения препараты втирают в очаги
поражения вечером, а утром проводится
облучение ртутно-кварцевой лампой. В
последую-щие дни втирают раствор или
мазь за 4-3-2 и 1 час до облучения.
Расстояние до ртутно-кварцевой лампы
100 см, начинают с ½ дозы и эту
экспозицию сохраняют на протяжении
всего лечения (20-25 облучений). Таблетки
принимают утром ежедневно, каждые 2
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часа по 1 таблетке. Первые 6-7 дней 2
таблетки, затем 4. Необходимо проводить
4-6 курсов с 15-20 дневными перерывами
между ними. Общая доза на курс
аммифурином и бероксаном составляет
250-300 таблеток. Псорален и пеуцеданин
принимают 3 месяца. Повторяют курс
через 1-2 мес, всего 2-3 курса.
Применяется фото-химиотерапию (ПУВАтерапия).
Фото-сенсибилизаторы
(препараты фуро-кумарина) и длинноволновое УФ-облу-чение. Назначаются
стероидные
гормоны
30-40
мг
преднизолона в сутки, после применения
которых к концу 3-й недели наблюдается
рост пушковых волос, а к концу месяца
настоящих, после чего суточная доза
снижается до 5-10 мг. Длительность курса
2-2,5 месяцев, но иногда бывают
рецидивы. Хороший эффект при внутрикожном обкалывании гидрокортизоном, в
дозе 25 мг 2 раза в неделю (каждый очаг
обкалывают 1 раз в 2 недели), на каждый
очаг 5-8 инъекций. При этом рост волос
отмечается через 3-4 недели. Женщинам с
эстрогенной недо-статочностью назначают
димэстрол 0,6% масляный раствор по 1 мл
в фолликулиновую фазу на протяжении 34 овариально-менструальных циклов. Учитывая снижение цинка в плазме крови
рекомендуются внутрь окись цинка по 50
мг 3 р/день (запивать молоком), в течение
20-30 дней с 7-10 дневным перерывом;
рост волос начинается через 4-8 месяцев.
ДНХБ (динитрохлорбензол) в виде
местных аппликаций в концентрациях 0,1,
0,2, 0,5, 1, 2% в зависимости от степени
реакции.
Через
2
недели
после
сесибилизации ДНХБ наносится 1 раз в 714 дней. По принципу ДНХБ за рубежом
приме-няются
наружно
аппликации
мехлорэ-тамина, антролина.
НАРУЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
Начинают в период прекращения
массового выпадения волос. С целью
вызвать прилив крови к очагам облысения,
улучшить обмен веществ и питание корней
волос применяются спиртовые растворы с
настойкой красного перца, испанских
мушек, хлороформный спирт, пасту
Розенталя, проводится массаж волосистой
81
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части головы. Голову необходимо мыть
1 раз в 5-7 дней горячей водой (40-450С) с
детским мылом или яичным желтком.
Можно применять аппликации яйца, хны и
басмы, ромашки, простокваши на 15-20
мин. Назначаются облучение очагов
облысения эритемными дозами УФлучей,
диатермия на область шейных симпатических
узлов,
применение
токов
д′Арсонваля, парафиновые аппликации.
Для стимуляции коры надпочечников
проводится индуктотермия поясничной
области или курс индуктотерапии на
шейные симпатические ганглии (15
процедур через день с индуктотермией на
поясничную область). В комплексном
лечении с целью получения гиперемии в
очагах облысения используют электрофорез с 1% р-ром никотиновой кислоты.
Применяются орошения очагов облысения хлорэтилом до образования инея,
криотерапия жидким азотом, массаж
снегом угольной кислоты. Процедуры
назначаются ежедневно или через день, на
курс 25-30 сеансов. Через 1,5-2 месяца
курс можно повторить.
ПРОФИЛАКТИКА.
Устранение причин заболевания
(стресс,
переутомление,
фокальная
инфекция, гиповитаминозы). Тщательное
Обследование у врачей специалистов
(невропатолог,
терапевт,
гинеколог,
отоларинголог) не менее 1 раза в год.
Диспансеризация больных тотальными и
универсальными формами облысения на
весь срок лечения.
Себорея (seborrhea).
Термин “себорея” (лат. sebum-сало
и греч. rhea-теку). Хронические рецидивирующее заболевание, которое возникает в
период полового созревания вследствие
нарушения функции сальных желез и повышенного выделения кожного сала при
качественном его изменении.
ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ.
До настоящего времени не известны. Важную роль играют генетические
факторы, патологические изменения деятельности сальных желез, бактериальная
флора в устьях волосяных мешочков и
сальных желез (коринебактерии акне, ста82
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филококк белый и золотистый и другие),
гормональные (увеличение содержания
андрогенов, уменьшение экстрогенов) и
иммунологические (снижение Т- и Влимфоцитов, неспецифического иммунитета) отклонения, нарушения центральной
и вегетативной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, наличие фокальной инфекции.
КЛИНИКА.
В зависимости от консистенции и
химического состава кожного сала выделяют следующие разновидности себореи:
жирная (жидкая и густая), сухая и смешанная формы себореи.
Жирная себорея.
Наблюдается в период полового созревания, когда повышается секреторная
функция сальных желез. Преимущественно возникает в участках, где много сальных желез (лицо, волосистая часть головы,
грудь, межлопаточная область). Кожа становится жирная, блестящая, неровная,
грязно-серого цвета, устья волосяных фолликулов расширены. На волосистой части
головы отмечаются крупные желтые и белые чешуйки, корки.
Жидкая форма жирной формы себореи. Чаще болеют женщины в возрасте
10-14 лет. Отмечается хроническое течение с ремиссиями в летнее время. Возникновение заболевания связывают с вегетоневрозом. Кожное сало имеет жидкую
консистенцию. Волосы на вид маслянистые, слипаются и истончаются. После
мытья они быстро становятся жирными.
Процесс может осложняться вторичной
инфекцией, что приводит к более тяжелому течению. В области волосистой части
головы наблюдается обилие “перхоти” и
нередко в возрасте 20-24 лет развивается
облысение вначале в височно-лобной, а
затем в теменной области.
Густая форма жирной формы себореи. Болеют преимущественно мужчины
в возрасте 16-20 лет, кожа у которых становится уплотненной, тусклый, буроватосерого цвета. На ее поверхности отмечаются расширенные устья сальных желез
“поры”, густой секрет с неприятным запахом. На коже волосистой части головы во-
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лосы густые, жесткие, грубые, появляются
чешуйки. Могут возникать осложнения в
виде фолликулитов, фурункулов, абсцессов.
Сухая себорея.
Часто наблюдается у детей до периода полового созревания вследствие недостаточного развития сально-волосяного
аппарата.
Себорея волосистой части головы
(гнейс). В первые недели жизни после
рождения ребенка на голове образуются
грязно-серые чешуйки, после удаление которых появляется гипереми-рованная кожа, на которой через некоторое время
вновь появляются чешуйки. На волосистой
части головы, верхних и нижних конечностях, боковых поверхностях туловища кожа тонкая, шелушится, отмечается фолликулярный гиперкератоз. Волосы истонченные, сухие.
Смешанная себорея
Чаще болеют мужчины, у которых
на лице выявляются симптомы жирной себореи, а в области волосистой части головы сухой. Нередко может отмечаться смешанная форма жирной себореи - на лице
проявление жидкой жирной себореи, а на
волосистой части головы густой жирной
себореи.
ДИФ.ДИАГНОЗ
Стрептодермия волосистой
ч а с т и г о л о в ы . На волосистой части головы на фоне покрасневшей кожи выявляются поверхностные пузыри (фликтены)
размером до 1-2 см в диаметре с прозрачным содержимым и тонкой дряблой покрышкой, окруженные ярко-красным венчиком воспаления. Содержимое фликтен
мутнеет и ссыхается с образованием желтых корок.Они отторгаются и остается
временное розовое или гиперпигментированное пятно. Субъективно зуд, жжение.
При насильственном удалении корки обнажается розово-красная эрозия с прозрачным опалесцирующим экссудатом на поверхности. При диссеминации процесса,
чему способствует мытье водой, пользование
инфицированными
полотенцами,
одеждой, бельем и другими предметами
обихода больного, инфекция переносится
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на другие участки кожного покрова. При
этом наблюдается лейкоцитоз, увеличение,
болезненность и нередко абсцедирование
лимфатических узлов.
П с о р и а з с е б о р е й н ы й . На волосистой части головы отмечается обильное шелушение без воспалительных изменений. На лице, в области грудины обнаруживаются экссудативные бляшки небольших размеров с чешуйками на поверхности. На разгибательной поверхности конечностей, в области крестца выявляются симметричные, плоские, воспалительные розово-красные папулы с серебристо-белыми чешуйками на поверхности. При поскабливании поверхности
узелков наблюдаются 3 феномена (симптом Аушпица): вначале шелушение серебристо-белыми чешуйками и поверхность
приобретает вид застывшего стеарина (феномен стеаринового пятна), при дальнейшем поскабливании обнаруживается блестящая красная поверхность (феномен
псориатической пленки) и продолжение
поскабливания вызывает появление капелек крови (феномен кровяной росы).
Наблюдается изоморфная реакция (симптом Кебнера) – появление новых папул в
местах травматизации кожи.
Угри (acne).
ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ.
В возникновении угрей выделяют
ряд причинных факторов: гипертрофия и
гиперсекреция сальных желез, аномалия
кератинизации устьев волосяных фолликулов; наличие микрофлоры на коже и в
волосяных фолликулах, воспалительная
реакция окружающих тканей. Заболевание
наблюдается у лиц с жирной или смешанной формами себореи в период полового
созревания, чаще у мальчиков. Наиболее
часто встречаются коринебактерия акне,
золотистый стафилококк, pityrosporum
ovale. В результате гиперсекреции кожного сала, частичного опорожнения сальных
желез, гиперкератинизации волосяных
фолликулов происходит закупорка устьев
волосяных фолликулов с образованием
комедонов (“черных точек”), которые появляются при жидкой и при густой жирной
себорее.
83
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КЛИНИКА.
Выделяют вульгарные или юношеские, папулезные, индуративные сливные
и флегмонозные угри. Наиболее распространенными являются вульгар-ные угри в
виде полушаровидных, розовых, размером
от 1-2 до 3-5 мм в диаметре узелков, которые локализуются в области лица, груди и
спины. В центральной части узелка может
появляться гнойничок, который ссыхается
в желтые корки. После регресса остается
пигментация или поверхностный рубец.
Чаще наблюдаются при жидкой жирной
себорее. При густой жирной себорее на
лице, спине, груди, волосистой части головы появляется большое количество комедонов с выраженной воспалительной реакцией вокруг. Устья волосяных фолликулов
расширены. Высыпания крупных размеров
и располагаются глубоко в дерме. Образуется инфильтрат, который размягчается,
вскрывается с выделением гнойной жидкости. После регресса остаются глубокие
рубцы. Тяжелой формой при густой жирной себорее являются конглобатные угри.
Кроме комедонов и атером образуются
глубокие, плотные, болезненные узлы,
размером от фасоли до лесного ореха, которые сливаются, образуя конгломераты,
абсцессы. Кожа над ними красносинюшного цвета. Узлы могут вскрываться
с образованием длительно незаживающих
язв. После регресса язв остаются грубые
рубцы с перемычками и свищами или нередко гипертрофические келоидные рубцы. Высыпания располагаются на спине,
реже на груди и лице.
ДИФ.ДИАГНОЗ
М е д и к а м е н т о з н ы е а к н е . На
лице выявляются папулы и пустулы. Явления себореи и комедоны отсутствуют. В
анамнезе указывается на рием медикаментозных препаратов (бром, йод, стероидные
гормоны, витамины В6, В12). Проходят без
лечения после прекращения приема медикаментов.
С и ф и л и с уг р е в и д н ы й . Определяются фолликулярные папулы размером 2-3 мм в диаметре, четко отграниченные. На вершине узелка коническая или
шарообразная пустула с гнойным экссуда84
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том, которая ссыхается в желтовато-бурую
корку. Корки отпадают и остаются вдавленные, пигментированные рубцы. Серологические реакции РВ, РИФ, РИБТ положительные.
ОБЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ.
Проводится тщательное клиническое обследование с целью выявления
гормональных и нервно-сосудистых нарушений. Нормализуется режим питания.
Проводится борьба с запорами, выявление
и санация фокальной инфекции. При
неврозах, раздражительности назначаются
препараты валерианы, пустырника, транквилизаторы. Для коррекции психосоматических расстройств адаптогены (пантокрин, настойка китайского лимонника,
элеутерококка). С целью улучшения функции сальных желез рекомендуется очищенная сера по 0,5г 3 раза в день за 30-40
мин до еды (2-3 месяца). Для снижения
темпа экскреции кожного сала рекомендуется сульфат цинка по 25-50 мг 3 раза в
день (2 месяц). Назначаются витамины А,
группы В (В1, В6, В12), С или “Аскорутин”.
При тяжелых формах угревой болезни
(шаровидная, флегмонозная, кистозная)
применяют 13 цистретиноид в начальной
дозе 40 мг, которую постепенно увеличивают до 60-80 мг. Улучшение отмечается
через 4 недели, а более выраженный эффект наступает через 6-12 недель. Проводится иммунотерапия (стафилококковый
антифигин: 0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,61,8-2,0 мл в аутокрови через день, 8-10
инъекций на курс или стафилококковая
вакцина внутрикожно в область предплечья по 0,1-0,2 мл 1 раз в 2-3 дня, на курс 12,0 мл). При рецидивирующем течение
угрей, осложненных вторичной инфекцией
рекомендуются антибиотики. При нарушениях функционального состояния половых желез женщинам этилэстрадиол по
0,01-0,05 мг 3 раз в день в первые 2 недели
межменструального периода или 4 инъекции эстрона 0,05% по 1 мл ежедневно.
Мужчинам в течение 10-15 дней окэстрол
по 0,005г с перерывом между курсами 8-10
дней. Наружно женщинам синэстроловый
крем на эмульсионной основе (0,01, 0,1 и
0,15%). Мужчинам синэстроловый крем
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0,1 и 0,14% ежедневно, через день, 12-15
процедур, в общей сложности 3-4 курса
лечения с интервалами 10-15 дней. При
абсцедированных, флегмонозных, индуративных угрях для расщепления некротизированных тканей и профилактики гипертрофичных рубцов трипсин или химотрипсин кристаллический внутримышечно по
10 мг (10-12 инъекций).
НАРУЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
При жирной себорее очаги поражения протирают 1-2% водными растворами
натрия тиосульфата, тетрабората или гидрокарбоната, 0,5-1% танина, 3-5% серы. По
мере стихания острых явлений 3-4% спиртовыми растворами салициловой и борной
кислоты. Назначают присыпки с серой,
борной кислотой, танином или водновзбалтываемая взвесь с серой, ихтиолом,
дегтем. При легких формах себореи бывает
достаточным мытье кожи теплой водой с
мылом и последующим применением
спиртовых и водных растворов или взбалтываемых взвесей, мазей (5-10% синтомициновая эмульсия, 2-3% гелиомициновая,
0,5-1% риодоксоловая). Из физиотерапевтических методов лечения применяется
электрофорез с сульфатом цинка, ихтиолом. Проводится электрокоагуляция пустулезных элементов, криотерапия жидким
азотом. При отсутствии воспалительных
явлений рекомендуются паровые ванны и
механическая чистка лица, рассасывающие
маски, лечебный массаж.
ПРОФИЛАКТИКА.
Устранение факторов, способствующих возникновению заболевания. Меры
личной гигиены и профилактики. Санация
фокальной инфекции. Лечение сопутствующих заболеваний. Закаливание организма
(занятие спортом, купание, солнечные
ванны). Режим питания. Предупреждение
загрязнения кожи различного характера
(производственного, бытового). Выявление и лечение больных с начальными проявлениями заболевания. Диспансеризация
пациентов с тяжелыми формами угревой
болезни. Раннее обращение больных в медицинские учреждения косметического
профиля. Санитарно-просветительная работа.
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Розовые угри, розацеа (acne rosaua, лат. rosaceus-розовый).
Хроническое заболевание с периодическими обострениями, которое проявляется гиперемией кожи лица. По своей
медицинской и социальной значимости
является одной из актуальных проблем современной дерматологии. Встречается у
всех рас, но преимущественно у светлокожих. Заболеваемость розацеа достигает
10%. Чаще начинается на 3-4-м десятилетиях жизни и достигает расцвета между 4 5-м десятилетиями. Английские авторы
обозначают розацеа как "приливы кельтов". Болеют женщины, высокая заболеваемость среди которых объясняется тем, что
они чаще мужчин обращаются за медицинской помощью, причем на более ранних стадиях.
ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ.
Важным моментом в развитии заболевания служит ангионевроз в зоне иннервации тройничного нерва, обусловленный различными факторами: конституциональные ангиопатии, нейровегетативные
нарушения, эндокринные расстройства
(гормональные нарушения, климакс, дисменорея, прием гормональных противозачаточных препаратов). Частой причиной
являются
клещи
рода
Demodex
folliculorum, что подтверждается обнаружением их в отдельных инфильтратах, эффективностью акарицидных препаратов,
метронидазола, серы и других. Demodex
folliculorum - физиологический представитель микрофлоры кожи. С возрастом заселение фолликулов им увеличивается. Обнаруживается не у всех больных. Часто
выявляется в гранулемах, так как клещи
способствуют развитию гранулематозной
или люпоидной реакции. Вместе с тем, в
большинстве случаев локализация высыпных элементов розацеа не связана с фолликулярным аппаратом. У части пациентов, обнаруживаются также специфические антитела к демодексу. При всех клинических формах розацеа в устьях фолликулов, выводных протоков сальных желез
могут быть обнаружены клещ и его личинки. Наибольшая плотность отмечается при
папулопустулезной стадии (важную роль
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клеща в патогенезе этой фазы заболевания). В развитии розацеа важную роль играют многие патогенетические факторы:
неблагоприятные
метеорологические
условия, резкое повышения температуры
внешней среды (жар печей), воздействием
эмоциональных факторов, раздражающая
пища, алкоголь, расстройства желудочнокишечного тракта, нарушение гуморального и клеточного звеньев иммунитета, фокальная инфекция, наличие клеща ("железницы"). Нередко отмечаются сопутствующие заболевания себорейной природы, фолликулов, сальных желез, частота
которых предшествуют розацеа от 20 до
83% случаев. Уделяется внимание аллергической природе заболевания, что иногда
подтверждается положительными внутрикожными пробами с различными аллергенами, ухудшением клинической картины
после приема некоторых продуктов.
КЛИНИКА.
Высыпания преимущественно локализуются на лице (лоб, нос, щеки, реже
подбородок и другие участки). В дебюте
заболевания возникает ливидная эритема,
которая сохраняется от несколько минут
до нескольких часов, а затем бесследно
исчезает. Субъективно пациенты отмечают
чувство жара, тепла. Под влиянием провоцирующих факторов она появляется вновь.
Отмечается хроническое течение, рецидивы сменяются ремиссиями (месяцы, годы).
Появляются инфильтрация, телеангиэктазии, эритема с синюшным оттенком, яркокрасные папулы, пустулы со стерильным
содержимым, папулопустулезные элементы (розовые угри). Происходит слияние
пустул и образуются воспалительные узлы, инфильтраты, опухолевидные разрастания, очаги гиперплазии сальных желез и
соединительной ткани. Сальные железы
расширены. При надавливании выделяется
секрет с неприятным запахом. Кожа лица
утолщается. Образуется ринофима (утолщение, шишковатый нос). Является самостоятельной формой и встречается исключительно у мужчин. Отмечается постоянный венозный застой в области кончика и
крыльев носа. Развивается гипертрофия
подкожной клетчатки и сальных желез.
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Форма носа становится асимметричная.
Выявляются застойно-синюшная эритема,
многочисленные телеангиэктазии, расширенные устья выводных протоков сальных
желез, закупоренных комедонами. Происходит увеличение фукнциональной активности сальных желез. При надавливании
из устьев фолликулов выделяется беловатый, пастообразный секрет. Аналогичные
изменения могут локализоваться в других
местах: на подбородке - гнатофима; в области надпереносья - метафима; на мочках
ушей - отофима; на веках - блефарофима.
Различают клинические формы розовых
угрей:
эритематозная,
эритематознопапулезная, папуло-пусту-лезная и узловатая. Американские и немецкие авторы в
течение отмечают 3 стадии: эритематознотелеангиэктатичес-кая, папулопустулезная
и пустулезно-узловатая. Выделяют особые
клинические формы розовых угрей. Стероидная розацеа, феномен "стероидной
кожи" - легкая субатрофия, обширная темно-красная эритема, телеангиэктазии, папулопустулы. Люпоидная розацеа - в периорбитальной и периоральной области
буровато-красные папулы и узлы. Они
плотно прилегают и образуют бугристую
поверхность. При диаскопии выявляются
желто-бурые пятна. Розацеа конглобата крупные шаровидные абсцедирующие узлы, индурированные фистулы (нередко
появляются после приема препаратов, содержащих галогены - йод, бром). Розацеа
фульминанс – наблюдается у молодых
женщин и представляет наиболее тяжелый
вариант розацеа коглобата. Острое начало.
Воспалительные узлы сливаются в конгломераты. Отмечается флюктуация. Образуются синусы и фистулы. Общее состояние страдает незначительно. Грамнегативная розацеа – появляются многочисленные фолликулы. В содержимом пустул
обнаруживаются грам- бактерии. Выделяют 2 типа: 1)бактерии семейства
Епtегоbacteriaceae, синегнойная палочка мелкие пустулезные элементы; 2) Ргоteus
mirabilis - папулы и узлы; Солидный персистирующий отек лица (розацеа лимфоэдема, болезнь Морбигана). Образуется
плотный отек на лбу, подбородке, веках,
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носу, на щеках. При надавливании на поверхность ямки не остается. Могут возникать поражения глаз - блефарит, конъюнктивит, ирит, иридоциклит, кератит. Субъективно жжение, болезненность, светобоязнь, ощущение инородного тела. В 20%
случаев поражение глаз предшествует
кожным проявлениям, в 27% наступает
одновременно с ними и в 57% кожные
проявления предшествуют поражению
глаз. Неблагоприятный прогноз отмечается при розацеа-кератите (кеratitis rозасеа),
при котором наблюдается стойкое помутнение роговицы и значительное снижение
остроты зрения.
Демодекоз.
Заболевание кожи, которое вызывается червеобразными клещами рода Demodex folliculorum (демодексами), которые
обнаруживаются в кожном сале комедонов, в пустулах, на чешуйках (чаще на
кончике носа). Клиническая картина как
при розовых угрях.
ДИАГНОСТИКА.
Комедоны, гной в содержимом пустул исследуются в слегка подогретом
изотоническом растворе натрия хлорида
или в спирте с глицерином, чешуйки в
спирте с глицерином или в 20% растворе
едкой щелочи (в щелочи клещи обнаруживаются мертвыми).
ОБЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ.
Устранение этиопатогенетических
факторов. Назначаются седативные и вазоактивные препараты, иммуномодуляторы,
биогенные стимуляторы, витамины (А, С,
Р, В1, В6, В12, фолиевая кислота). Препараты серы (сера очищенная - 0,5 г 3-4 раза в
день, 15-20 дней). При папулезных, папулопустулезных формах назначаются антибиотики широкого спектра действия. Хорошие результаты дают применение протистоцидных препаратов. Важное значение
придается противодемодекозному лечению
(срок акарицидного лечения должен быть
не менее 25 дней с учетом цикла развития
клеща).
НАРУЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
Применяются 20-30% серная мазь,
метод Демьяновича, 5% серно-дегтярный
спирт, 10-15% водный раствор трихопола с
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20-30% димексидом. При острых воспалительных явлениях вначале назначаются
кремы: борная кислота 1,0 г, нафталан 1,5
г, ланолин 10,0 г, масло персиковое 10 мл,
вода дистиллированная 10 мл или крахмал
пшеничный, окись цинка по 2,5 г, ланолин
10,0 г, масло персиковое 7,5 мл, вода дистиллированная 7,5 мл. После стихания
острых воспалительных явлений рекомендуются 5% ихтиоловая, 5% серная болтушки, затем серно-дегтярные пасты, мази
с постепенным повышением концентрации
серы и дегтя до 15%, электрофорез с 1-10%
раствором йодида калия. Хорошие результаты отмечены при применении мази "Ям"
(Ас.Salicylici 5,0; Sulf.рrаесiр. 10,0;
Оl.Terebinthinae гесtificate 2 ml; Рicis liquidae Betule, Lysole aa 5,0 ml; Nоvосаini 1,0;
Zinci охуdi 10,0; Lanolini 25,0; Vaselini
35,0; Ol.Lavandulae 2 ml). Является сильным наружным раздражающим средством
(возможно обострение воспалительного
процесса). Поэтому в 1-й день наносится
на 15 минут (остатки удаляют растительным маслом), на 2-й день экспозиция
удлиняется до 30 минут. В тяжелых случаях проводятся криотерапия жидким азотом
(10-15 процедур), дермобразия, электрокоагуляция.
ПРОФИЛАКТИКА.
Необходимо исключить факторы,
вызывающие расширение сосудов кожи
(инсоляция, низкая температура, волнения,
прием острой пищи). Не рекомендуется
работа, связанная с пребыванием на солнце, ветре, морозе, в горячих цехах. Необходимо применять фотозащитные кремы,
мази, пудры. Для профилактики рецидивов
рекомендуется 2-3 р/день (1 неделя) смазывать кожу лица раствором чемерицы.
Диспансерное наблюдение.
ДИФ.ДИАГНОЗ.
В ул ь г а р н ы е уг р и . В области
лица, груди и спины определяются розовые полушаровидные узелки, размером от
1-2 до 3-5 мм в диаметре. В центре гнойнички, которые подсыхают с образованием
желтых корок. После регресса остается
пигментация или поверхностный рубец.
Отмечаются явления жирной себореи.
Устья волосяных фолликулов расширены.
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Определяется большое количество комедонов (“черных точек”) с выраженной воспалительной реакцией вокруг. Характерны
хроническое течение и частые рецидивы.
Б угорк овый
сифилис.
На
ограниченных участках кожи (в области
носа, лба, на границе волосистой части
головы и гладкой кожи, разгибательной
поверхности
конечностей,
пояснице)
отмечаются сгруппированные бугорки
плотноэластической
консистенции,
красно-синюшные, резко ограниченные.
Отсутствуют признаки воспаления, болезненность.
Бугорки
изъязвляются
и
образуются округлые, с четкими границами, плотными, крутыми, отвесными
краями язвы с неровным дном. Поверхность язв покрыта некротическими
массами грязно-гнойного и зеленоватосерого цвета. После регресса образуются
рубцы в виде мозаики (“мозаичный”
рубец). Между отдельными мелкими
рубцами сохраняются участки здоровой
кожи - “ячеистый” рубец. Стандартные
серологические реакции КСР, РИФ, РИБТ
положительные.
Гипергидроз (hyperhydrosis).
Физиологический гипергидроз может наблюдаться у тучных женщин, при
гипертермии, во время климакса, в конце
беременности, при заболеваниях внутренних органов, центральной и вегетативной
нервной системы. Различают генерализованный и локальный гипергидроз.
Генерализованный
гипергидроз.
Общий гипергидроз, как симптом наблюдается при диабете, гипертиреозе, ожирении, инфекциях, сердечно-сосудистых заболеваниях. У истощенных людей, больных суставным ревматизмом, туберкулезом (симптом “ночной пот”) и других заболеваниях.
Ограниченный (локальный) гипергидроз. Отмечается в области подмышечных впадин, половых органов, лица, головы, на ладонях и подошвах при психическом возбуждении; при вегетативной
дистонии, гемиплегиях, спинной сухотке,
сирингомиелии, тромбофлебитах. Гипергидроз кистей довольно часто сопровождается акроцианозом в молодом возрасте,
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преимущественно у женщин, при повышенной чувствительности к холоду. При
незначительном охлаждении кожа кистей
покрывается холодным потом. Кончики
пальцев становятся красного цвета, блестящие. Такая кожа имеет предрасположение к заражению вирусными бородавками
и грибковыми болезнями. Гипергидроз
стоп также может сопровождаться акроцианозом. Ношение обуви из непористых материалов затрудняется испарение пота и
его бактериальное разложение приводит к
щелочной реакции пота, возникновению
мацерации и интенсивного запаха.
ОБЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ.
Необходимо проводить комплексную терапию с воздействием на этиологический фактор. Назначаются седативные
препараты и антихолинэргические ганглиоблокаторы (пахикарпин, нанофин, димеколин и другие). Хорошие результаты
отмечаются при применении атропина,
хлористого кальция, рутина. Диатермия в
области шейных симпатических узлов –
проводится ежедневно в течение 15-20
мин, на курс 15-20 процедур. Внутрь в течение 4 недель настой шалфея и крапивы
(15гр. сухих листьев на 0,5л воды) по 100
мл 2 раза в сутки (курс можно повторить
через 3-4 месяца). Ионофорез с холинолитиками. Ванны, морские купания.
МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
Применяются вяжущие, высушивающие, дезинфицирующие средства. В виде
растворов (борная, салициловая, уксусная
лимонная кислоты, уротропин, формалин).
В виде присыпок (тальк, окись цинка, борная кислота, квасцы). При гипергидрозе
ладоней на фоне акроцианоза содержание
рук в тепле, частые теплые ванночки для
рук с дезинфицирующими растворами.
ПРОФИЛАКТИКА.
Рекомендуется профилактический и
гигиенический уход за кожей тела. Купания, обтирания, контрастный душ утром и
вечером с туалетным мылом. Частая смена
белья. Пользование после мытья специальными дезодорантами. Обтирание тела
слабым лимонным раствором (1 столовая
ложка сока лимона на 1 стакан воды), отварами ромашки, шалфея, дубовой коры.
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При повышенной потливости рук в воду
для мытья можно добавлять нашатырный
спирт (1ч.л. на 1 литр воды). Не рекомендуется работа, связанная с переохлаждением, с нагрузкой на кисти. При гипергидрозе стоп необходима корректировка плоскостопия, исключить синтетические носки,
ежедневно мытье стоп с мылом, ношение
носков из хлопка, применение лосьонов.
Гипогидроз (hypohydrosis).
Различают общий, местный гипогидроз и ангидроз.
Общий ангидроз. Врожденный общий ангидроз наблюдается при эктодермальной дисплазии и сочетается с гипотрихозом и гиподонтией. Функциональная активность потовых желез снижается
также при ихтиозе, атопическом дерматите, системной красной волчанке, ретикулезах и других дерматозах, при некоторых
инфекционных заболеваниях (малярия),
при диабете, микседеме, болезни Аддисона. При ангидрозе поражаются и сальные
железы, что приводит к сухости и шелушению кожи, трещинам.
Местный гипогидроз. Отмечается
при сирингомиелии (потоотделение понижено в соответствующих поражению иннервации кожи областях).
Ангидроз. Значительно снижается
функция потовых желез или наблюдается
атрофия, нередко полное отсутствие потовых желез.
ЛЕЧЕНИЕ.
Больным, страдающим ангидрозом
противопоказана работа, связанная с физическим напряжением. Показано пребывание в оптимальных температурных условиях. Назначаются умеренные дозы пилокарпина и резохина внутрь или при электрофорезе, поливитамины, витамин А, С.
Наружно жирные кремы, мази.
Потница (miliaria).
Встречается у детей. Отмечается
летом, когда высокая температура воздуха
сочетается с повышенной влажностью.
КЛИНИКА.
Появляется усиленное выделение
пота и замедленное его испарение. В обла-
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сти туловища, шеи, реже на конечностях
появляется большое количество мелких
пузырьков с прозрачным содержимым 12мм в диаметре. Больных беспокоит чувство жжения, зуда. Позднее пузырьки подсыхают и остается временное шелушение.
Среди детей младшего возраста выделяют
кристаллическую, красную, белую и желтую потницу.
Кристаллическая потница. На туловище, верхних и нижних конечностях
появляются пузырьки с прозрачным содержимым, которые через несколько дней
подсыхают и исчезают бесследно.
Красная потница (miliaria rubra).
Появляются красные узелки, окруженные
воспалительным венчиком. В случае перегревания ребенка или при заболевании вирусными респираторными инфекциями на
туловище, в области шеи, в кожных складках возникают папулы красного цвета, до
2-3 мм в диаметре, окруженные ободком
гиперемии, в центре которых отмечаются
пузырьки с мутным или гнойным содержимым.
Белая потница (miliaria alba). Образуются пузырьки с белым содержимым
(инфицирование вторичной гнойничковой
инфекцией).
Желтая потница (miliaria flava).
Возникают пузырьки с гнойным содержимым.
ЛЕЧЕНИЕ.
Рекомендуются общие теплые ванны с отваром трав (ромашка, шалфей, дубовая кора), слабым раствором перманганата калия, протирание кожи 2% раствором борной или салициловой кислоты,
присыпка (окись цинка, тальк, борная кислота),
цинковое
масло,
водновзбалтываемая смесь. При наличии воспалительных пустул смазывание спиртовыми
растворами
анилиновых
красителей.
Назначаются седативные и антигистаминные препараты, препараты кальция. Благотворное влияние оказывает морской климат в летнее время года (Южный берег
Крыма, Азовье).
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УДК 615.322:454.1:615.415.16
TEACHING ECOLOGY IN HIGHER MEDICAL SCHOOL
E.A.Dmitrenko
Donetsk State National Medical University named after M.Gorky
Keywords: environmental education,
curriculum, medical students.
Introduction.
Intensive multifactorial pollution leads
to long-term effects on the population of the
set of pollutants [1]. Highlight some diseases
in a group depending on the ecology – was
the result of evidence of etiological value
chronic exposure of pollutants in the process
of formation of the level of public health [2].
That is why knowledge of the fundamentals
of ecology is a necessity for medical students
– for the understanding of the pathogenesis of
many diseases. Today greening education in
European countries, USA, Canada, Japan,
China appears more widespread approach to
training as the pupils of schools and students
in universities [3]. Undoubtedly, the modernization of Ukrainian higher school recognized
by world standards is the most appropriate
way of reform.
Objective: To evaluate the teaching
system of environmental knowledge to students of all specialties of higher medical
school in Ukraine.
Materials and methods. Evaluation
of knowledge on the ecology of students every medical specialty Higher School of
Ukraine was held. The efficiency determines
the selection of forms, methods and means of
instruction. At the same time, the achievement of the main goals of education – the issue of qualified professionals – is not possible
without the continuous updating of pedagogical approaches. Greening of medical education makes new demands on professional
skills and level of training of future specialists. Adaptation to regional socio-economic
and cultural conditions of a precondition of
success of environmental education, and national and religious differences necessarily
90

need to take into account the population. Accordingly, the existing curriculum of medical
students in need of a timely introduction of
the necessary changes.
Results and discussion. Environmental issues are considered during the educational process in the discipline "Health and
Ecology" at the 3rd year of higher medical
school (19 hours), 3-year student of the Faculty of pharmacological (6 hours), 2nd course
of the Faculty of Dentistry (10 hours) and 6th
training course on specialties "General Medicine" (4 hours), "Pediatrics" (5 hours) and
"medical and prophylactic business" (60
hours). In addition, training is provided for
students of 1st course of pharmacological
faculty on the subject "Fundamentals of Ecology" (54 hours). Quantitative and qualitative
content of programs for the study of environmental issues by students of various specialties differ greatly. For example, the training of
future specialists of preventive medicine covers various aspects of the impact of pollution
of the natural, industrial, consumer, and educational environment for people of all age
groups. Environmental issues are considered
at each of the five training modules for all hygienic disciplines. However, the amount of
environmental knowledge for training students of specialty "Medicine" and "Pediatrics"
is limited to questions of hygienic importance
of ultraviolet radiation and climate for the
formation of human health. The program of
training of future specialists pharmacists a
little more attention paid to the environmental
laws and the general laws of interaction of
individual environmental factors with a population of people. Than, the assessment of
health effects is carried out only in the projection of enterprises chemical and pharmaceutical industry. The need to make adjustments to
existing training programs of students of
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higher medical education is influenced by the
quality of the environment on health. WHO
experts associated with exposure to adverse
environmental factors from 20 to 40 % of diseases. The content of certain contaminants in
the environment are increasingly recorded at
levels in excess of hygienic standards in more
than 10 times. This upward trend in morbidity
of 1,5 – 4,5 was seen. Changes in health in
ecologically unfavorable regions appear in the
prevalence of immunodeficiency (10 – 40 %)
and allergic diseases (5 – 28 % of the population). The level of environmental carcinogenic
risk to residents of such settlements increases
by 1,5 – 4,0 times the level oncologic mortality population in the total reaches 12,49 –
14,24%. The frequency of registration of congenital abnormalities is among one of the
most ecologically representative parameters,
the incidence of which in recent years has increased by 1,2 – 1,7 times. All of the above
determines the main directions of the changes
of the thematic content of training programs
of medical students. First of all, the impact of
environmental health hazards for the population it is advisable to be taught from the perspective of risk assessment methods of individual environmental factors and their various
complex impacts. Environmental risks to the
population caused not only by pollution of the
living environment and chemicals. Researchers assign a greater role in shaping public
health share of physical factors such as electromagnetic fields, noise, vibration, and psy-
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chogenic stress factor. From our point of
view, the amount of academic sessions on the
assessment of the nature of their impact on
human health of different age groups should
be given priority in the current socio-political
conditions. Moreover, the total time learning
the basics of medical ecology is recommended to extend up to 40 hours for the 3rd year
students of the Faculty of Medicine and 30
hours – 6th year specialties "Medicine" and
"Pediatrics". The program pharmacological
faculty need to review the content within a
specified volume. And training of specialists
preventive medical profile does not require
significant changes. For planned saturation of
the educational process in the entire volume
of environmental education with modern
methodological developments, tutorials, computer training programs necessary to develop
new teaching materials on the basis of scientific and educational research.
Conclusion. Some of the quantitative
and qualitative changes in the existing courses
students need to be made for the formation of
new national standards of medical education
to meet modern international trends. These
adjustments provide training highly qualified
specialists of various medical profiles. So,
will create conditions for adequate prevention,
early diagnosis and treatment of various
health disorders. Thus, the understanding of
issues of environmental medicine will improve the quality of life of the population of
Ukraine.

Literary sources.
1. Liverman, C.T. The Use and Effectiveness of Powered Air Purifying Respirators in Health
Care: Workshop Summary / C.T. Liverman, B.D. Sarah, M.A. McCoy; Board on Health Sciences Policy. – Institute of Medicine, 2015. – 80 p.
2. Review of NASA's Evidence Reports on Human Health Risks: 2014 Letter Report / C.E.H.
Scott-Conner, D.R. Masys, C.T. Liverman, M.A. McCoy; Committee to Review NASA's Evidence Reports on Human Health Risks; Board on Health Sciences Policy. – Institute of Medicine, 2015. – 92 p.
3. Altbach, P.G. Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution, Report
for the UNESCO 2009 / P.G. Altbach, L. Reisberg, L.E. Rumbley; World Conference on Higher Education. – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2009.–247р.
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ВИКЛАДАННЯ ЕКОЛОГІЇ В ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ
О.А.Дмитренко
У статті розглядаються питання викладання основ екологічної освіти студентам різних медичних спеціальностей. Дана оцінка програмного матеріалу з дисциплін «Гігієна та
екологія» та «Основи екології». Запропоновано раціональні корективи для забезпечення високої ефективності навчання студентів-медиків.
ПРЕПОДАВАНИЕ ЭКОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЕ
Е.А.Дмитренко
В статье рассматриваются вопросы преподавания основ экологического образования
студентам различных медицинских специальностей. Дана оценка программного материала
по дисциплинам «Гигиена и экология» и «Основы экологии». Предложены рациональные
коррективы для обеспечения высокой эффективности обучения студентов-медиков.

УДК 614.7 + 616-021.3
HYGIENIC ASSESSMENT OF THE INCIDENCE OF SKIN DISEASES
IN THE POPULATION OF ECOLOGICALLY UNSUCCESSFUL REGION
E.A.Dmitrenko
Donetsk State National Medical University named after M.Gorky
Keywords: skin diseases, incidence,
prevalence, mortality, disability, lethality.
Introduction.
The state of public health is formed in
a complex influence of various environmental
factors throughout life. Skin diseases are
among the diseases are largely deterministic
ecological trouble areas. Dermatological pathology, including allergic nature associated
with exposure to various environmental factors are diagnosed according to the WHO in
the moment 2/3 of people [1]. Sustainable
growth trend indicated in the dynamics of the
spread of disease and disability caused by
them.
Objective: to assess the sanitary quality of health of the Donetsk region, suffering
92

from skin diseases and to identify priority nosology caused ecological trouble territory.
Materials and methods. Research
carried out on the basis of the Donetsk Regional Statistical Office of the medical monitoring health status of the Donetsk region for
1995 – 2013 years [2]. The total number of
population, which is under surveillance, was
about 7 million people. SEM determined for
intensive indicators. The reliability of the results was evaluated by Student's criterion of
reliability [3]. Processing of raw material is
made by applying standard formulas in the
program Exel. The statistical and mathematical processing of research results conducted
with the help of the program «MedStat».
Results and discussion. Analysis of
disease of the population of different age
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groups Diseases of the skin and subcutaneous
tissue allowed to establish a number of significant differences. Primary cases of dermatological pathology frequently detected in adult
(6 % in total disease), and less frequently in
adolescents (5,3 %) and children (4,9 %).
While the prevalence of this disease nosological class decreased with age: adults hurt in 2,2
% of cases, young people – 3,5% of the children – 4,3%. The trend in the dynamics of a
reduction as a primary disease, and the prevalence (1,1 times) was outlined during the observation period of dermatological pathology
of the adult population. Conversely, the number of cases in children have increased - the
primary pathology in 1,1 times, the prevalence – 1,2 times. Skin diseases were recorded
among women 1,4 times more average pathology was 18727,7 ± 193,9 о/ооо at the general population disease area of 15950,2 ±
278,92 о/ооо. Levels of contamination of the
adult population of the area of dermatological
diseases by 30,0 % generated by skin infections, 14,9 % – contact dermatitis and 2,7 %
– atopic dermatitis. In the structure of disease
in children to share the same nosology accounted 32,6 %, 14,4 % and 8,3 %, respectively. The frequency of dermatological pathology accumulated in each of the age
groups is similar – one in four diagnosed are
skin infections, every sixth-seventh patient
establish contact dermatitis. The value of the
environmental risk of dermatological pathology in 1,7 – 1,8 times increased in adult residents of industrial cities in the region and 1,2
– 1,3 times among children and adolescents,
in comparison with similar groups in rural
areas. This set features the nosological structure of primary and cumulative incidence of
skin diseases persist. Diseases of this class do
not contribute significantly to the mortality of
the regional population. With an overall mortality 1688,9 ± 17,1 о/ооо, dermatological dis-
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eases are fatal to 1,6 ± 0,1 о/ооо population.
However, the social importance of dermatological diseases is determined by the fact that
for 0,89 ± 0,03 о/ооо children before 16 years
these diseases lead to the formation of disability in 16,9 % of cases – for primary. Among
the working-age population of the area of skin
disease recorded in 3,57 ± 0,08 cases per 100
workers. At the same time, the duration of the
disability up to 48 days, an average of 13,4
days per case. This pathology contributes
quite significantly to the economic costs of
medical examinations of the population (5,5 ±
0,1 о/оо). And logging levels of chronic diseases in children (13,7 ± 0,5о/оо) of 1,3 times
higher than in the adolescent population and
3,4 times – in adults. Keep dermatologic patients in the hospital is necessary because the
average duration of treatment (14,2 ± 0,8
days). Moreover, the use of specialized dermatological beds is 19,3 days in hospitals for
adults and 24,7 days – for children. However,
mortality pathology recorded at 0,3%.
Conclusions.
1.
The adult population prevails in the
structure of primary morbidity of diseases of
the skin (1,2 times), and the accumulated
dermatological pathology – of cases of children (2,2 times). Women suffer more often
than men by 1,4 times.
2.
Among the different nosological forms
dermatological diseases, the highest incidence
rates are typical for skin infections (30,0 –
32,6 %) and contact dermatitis (14,4 – 14,9
%).
3.
Environmental determinants of diseases of the skin, the risk of which increases by
1,2 – 1,8 times the minimum stay technogenic
contaminated territories, has been proven.
4.
Medical and social importance of diseases of the skin is determined by the duration
of temporary disability of patients (19,3 –
24,7 days).

Literary sources.
1. The Report of the World Health (2013): official text. – WHO, 2013. – 206 p.
2. Health indicators Donetsk region in 1995 - 2013 years: official text. – Center for Medical Statistics, Donetsk region, 2014
3. Vasilieva, E.K. Statistics [Text]: the textbook / E.K. Vasilyeva, V.S. Lialin. – Unity-Dan, 2012.
– 398 p.
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ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ХВОРОБИ ШКІРИ
НАСЕЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ РЕГІОНІВ
О.А.Дмитренко
У статті надано аналіз багаторічної захворюваності на хвороби шкіри та їх поширеності серед населення Донецької області, як одного з найбільш екологічно неблагополучних
регіонів. Визначено вікові і статеві групи, які найбільшою мірою схильні на дерматологічні
захворювання. Встановлено найпоширеніші нозологічні форми. Оцінено смертність, інвалідність і показники госпіталізованої захворюваності хворих на дану патологію.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЯМИ КОЖИ
НАСЕЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНОГО РЕГИОНА
Е.А.Дмитренко
В статье представлен анализ многолетней заболеваемости и распространенности болезней кожи среди населения Донецкой области, как одного из наиболее экологически неблагополучных регионов. Определены возрастные и половые группы, в наибольшей степени
подверженные дерматологическим заболеваниям. Установлены самые распространенные нозологические формы. Оценены смертность, инвалидность и показатели госпитализированной
заболеваемости больных данной патологией.
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З’ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ
Матеріали Всеукраїнської Таврійської науково-практичної конференції
за участю міжнародних спеціалістів
«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РІШЕННІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ, ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ,
КЛІНІЧНИХ ТА ДІАГНОСТИЧНИХ ЗАДАЧ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ»
4-5 червня 2015 року (м.Херсон)

СТЕРОИД-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ДЕРМАТОЗЫ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ
Р.Ф.Айзятулов
К стероид-чувствительным дерматозам ряд авторов относят неинфекционные болезни
кожи (псориаз, атопический дерматит, экзема, красный плоский лишай, гранулема кольцевидная, красная волчанка, липоидный некробиоз, саркоидоз и др.), для которых характерным
являются широкая распространенность, хроническое часто рецидивирующее течение, генетическая предрасположенность, участие иммунной системы в развитии, отсутствие специфической терапии, а также выраженные косметические проблемы, отрицательно влияющие
на качество жизни. Стероид-чувствительные дерматозы положительно реагируют на лечение
топическими глюкокортикостеродными гормонами, которые могут местные побочные явления (атрофия кожи и подкожножировой клетчатки, телеангиэктазии, стрии, гипертрихоз,
акне и др.), а системные побочные явления нередко ограничивают их назначение. Однако,
следует отметить, что одним из основных препаратов в комплексной терапии стероидчувствительных дерматозов все же остаются топические глюкокортикостероиды, которые в
настоящее время рассматриваются как противовоспалительные агенты с помощью которых
наиболее эффективно контролируются рецидивы хронических дерматозов. Современные топические глюкокортикостероиды должны обладать высокой противовоспалительной активностью, минимальной атрофогенностью и системной абсорбцией, удобной формой применения и наличием доказательной научно-обоснованной базы. Хорошие терапевтические результаты получены при лечении стероид-чувствительных дерматозов препаратом Кловейт®
(крем, мазь 25 г; действующее вещество клобетазола пропионат 0,05%), фармакологическим
преимуществом которого является липофильность (за счет этерефикации хорошо проникает
через роговой слой эпидермиса, где метаболизируется и создаются более активные производные). Высокая терапевтическая активность препарата Кловейт® создается благодаря
наличию галогена и тройного метилирования. Доказана безопасность препарата в виду чрезвычайно низкой концентрации действующего вещества (клобетазола пропионат 0,05%), а
также предупреждение системного действия (полностью связывается с транскортином, обеспечивает минимум побочных действий на органы и системы).
Согласно полученных результатов проведения клинических исследований при монотерапии клобетазола пропионата стероид-чувствительных дерматозов заметные клинические
результаты наблюдались уже через 1 неделю лечения, а максимальный уровень эффективности терапии с использованием 0,05% клобетазола пропионата достигался при применении
препарата 2 раза в сутки. Выше изложенное свидетельствует об высокой терапевтической
эффективности препарата Кловейт® в терапии стероид-чувствительных дерматозов, который
может широко рекомендоваться врачам практического здравоохранения для применения в
своей практической деятельности.
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ЗМІНИ ВМІСТУ АУТОАНТИТІЛ ДО ТПО І ТГ У ХВОРИХ
НА ПСОРІАЗ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ
Г.Є.Асцатуров, Б.М.Паращук
Роль ендокринних розладів у патогенезі псоріазу є актуальним питанням сучасної дерматології. Перспективним, на нашу думку, видається дослідження у хворих на псоріаз аутоантитіл до тиреопероксидази (ТПО), тиреоглобуліну (ТГ). Метою дослідження було дослідити зміни вмісту аутоантитіл до ТПО і ТГ у хворих на псоріаз в залежності від клінічного перебігу (форми і стадії) та тривалості захворювання. Під нашим спостереженням знаходилось
64 хворих на псоріаз (38 чоловіків і 26 жінок) у віці від 21 до 62 років. Групу контролю утворили 15 здорових осіб зіставних за статтю та віком. У кожному окремому випадку діагноз
ставився на основі клінічного обстеження пацієнта з урахуванням анамнестичних даних. Дослідження вмісту аутоантитіл до ТПО та ТГ у хворих на псоріаз проводилось за допомогою
,,сендвіч’’- методу твердофазного імуноферментного аналізу з використанням наборів реагентів відповідно, «АТ-ТПО-ИФА» та «АТ-ТГ-ИФА». Рівні аутоантитіл виражали в МО/мл.
У хворих на псоріаз відбувалось вірогідне зростання вмісту аутоантитіл як до ТПО, так і до
ТГ. Зокрема, рівень перших сягав 19,85 1,84 МО/мл (у здорових осіб – 13,92  0,64 МО/мл;
р<0,05); других – 142,81  7,23 МО/мл (у здорових осіб – 82,40  2,95 МО/мл; р<0,05). Зміни
у хворих на псоріаз, в залежності від клінічної форми, характеризувались різким зростанням
значень, при наявності артропатії, відповідно, 25,73  0,95 МО/мл (р<0,05) і 156,48  7,12
МО/мл (р<0,05). У пацієнтів з еритродермією, вміст аутоантитіл був дещо меншим, але, також, вірогідно збільшеним, у порівнянні зі здоровими особами, зокрема, до ТПО – 21,16 
0,67 МО/мл (р<0,05) і до ТГ – 138,17  3,63 МО/мл (р<0,05). В результаті дослідження показників, в залежності від клінічної стадії, відмічалось вірогідне зростання рівнів аутоантитіл
до ТПО та ТГ, як при прогресуючому так і при стаціонарному перебігу псоріазу, але прогресуючий перебіг дерматозу характеризувався більш вагомим зростанням вмісту аутоантитіл,
ніж стаціонарний. Зокрема, при прогресуючій стадії показники сягали, відповідно,
23,38±1,19 МО/мл (у здорових осіб – 13,92±0,64 МО/мл; р<0,05) і 147,24±4,08 МО/мл (у здорових осіб – 82,40±2,95 МО/мл; р<0,05), при стаціонарній – 16,03±0,75 МО/мл (р<0,05) і
120,53±5,16 МО/мл (р<0,05). Як показують отримані дані у хворих на псоріаз існує певна залежність вмісту аутоантитіл до ТПО та ТГ від тривалості перебігу дерматозу. Так, при наявності патологічного стану не більше 5 років значення показників не відрізняються від
фізіологічних і становлять, відповідно, 14,09  0,71 МО/мл (у здорових осіб – 13,92  0,64
МО/мл; р>0,05) і 81,66  4,93 МО/мл (у здорових осіб – 82,40  2,95 МО/мл; р>0,05). Зростання ж тривалості захворювання характеризується вірогідним підвищенням рівнів аутоантитіл, зокрема, в інтервалі від 5 до 10 років вони сягають, відповідно, 17,12  0,95 МО/мл
(р<0,05) і 115,47  3,84 МО/мл (р<0,05); від 11 до 15 років: 19,25  0,48 МО/мл (р<0,05) і
148,52  4,69 МО/мл (р<0,05); від 16 до 20 років: 23,87  0,56 МО/мл (р<0,05) і 154,39  5,17
МО/мл (р<0,05) і понад 20 років: 28,32  1,02 МО/мл (р<0,05) і 152,04  6,36 МО/мл
(р<0,05). В результаті проведеного дослідження змін рівнів аутоантитіл до ТПО та ТГ у хворих на псоріаз з різноманітними клінічними формами, стадіями та тривалістю захворювання,
встановлено, що зміни вмісту аутоантитіл до ТПО і ТГ мають акцентовану залежність від
клінічного перебігу псоріазу та тривалості даного дерматозу. Що, в свою чергу, показує важливість вивчення ендокринологічних порушень у хворих на псоріаз і актуальність подальших, більш глибинних досліджень у цьому керунку.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБІТОРІВ КАЛЬЦИНЕВРИНУ
ПРИ ХРОНІЧНИХ ДЕРМАТОЗАХ
О.А.Білинська, І.Д.Бабак, І.О.Чаплик-Чижо, М.О.Дашко
Хронічні дерматози, які відносять до імунозалежних часто зустрічаються в практиці
дерматолога, зокрема: атопічний дерматит, псоріаз, екзема, інші. Їх резистентність до існуючої терапії потребує подальшого вивчення цієї проблеми. Сьогодні ведуться пошуки ефективних методів зовнішньої терапії, яка б виступала конкурентом топічним кортикостероїдам,
які в свій час здійснили прорив в лікуванні цих дерматозів, але викликали як місцеві, так і
системні побічні ефекти. Імуномодулюючими препаратами, що мають властивість проникати
в шкіру і при зовнішньому застосуванні не призводять до системних ефектів є інгібітори кальциневрину (пімекролімус). Клінічно оцінувалось ефективність і безпечність застосування
пімекролімусу (еліделу) у хворих на інтертригінозну форму псоріазу. Така форма псоріазу
вибрана, враховуючи той факт, що молекула інгібіторів кальциневрину не може глибоко
проникати в псоріатичні папули (бляшки), а висока ліпофільність пімекролімусу забезпечує
мінімальну системну абсорбцію. Проводилось комплексне обстеження та лікування 17 хворих протягом 2015р. (згідно наказу №312 від 8.05.2009р.) з інтертригінозною формою псоріазу з локалізацією висипань в ділянці пахвинних на міжсідничих складок; віком від 27 – 42
років (12 мужчин, 5 жінок), давністю захворювання від 2 до 5 років. Пацієнти отримували
зовнішнє лікування Еліделом (1% кремом) 2 рази на добу - перший тиждень та 1 раз на добу
протягом наступних двох тижнів. Оцінку ефективності та переносимості Еліделу проводили
за клінічними даними (інтенсивність свербіння, зникнення еритеми та інфільтрації), індексу
PASI та його регресу. Крем Елідел дозволяє відмовитись від кортикостироїдної терапії, враховуючи місця локалізації висипань, покращити контроль за захворюванням та якістю життя
пацієнта, що дає можливість рекомендувати його в якості терапії першої лінії на чутливі ділянки шкіри.
КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТРОМБОТИЧНОЇ АНГІОПАТІЇ ШКІРИ
О.А.Білинська, О.О.Сизон, І.Д.Бабак, М.О.Дашко
Порушення гемостазу і розвиток хронічного дисемінованого внутрішньосудинного
згортання (ДВЗ) описані у хворих з синдромом антифосфоліпідних антитіл (АФЛА). Спектр
захворювань та патологічних станів при яких виникають антитіла проти фосфоліпідів власних тканин організму (судинної стінки, тромбоцитів, головного мозку) доволі широкий. Виникнення АФЛА описані у хворих на системний червоний вовчак, вовчакоподібних синдромах, системних васкулітах, пухлинах, медикаментозних та інфекційних хворобах. В ході досліджень змін системи згортання, протизгортання та фібринолізу серед 15 дерматологічних
хворих нами виявлено у трьох із них клінічні прояви, які дозволили діагностувати у них тромботичну ангіопатію, характерну для синдрому АФЛА. Предсталяємо одне із спостережень.
Хвора С., 69 років поступила на стаціонарне лікування зі скаргами на множинні виразковонекротичні зміни шкірних покривів. Захворіла гостро, через 12 годин після прийому анальгіну. Перші симптоми відмічені у вигляді геморагічної висипки в ділянці передньої поверхні
стегон. Через 3-4 дні на місці первинних висипань виникли ерозії. Одночасно на верхніх кінцівках (розгинальна поверхня плеча), на шкірі вушних раковин, кінчику носа візуалізувались
некротичні ділянки. При поступленні через тиждень після початку захворювань стан хворої
спостерігали середньої важкості із загальною слабістю, субфебрильною температурою. Суб'єктивно – відчуття свербежу та болю в ділянці висипань. Об'єктивно відмічали розповсюджений шкірний патологічний процес: на шкірі лівого плеча виразка 20х10 см, овальної форми з нерівними краями, оточена темно-вишневим вінчиком, дно якої кровоточить; на пра97
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вому плечі, правому стегні множинні виразки овальної і зірчатої форми розміром від 1,5х2
см до 3х2 см під тонкими кірками, на дні окремих виразок – вегетації, гнійні виділення; на
лівому стегні дві виразки 20х12 см і 15х10 см зірчатої форми з нерівними краями, покриті
геморагічними кірками. Дані лабораторного дослідження вказували на наявність лейкоцитоз
з зсувом вліво, ШОЕ – 60 мм/год. Біопсія шкіри (№ 6114): під незміненим епідермісом в венулах та мілких венах сітчатого шару дерми і підшкірно-жирової клітковини множинні фібринові тромби, що обтурують простір; стінки судин не змінені. Має місце помірно виражена
периваскулярна лімфогістіоцитарна інфільтрація. Показники гемостазу свірчать про наявність хронічного синдрому ДВЗ: автокоагуляційний тест по гіперкоагуляційному типу, збільшені рівень фібриногену, ретракція кров'яного згустку, скорочені – спонтанний фібриноліз, активований час рекальцифікації, тромбіновий час; подовжені: лізис еуглобулінів, час
згортання, понижені антитромбін – ІІІ, визначаються продукти деградації фібриногену. Отже, наявність розповсюдженої тромботичної оклюзії мікроциркуляторного русла на фоні
хронічного ДВЗ та розвиток некрозу дає підстави дерматологам розглядати подібні випадки,
як можливий варіант перебігу тромботичної ангіопатії.
ПОКАЗНИКИ ФАГОЦИТАРНОЇ АКТИВНОСТІ НЕЙТРОФІЛІВ
У ХВОРИХ НА ПІОДЕРМІЇ
М.О.Дашко, О.А.Білинська, І.Д.Бабак
Піодермії – група найбільш поширених інфекційних захворювань шкіри провідну
роль у розвитку яких відіграють розлади системного імунітету, які призводять до порушень
клітинної й гуморальної ланок, а також зниження фагоцитуючої здатності мононуклеарних
фагоцитів. Метою нашої роботи було визначити показники фагоцитарної активності
нейтрофілів у хворих на піодермії. Під спостереженням перебувало 55 хворих на піодермії
віком від 18 до 65 років. У 34 (61,8%) осіб встановлено поверхневі форми піодермій, у 21
(38,2%) – глибокі. Групу контролю склали 20 практично здорових осіб. В обстежених хворих
встановлено вірогідне зменшення показника ФЧ на 28,9% (p<0,001) за тенденції до зменшення ФА на 8,2% (p>0,05), а також зменшення НСТ-тесту спонтанного на 21,4% та НСТтесту стимульованого на 19,3% (p<0,001). При цьому, у хворих з поверхневими формами
піодермій відзначалося лише вірогідне зниження НСТ-тесту стимульованого на 10,1%
(p<0,01), а у пацієнтів з глибокими формами реєструвалися вірогідні зміни всіх досліджуваних показників: зменшення ФА на 20,1% (p <0,05), ФЧ на 32,1%, НСТ-тесту спонтанного на
23,8%, та НСТ-тесту стимульованого на 33,1% (p <0,001), що свідчить про істотне порушення у хворих із глибокими піодерміями процесів фагоцитозу як на початкових, так і на завершальних його етапах. У хворих на піодермії встановлено вірогідне зменшення показників
фагоцитозу, встановлено виснаження фагоцитарної активності нейтрофілів при глибоких піодерміях за відсутності вірогідних відмінностей показників у хворих з поверхневими піодерміями, що обумовлює необхідність розробки методів лікування хворих на піодермії з урахуванням стану їх фагоцитозу.
ПРОБЛЕМА МНОГОМОРФНОЙ ЭКССУДАТИВНОЙ ЭРИТЕМЫ,
АССОЦИИРОВАННОЙ С ВИРУСОМ ГЕРПЕСА
Г.И.Мавров, М.Э.Запольский
Высокая распространенность вирусов простого герпеса 1-го и 2-го типов (ВПГ-1,2)
делает эту проблему актуальной для науки и практики. Прослеживается клиникоэпидемическая и этиологическая связь между ВПГ-инфекцией и многоформной экссудативной эритемой (МЭЭ). При лечении МЭЭ традиционно используют антигистаминные сред98
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ства, кортикостероиды, дезинтоксикацию. Однако эффективность такой терапии не всегда
дает положительный эффект. Рецидивы наблюдаются у 50-60% больных. Это потому, что не
проводится противовирусная терапия. Кроме того, возникает проблема вторичных пиодермий, часто вызываемых резистентными штаммами бактерий на фоне сниженного иммунитета. Была предложена методика лечения герпесассоциированной МЭЭ (ГАМЭЭ), включающая валацикловир «Вальтрекс» по 500 мг 2 раза в сутки 15-20 дней, противогерпетические
иммуноглобулины, антигистаминные средства и мембранный плазмаферез. Для устранения
пиококкового процесса назначали 2 % мазь мупироцина «Бактробан» и 1% мазь ретапамулиана «Альтарго». Проведен сравнительный анализ 2 групп пациентов: основная группа (42
пациента) и группа сравнения (40 пациента). Пациенты сравнительной группы получали
стандартную терапию. Предлагаемый метод лечения позволил ускорить разрешение клинических проявлений ГАМЭЭ: эпителизацию эрозий – на 1,4 дня, разрешение iris – на 2,9, гиперемии – на 2,8, эпидермального отека – на 2,1 дня. Также наблюдалась более быстрая положительная динамика (на 2-3 дня) со стороны общих симптомов (зуд, лихорадка, слабость,
нейровегетативный синдром). Сроки пребывания больных на койке сократились с 11,4 до
9,7.
СТАН АНТИОКИСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ У ХВОРИХ НА ЕКЗЕМУ
Б.М.Паращук, Г.Є.Асцатуров
Дослідження патогенезу важких дерматозів, значною мірою, пов’язане з вивченням
процесів фізіологічної та репаративної (патологічної) регенерації. Нинішній рівень знань не
дає змоги аналізувати детальні механізми переходу пристосувальних реакцій у патогенні.
Водночас не сформульована загальна теорія, яка стосується всіх рівнів регуляцій відновних
процесів. Однак безумовним є взаємозв’язок чинників неспецифічного захисту з регенераторними процесами. Аналіз даних літератури дозволяє серед основних таких неспецифічних
регуляторних ланок процесів регенерації виділяти наступні: характер кисень- залежного метаболізму, потужність систем з антиокислювальною здатністю у хворих на екзему. Антиокисна система захисту (АОА) організму забезпечує функціонування системи детоксикації, нейтралізуючи активні форми кисню і утилізуючи пероксидні сполуки, які при цьому утворюються, за допомогою системи глутатіону, каталази, та інших антирадикальних і антиперекисних механізмів. Недостатність механізмів антиокисної системи захисту є однією з першопричин, що призводять до зриву всієї системи детоксикації і до розвитку захворювання. Нами
визначалися у 36 хворих на істинну екзему та такі показники пероксидного окиснення ліпідів, як дієнові кон’югати (ДК), малоновий діальдегід (МДА), коефіцієнт антиокисної активності (КАОА) та активність каталази (АК). Проведені дослідження показали значне збільшення (в 2,4 раз) концентрації ДК, а також посереднє збільшення вмісту МДА (в 1,4 раз) у хворих на істинну екзему. Паралельно у хворих на істинну екзему знижувалась АК (в 3,9 раз) та
незначно підвищувався КАОА (в 1,2 раз), що, очевидно, пов’язано з виходом антиокисних
ферментів при руйнуванні уражених клітин у хворих на істинну екзему. Отже, характер
зміни активності процесів ліпопероксидації, судячи з отриманих результатів, може бути
адекватною характеристикою видозміни обмінних процесів за умов розвитку істинної
екземи.
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ТРИХОТИЛОМАНИЯ В ПРАКТИКЕ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА
Святенко Т.В.ˡ,Волкова О.Л.², Точилина Л.Г.³
Трихотилломания – повторяющееся, навязчивое вырывание собственных волос на
голове, теле, иногда с последующим их поеданием. Часто встречается у детей, у взрослых,
женщины болеют в 2 раза чаще. Впервые трихотилломания была описана французским дерматологом Ф. А. Аллопо в 1889г. Данное заболевание наблюдается при невротических состояниях, шизофрении, а также при органических заболеваниях головного мозга. Под нашим
наблюдением находилось 3 пациента с трихотиломанией, у одного из них была диагностирована шизофрения. Трихотилломанию следует дифференцировать от микоза волосистой части
головы, сифилиса, гнёздной алопеции (ГА). Отличительной особенностью ГА являются такие трихоскопические признаки как: волосы в форме восклицательных знаков, равномерно
распределённые жёлтые точки, чёрные точки и отрастающий веллус. В настоящее время
специальных препаратов для лечения данного заболевания нет, используются приём успокоительных препаратов и антидепрессантов. Клиническая картина трихотилломании нередко
бывает сходна с ГА, поэтому тщательный сбор анамнеза и трихоскопическая диагностика
имеют решающее значение. Важно учитывать следующие трихоскопические особенности
трихотилломании: кожа в очаге не изменена, могут наблюдаться экскориации; плотность волос снижена, волосы обломаны на разной длине, несимметрично скручены; жёлтые точки,
характерные для ГА, как правило отсутствуют. Трихоскопической особенностью трихотилломании является наличие жёлтых точек с мелкой чёрной точкой внутри, волосы в форме
восклицательного знака при трихотилломании встречаются крайне редко, равномерно пигментированы, в то время как при ГА, проксимальные концы гипопигментированы, дистальные концы заострены.
МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ХЛАМИДИЙНО-УРЕАПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИИ,
ОСЛОЖНЕННОЙ МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ
Г.И.Мавров, Л.В.Иващенко
Особенностью современного течения урогенитальных инфекций является частая ассоциация их друг с другом. Смешанные инфекции среди заболеваний, передающихся половым путем, выявлены в 58% случаев, из них более трети имели сочетание трех и более возбудителей. Под нашим наблюдением находилось 20 женщин, в возрасте от 19 до 38 лет с
хронической осложненной хламидийно-уреаплазменной инфекцией. Целью настоящего исследования было изучение эффективности комбинированного применения фторхинолонового антибиотика левофлоксацина. Первые 7 дней назначали внутривенные инфузии по 500 мг
в сутки, с 8 дня – таблетки в дозе 500 мг в сутки на протяжении 10 дней (курс лечения составлял 17 дней). Всем пациентам был также назначен противогрибковый препарат флуконазол в дозе 150 мг 1 раз в 5 дней и препарат, улучшающий метаболические процессы биотин по 1 таблетке 1 раз в день на протяжении 1 месяца. Положительная динамика в виде отсутствия жалоб и значительного уменьшения выделений отмечалась уже на 4-5 день от начала
терапии. При проведении первого контроля излеченности спустя 4 недели – у 17 пациенток
(85%) возбудители инфекции не были обнаружены, у 3 пациенток (15%) - были обнаружены
возбудители инфекций (виной этому послужило повторное заражение от нелеченных половых партнеров). Необходимо отметить хорошую переносимость и отсутствие побочных эффектов при применении данного метода терапии. Предложенный метод лечения смешанной
урогенитальной инфекции с учетом метаболических нарушений может быть рекомендована
для использования в практике.
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ
“Журнал дерматовенерологии и косметологии им. Н.А.Торсуева”

Рукопись статьи должна быть представлена в двух экземплярах на украинском, русском или
английском языках. Объем статей, научных обзоров и лекций должен составлять 8-12 страниц текста
через 1,5 интервала. Рецензий – 4 страницы, наблюдений из практики, работ методического характера
и прочих 6-8 стр. Текст должен быть в текстовом редакторе Word 95 и выше; шрифт Times New
Roman размер 14 через 1,5 интервала; поля: левое, нижнее и правое – по 20 мм, верхнее – 25 мм; на
листах формата А 4. Обязательно электронный вариант статьи в формате Word 95 (и выше) на CDROM диске.
Графические объекты следует сохранять в формате "TIF" с разрешением 300 точек на дюйм в
256 градациях серого для фотографий и 600 точек на дюйм (пикселей на дюйм) для рисунков (2 цвета) и архивировать стандартными архиваторами WinRAR или WinZIP.
Статья должна иметь визу руководителя кафедры (института) на 2-м экземпляре, направление
от учреждения, в котором проведены исследования, и экспертное заключение.
На первой странице в левом верхнем углу размещают шифр УДК, далее название статьи выделить, ниже инициалы и фамилии авторов и ниже наименование учреждения (курсив), название
страны. Затем пишут ключевые слова (не более 10). Оригинальные статьи должны состоять из подразделов: введение, материал и методы исследований, результаты и обсуждение, выводы, реферат. Научные обзоры должны содержать анализ литературных данных, а также исследования автора по этой проблеме, опубликованные ранее, и ссылки на них. Допустимое количество иллюстраций
– 5 (включая таблицы и рисунки). Рисунки нумеруют последовательно, в порядке их первого упоминания в тексте (рис.1). Если рисунок в единственном числе, его не нумеруют и в тексте делают ссылку (см. рис.). Все графы в таблицах должны иметь названия, сокращения не допускаются. Таблицы
нумеруют последовательно, в порядке их первого упоминания в тексте (табл.1). Если таблица в единственном числе, она не нумеруется и в тексте делается ссылка (см. табл.). Таблицы должны соответствовать параметрам страницы. Ссылки в тексте должны быть приведены с номерами в квадратных скобках в соответствии с прилагаемым списком литературы, который необходимо располагать в алфавитном порядке. После текста статьи список литературы ("Список литературы"). После
списка литературы рефераты на украинском, русском и английском языках. Библиография должна
содержать работы, главным образом, за последние 7 лет, в том числе публикации авторов статьи.
Лишь в случае необходимости допустимы ссылки на отдельные более ранние публикации. В оригинальных статьях цитируют не более 20, а в научных обзорах – 40 источников. Авторы должны убедиться, что все литературные источники упомянуты в тексте. Список литературы должен быть
оформлен в соответствии с требованиями государственного стандарта. В конце статьи должны быть
подписи авторов, указываются должности, ученые степени и звания, полные имя и отчество, служебные адреса телефоні, факс, e-mail. К статье должны быть приложены в двух экземплярах рефераты не
более 150 слов на украинском, русском и английском языках. Рефераты должны содержать название статьи, инициалы и фамилии всех авторов; отражать основные положения: цель, описание
путей достижения этой цели (отбор объектов изучения, методы наблюдения); основные результаты и
выводы. (!) В реферате нельзя применять сокращения (аббревиатуры).
Редакция осуществляет закрытое (!) рецензирование статей (срок рецензирования – 3-4 недели), а также оставляет за собой право сокращения и исправления присланных статей. Рукописи,
оформление которых не соответствует указанным правилам, не регистрируются и возвращаются авторам без рассмотрения.
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