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LASER TREATMENT IN HOLIATRY OF RED FLAT LICHEN OF MUCOUS CAVITY 
И.П.Иванова, Р.Е.Хоружая, М.Д.Давлеева 

 
The presented results of holiatry are 12 (55%) patients with the use helium-neon laser . For 

all patients the expressed therapeutic effect was marked: removal of pain symptom, cleaning of ero-
sive hearths, prolongation of period of remission in two times in comparing to the patients of treated 
by traditional methods. 
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Актуальність теми. Існують дані, 

що целюліт зустрічається однаково часто 
серед чоловіків і жінок, частіше у дорос-
лих та осіб літнього віку [2]. Найчастіше 
целюліт розвивається при наявності у хво-
рого патології периферичних судин, лім-
фостазу, порушень метаболізму (цукровий 
діабет, порушення обміну жирів, статевих 
гормонів). Слід звернути увагу на випадки 
виникнення целюліту внаслідок зараження 
безпосередньо контактним шляхом (від 
хворої людини) та опосередковано (через 
матеріал для перев’язок, засоби гігієни, 
медичний інструментарій). Патогномоніч-
ним диференціюючим симптомом між це-
люлітом як косметичною проблемою та 
бактеріальним целюлітом або неуточнена 
інфекція підшкірної клітковини є характе-
рні клінічні прояви: великі бляшки округ-
лих обрисів, які нагадують шкірку помара-
нча, фіброз, місця локалізації (гомілки та 
стегна) [4, 14]. У науковій літературі для 
позначення косметичного целюліту часті-
ше вживається термін “гіноїдна ліподист-
рофія”, що відображає дегенеративно-

дистрофічну природу процесів, які відбу-
ваються в тканинах, однак не дає їх вичер-
пної характеристики [9, 10, 11, 13, 15]. 

Для розвитку ГЛД необхідна гене-
тична схильність. Важливими спадковими 
факторами є наступні: стать (ГЛД, що діє в 
класичному випадку майже переважно на 
жінок); раса (білі жінки більш схильні до 
ГЛД, ніж азіатські або чорні); біотип; роз-
поділ жирової тканини; кількість, розта-
шування та чутливість гормональних ре-
цепторів на аферентних клітинах; схиль-
ність до розвитку периферичної ангіопатії 
(або сприйнятливість до циркуляторної 
недостатності) [5]. Спадкова схильність 
передається по жіночій лінії. Розвиток це-
люліту залежить від статури. Частіше 
всього до нього схильні жінки, які мають 
типово жіночі округлі форми [3, 6, 7].  

При вивченні патоморфологічних 
процесів при ГЛД можна виділити три 
стадії розвитку процесу. На першій стадії 
спостерігається пошкодження адипоцитів 
(анізопойкілоцитоз) на тлі лімфостазу та 
проліферації фіброцитів. На другій стадії 
відбуваються фіброплазія, колагеногенез і 
новоутворення капілярів, які супроводжу-
ються крапельними мікрокровотечами та 
фолікулярним гіперкератозом, відзнача-
ється помірний набряк дерми. Це призво-
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дить до появи ефекту “шкірки помаранча”. 
Третя стадія включає всі попередні зміни, 
а також склероз фіброзних перетинок гіпо-
дерми та глибокої дерми, посилюючи поя-
ву зовнішніх нерівностей шкіри [1, 5, 8, 
12]. 

Мета дослідження. Із метою вста-
новлення родинного характеру неуточне-
ної інфекції підшкірної клітковини – бак-
теріального целюліт застосували один із 
методів генетики людини, а саме генетич-
ний аналіз вивчення спадковості. Основна 
методика генетичного аналізу в людини 
полягає у вивченні родоводу. 

Матеріал і методи дослідження. 
При вивченні родоводу простежується за-
хворювання на неуточнену інфекцію під-
шкірної клітковини – бактеріальний целю-
літ (НІПК – БЦ) в родині з указуванням 
родинних зв’язків між членами родоводу. 
Це один із універсальних методів вивчення 
спадковості. Суть генетичного методу по-
лягає у встановленні родинних зв’язків, 
простеженні хвороби серед близьких і да-
леких родичів. Він складається з форму-
вання родоводу та генеалогічного аналізу. 
При виявленні спадкової патології генети-
чний метод дає змогу встановити наступ-
не: 
1) спадковий чи набутий характер хворо-

би; 
2) тип успадкування (аутосомно-

домінантний, аутосомно-рецесивний 
або зчеплений зі статтю); 

3) прогноз здоров’я нащадків. 
 

Генеалогічне обстеження завершу-
ється генетичним аналізом його результа-
тів. При аутосомно-домінантному типі ус-
падкування домінантні гени фенотипові 
виділяються у одного з батьків, захворю-
вання проявляється в поколіннях. Ризик 
прояву хвороби у нащадків складає 50% і 
залежить від ступеня прояву цього гена в 
поколіннях. При аутосомно-рецесивному 
успадкуванні рецесивні гени фенотипові 
проявляються тільки тоді, коли два реце-
сивних гени виявляться в одному організ-
мі. Хворі будуть гомозиготними, їх батьки 
– гетерозиготними носіями даного гену. 
Рецесивні гени в людських популяціях за-
лишаються невиявленими. У даному випа-
дку має значення шлюб між близькими ро-
дичами, коли прояви рецесивних генів зро-
стають. Діти від батьків при рецесивному 
типі можуть успадкувати хворобу в 25% 
випадків, при повному прояві гена. При 
типі успадкування, зчепленого зі статтю (з 
X-хромосомою), в основному хворіють чо-
ловіки, які передають своє захворювання 
дочкам, але не синам. Хворі жінки пере-
дають захворювання половині своїх дітей в 
незалежності від їх статі. В нашому дослі-
дженні у обстежених за допомогою гене-
тичного методу було виявлено в родоводі 
хворобу, спадкову за аутосомно-
домінантним типом. Символіку, яку вико-
ристовують для складання схеми родово-
ду, наведено на рис. 1.1. 

– жінка 
– чоловік 

– шлюб 

 
– мають досліджену хворобу 
 
 
– пробанд (хворий, якого обслідували) 
 
 
– батьки 

 
 

Рис. 1.1. Символіка, яка використовувалась для складання схеми родоводу. 
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Рис. 1.2. Родовід родини Д (історія № 1758). 

 
 
Рис. 1.3. Родовід родини А. (історія № 201/110) з аутосомно-домінантним типом спад-

ковості хвороби. 

 
 
Рис. 1.4. Родовід родини Ж. (історія № 1125/587) з аутосомно-домінантним типом 

спадковості хвороби. 

 
Рис. 1.5. Родовід родини С. (історія №390/191) з аутосомно-домінантним типом спад-

ковості хвороби. 
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Результати та їх обговорення. Ро-

довід родини Д (історія № 1758), яка скла-
дається з чотирьох поколінь, демонструє 
спадковість хвороби за аутосомно-
домінантним типом. Пробанд III (3), її ма-
ти II (4), бабуся I (2) – хворі. Всі хворі осо-
би родини є гетерозиготами за домінант-
ним геном. Таким чином, пробанд успад-
кувала цей патологічний ген з аутосомно-
домінантним типом спадковості хвороби 
неуточнена інфекція підшкірної кліткови-
ни (рис. 1.2). 

Пробанд А. (історія № 201/110). У 
родині мати має домінантний ген з висо-
ким ступенем прояву, коли дві доньки 
хворіють на неуточнену інфекцію підшкі-
рної клітковини. Захворювання в родині 
спадкується за домінантним типом (рис. 
1.3). 

Родовід родини Ж. (історія № 
1125/584), що має 3 покоління. В кожному 

I (2), II (4), III (2) є хворі, що свідчить про 
спадковість неуточненої інфекції підшкір-
ної клітковини за аутосомно-домінантним 
типом (рис. 1.4). 

Пробанд С. (історія № 390/191), має 
хвору мати III (5), хвору тітку III (6) та 
хвору бабусю II (4), що свідчить про спад-
ковість захворювання (рис. 1.5). Це ауто-
сомно-домінантний тип спадковості, ген є 
у всіх трьох поколіннях із високим ступе-
нем прояву. 

Висновки. Проводячи аналіз родин 
із неуточненою інфекцією підшкірної кліт-
ковини – бактеріальним целюлітом, можна 
констатувати передачу гена в поколіннях 
за аутосомно-домінантним типом із висо-
ким ступенем прояву. В цих родинах існує 
високий ризик народження дітей з НІПК – 
БЦ. 
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ИЗУЧЕНИЕ РОДОСЛОВНОЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕУТОЧНЁННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
ПОДКОЖНО–ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКИ – БАКТЕРИАЛЬНЫМ ЦЕЛЛЮЛИТОМ 

Ж.В.Королёва, Л.С.Казимерчук, Х.А.Королёва 
 
Проведено изучение родословной заболевания неуточнённой инфекцией подкожно – 

жировой клетчатки – бактериальным целлюлитом в семье с указанием родственных связей 
между членами рода. Изучение родословной является одним из универсальных методов изу-
чения наследственности человека.  
 
 

STUDY OF GENEALOGY OF DISEASES UNSPECIFIED 
INFECTION SUBCUTANEOUS FAT (BACTERIAL CELLULITIS) 

Zh.V.Korolova, L.S.Kazimerchuk, Kh.A.Korolova 
The study of genealogy of diseases unspecified infection subcutaneous fat (bacterial celluli-

tis) in a family with an indication of relationships between members of the genus. The study of ge-
nealogy is one of the universal methods of study inghuman heredity. 
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Ключові слова: піодермії, патоге-

нез, товстий кишечник, мікробіоценоз. 
 
Актуальність теми. Піодермії – 

гнійничкові захворювання шкіри, які в 
структурі патології шкіри в Україні скла-
дають 17-43%, причому в 30% випадків 
хворі тимчасово втрачають працездатність 
[2, 4]. Глибокі форми піодермій є причи-
ною стійких рубцевих змін шкіри, що не-
гативно впливають на психоемоційний 
стан хворих та якість їх життя [7, 9]. Висо-
кий рівень захворюваності на піодермії та 
частий розвиток їх глибоких та хронічних 
форм пов’язують з комплексним впливом 
екзо- та ендогенних чинників, серед яких 
істотне значення мають вплив професій-

них чинників, порушення нейроендокрин-
ної регуляції, зміни імунної реактивності, 
розлади процесів обміну, наявність вогнищ 
хронічної інфекції [4, 8]. Встановлено, що 
важливу роль у забезпеченні гомеостазу й 
формуванні імунної відповіді організму 
відіграє мікрофлора кишечнику, яка має 
вагоме значення у патогенезі й шкірних 
захворювань [1, 6, 8], у тому числі й піоде-
рмій [3, 5]. Тому метою роботи було ви-
значити стан мікробіоценозу товстого ки-
шечника у хворих на піодермії залежно від 
клінічної форми та тривалості дерматозу. 

Матеріал та методи дослідження. 
Під спостереженням перебувало 46 осіб 
(26 жінок і 20 чоловіків віком від 18 до 65 
років), хворих на піодермії, з них 32 – на 


