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ВСТУП 

 

Шкірні та венеричні хвороби відносяться до древніших патологій людст-

ва й часто зустрічаються в повсякденній практичній діяльності лікарів дермато-

венерологів та суміжних фахівців. Шкірні хвороби тісно пов’язані із змінами 

внутрішніх органів та систем організму хворої людини і частенько являються 

важливим симптомом поразки нервової системи, серцево-судинної системи, 

обмінних розладів, захворювань шлунково-кишкового тракту, ендокринних ор-

ганів та інш. На сучасному етапі відомо більш двох тисяч клінічних форм дер-

матозів та синдромів з ураженням шкіри та слизових оболонок. Нерідко висип-

ка на шкірі та слизових оболонках є вирішальною ознакою у діагностиці зага-

льних інфекційних захворювань. 

Слід також відзначити, що багато шкірних та венеричних хвороб мають 

не виражену симптоматику і їх клінічні прояви помилково сприймаються ліка-

рями суміжних спеціальностей як різні нервові, офтальмологічні, соматичні, гі-

некологічні та інші захворювання. Тому велика частина хворих звертається по 

медичну допомогу спочатку до лікарів загального профілю – до терапевтів, не-

вропатологів, окулістів, гінекологів, урологів, що ускладнює швидку правильну 

постановку діагнозу, проведення протиепідемічних заходів і лікування таких 

пацієнтів. Кожен лікар клінічної спеціальності повинен знати основні клінічні 

симптоми проявів шкірних і венеричних хвороб та оказати кваліфікаційну ме-

дичну допомогу.  

У зв’язку з вищевикладеним важливе значення має своєчасна діагностика 

патологічних проявів на шкірі і слизових оболонках та призначення адекватної 

комплексної терапії таким хворим. В останні роки практична охорона здоров'я 

потребує фахівців широкого профілю, які повинні надавати професійну допо-

могу пацієнтам з важкими дерматозами, заразливими шкірними і венеричними 

хворобами, своєчасно проводити профілактичні заходи.  

Велике значення у вищих навчальних закладах набуває проблема оптимі-

зації учбового процесу, а головним в підготовці студентів залишається позаау-

діторна самопідготовка до семінарських занять.  

Ми сподіваємося, що методичні вказівки до семінарських занять стануть 

корисними й необхідними для підготовки студентів стоматологічного факуль-

тету, дозволять підняти рівень теоретичної підготовки та інтенсифікації нав-

чання, будуть сприяти більш ефективному засвоєнню необхідних практичних 

навиків-умінь з меншою затратою часу. 
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ТЕМА I: «ОСНОВНІ ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ШКІРИ» 

 

Актуальність теми. 

Патологічні процеси в шкірі та слизкових оболонках (гіперкератоз, пара-

кератоз, гранульоз, акантоз, папіломатоз, вакуольна дистрофія, спонгіоз, акан-

толізіс, дискератоз та ін.) виникають майже при всіх захворюваннях, що скла-

даються з окремих, більш або менш певних змін, що локалізуються в одних ви-

падках переважно в епідермісі, в інших — у власне шкірі або в обох відділах 

одночасно. 

 

Цілі навчання. 

Мета (загальна). 
Вміти розрізняти та діагностувати основні патоморфологічні зміни шкіри, 

такі як гіперкератоз, паракератоз, гранульоз, акантоз, папіломатоз, вакуольна 

дистрофія, спонгіоз, акантолізіс та дискератоз. 

 

Конкретні цілі–вміти: 

 

Для досягнення цілей навчання не-

обхідні базисні знання-уміння: 

1.Виділити прояви тої чи іншої 

морфологічної одиниці. 

1.Знати ведучі ознаки проявів тої чи 

іншої морфологічної одиниці. 

2. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані при 

патоморфологічних змінах. 

2. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження. 

3.Проводити диференційну діа-

гностику основних патоморфо-

логічних змін шкіри. 

3. Розпізнавати основні патоморфоло-

гічні зміни шкіри. 

 

Вивчення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь. 

Завдання для перевірки вихідного рівня знань-умінь. 

Задача 1.Пацієнту 53-х років встановлено діагноз лейкоплакія курців Таппейне-

ра. Який патогістологічний процес переважає у гістологічній картині даного за-

хворювання? 

А. Гіперкератоз.  

Б. Акантоз.  

В. Дискератоз.  

Г. Паракератоз.  

Д. Папіломатоз.  

Задача 2. Які гістологічні ознаки, характерні для псоріазу 

А. Паракератоз.  

Б. Гранульоз.  

В. Акантоз.  

Г. Папіломатоз.  

Д. Епідермоліз. 
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Задача 3. Гістологічні ознаки, характерні для червоного плоского лишаю 

А. Паракератоз.  

Б. Гранульоз.  

В. Спонгіоз.  

Г. Папіломатоз.  

Д. Епідермоліз. 

Задача 4. Бульбашка при екземі утворюється за рахунок процесу 

А. Акантоліз.  

Б. Спонгіоз.  

В. Балонуюча дегенерація.  

Г. Дискератоз. 

Д. Паракератоз. 

Задача 5. Для утворення бульбашки характерні патоморфологічні зміни 

А. Акантоліз.  

Б. Спонгіоз.  

В. Балонуюча дистрофія.  

Г. Акантоз.  

Д. Епідермоліз. 

Еталони правильних відповідей: 1-А, 2-В, 3-Б. 

 

Джерела інформації 

Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь можна 

знайти в таких літературних джерелах:  

1. Дерматология, венерология (учебное пособие) /Под ред. В.И.Степаненко. 

– Киев: КИМ, 2012. – 904 с., 257 ил.  

2. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем (учебное по-

собие) /Под ред. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк: «Каштан», 2013. – 712 с., ил. 

3. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія /Т.П.Пирог. – Київ:НУХТ, 2004– 471 с. 

4. Нековаль І.В. Фармакологія /І.В.Нековаль, Т.В.Казанюк. – Київ: «Меди-

цина», 2013 – 520 с. 

5. Луцик О.Д. Гістологія /О.Д.Луцик, А.Й.Іванова, К.С.Кабак – Вид.4-те, 

доопрацьоване і виправлене. – К. : Книга-плюс, 2013. – 582 с. : табл., іл. 

6. Середюк Н.М. Внутрішні хвороби /Н.М.Середюк, Є.М.Нейко, 

І.П.Вакалюк. - Київ: «Медицина», 2009 – 1104 с. 

7. Шевчук Г. Фізіологія (підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів) 

/Г.Шевчук, В.М.Мороз, С.М.Бєлан. – Нова книга, 2012 – 448 с. 

 

Зміст навчання. 

Для досягнення поставлених цілей навчання необхідно засвоїти такі тео-

ретичні питання:  

1. Визначення, етіологія і патогенез основних патоморфологічних змін.  

2. Епідеміологія основних патоморфологічних змін.  

3. Классифікація основних патоморфологічних змін. 

4. Загальний перебіг основних патоморфологічних змін. 
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5. Скарги, дані загального і статевого анамнезу, дані об'єктивного дослі-

дження основних патоморфологічних змін. 

6. Методи клінічної та лабораторної діагностики патоморфологічних змін.  

7. Клінічний перебіг основних патоморфологічних змін. 

8. Діагностичні критерії основних патоморфологічних змін. 

9. Дифференціальна діагностика основних патоморфологічних змін. 

 

 

Джерела інформації 

Інформацію, необхідну для засвоєння теоретичних питань, можна знайти 

в наступних літературних джерелах:  

1. Дудченко М.О. Дерматовенерологія (навчальний посібник) 

/М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

2. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем (учебное 

пособие) / Под ред. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк: «Каштан», 2013. – 712 с., ил. 

3. Федотов В.П., Дюдюн А.Д., Степаненко В.І. Дерматовенерологія 

(навчальний посібник) / В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – 

Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 600 с., іл., 2 табл. 

4. Цераидис Г.С. Гистопатология и клиническая характеристика дерматозов 

/ Г.С.Цераидис, В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.А.Туманский. – 1-е изд. – 

Днепропетровск-Харьков-Запорожье, 2004. – 536 с. 

 

Ситуаційні задачі. 

 

Задача 1. У хлопчика 13 років на червоній облямівці нижньої губи виявлено рі-

зко обмежену ділянку полігональної форми діаметром 0,9 мм, вкриту тонкими 

лусочками сірого кольору, оточену білуватим валиком. При пальпації основа 

дещо інфільтрована, рухомість обмежена. Мікроскопічно: вогнище проліфера-

ції епідермісу в глибину тканини в вигляді тяжів. Збільшена кількість мітозів. 

Встановіть діагноз? 

А. Гіперкератоз.  

Б. Лейкоплакія.  

В. Червоний плоский лишай.  

Г. Гландулярний хейліт.  

Д. Хронічна тріщина губи.  

 

Задача 2. Хвора 45 років звернулася зі скаргами на суху, жорстку і нерівну шкі-

ру обличчя. тьмяне і ламке волосся, лупу. на шкірі обличчя і шиї горбки бордо-

вого кольору. гіперкератоз - це потовщення: 

А. Епідермісу.  

Б. Базального шару.  

В. Шиповатого шару.  

Г. Зернистого шару.  

Д. Рогового шару. 
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Задача 3. Пацієнт С., 68 р. скаржиться на наявність новоутворення на нижній 

губі, яке з'явилось 1,5 міс. тому. Об'єктивно: на червоній каймі нижньої губи 

виявляється утворення напівкулястої форми, висотою близько 3 мм, діаметром 

6 мм, вкрите дрібними сіруватими лусочками, які щільно прикріплені до повер-

хні. Пальпаторно навколишні і підлеглі тканини без змін. Реґіонарні лімфовуз-

ли не збільшені. Ваш попередній діагноз? 

A. Бородавчастий передрак.  

Б. Кератоакантома.  

В. Папілома нижньої губи.  

Г. Ексфоліативний хейліт, вогнищева форма.  

Д. Обмежений передраковий гіперкератоз. 

 

Задача 4. Хворий, 52 років скаржиться на наявність утворення на нижній губі. 

Об`єктивно: на червоній облямівці нижньої губи патологічне вогнище поліго-

нальної форми розміром 0,5х1,0 см, трохи западає, покрите щільними лусочка-

ми, сірувато-білого кольору, по периферії – зона зроговіння.. Реґіонарні лімфа-

тичні вузли не збільшені. Визначте діагноз. 

А. Обмежений передраковий гіперкератоз.  

Б. Лейкоплакія плоска форма.  

В. Лейкоплакія верукозна форма.  

Г. Червоний вовчак.  

Д. Червоний плескатий лишай. 

 

Задача 5. Хворий К. 25 років скаржиться на темні, густі, оксамитові ділянки 

шкіри в складках шиї. Гістологічно: в епідермісі спонгіоз, акантоз, незначний 

паракератоз. Ця гістологічна картина характерна для: 

А. Нейродерміту.  

Б. Псоріазу.  

В. Хронічної екземи.  

Г. Парапсоріазу.  

Д. Гострої екземи. 

 

Еталони правильних відповідей: 1-А, 2-Д, 3-А. 

 

 

Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання. 

Задача 1. Які з перерахованих патогістологічних змін шкіри не відноситься до 

змін в епідермісі? 

А. Акантоз.  

Б. Гранульоз.  

В. Спонгіоз.  

Г. Папіломатоз. 

Д. Акантолізіс.  
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Задача 2. Які патогістологічні зміни в епідермісі відносяться до запальних? 

А. Гранульоз. 

Б. Акантоз. 

В. Акантоліз. 

Г. Спонгіоз. 

Д. Епідермоліз. 

Задача 3. Яким патогістологічним змінам відповідає відсутність кератину та на-

явність ядер у верхніх шарах епідермісу? 

А. Спонгіозу.  

Б. Акантозу.  

В. Гіперкератозу.  

Г. Паракератозу.  

Д. Акантолізісу.  

Задача 4. Акантоз – це: 

А. Розплавлення міжклітинних сполучень у остистому шарі.  

Б. Розростання зернистого шару.  

В. Стовщення рогового шару.  

Г. Розростання остистого шару.  

Д. Порушення процесу зроговіння та збереження ядер в клітинах рогово-

го шару. 

Задача 5. Гранульоз – це: 

А. Розплавлення міжклітинних сполучень у остистому шарі.  

Б. Дегенеративні зміни у остистому шарі.  

В. Стовщення рогового шару.  

Г. Розростання зернистого шару.  

Д. Порушення процесу зроговіння та збереження ядер у клітинах рогово-

го шару. 

Еталони правильних відповідей: 1-Г, 2-Г, 3-Г. 

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. 

На початку заняття викладач проводить перевірку та корекцію початково-

го рівня знань за допомогою тестів, задач. Далі студенти одержують для розбо-

ру тематичного хворого або ситуаційне завдання. Студенти самостійно прово-

дять обстеження пацієнта: виявляють скарги, анамнез життя й захворювання, 

описують вогнище поразки, складають план лікувальних та профілактичних за-

ходів у відношенні до даного пацієнта. Після виконання самостійної роботи 

проводиться розбір і аналіз підсумків самостійної роботи кожного. Обговорю-

ється попередній діагноз, диференційний діагноз, тактика обстеження і ведення 

хворого. Намічаються профілактичні заходи. У обговоренні беруть участь усі 

студенти під керівництвом викладача. Проводиться викладачем аналіз само-

стійної роботи студентів, корекція помилок. Наприкінці заняття викладач під-

водить підсумки самостійної роботи. За заняття студент отримує 1 оцінку. Оці-

нюванню підлягає основний етап заняття (самостійна робота). Потім підводять-

ся підсумки роботи і дається завдання на наступне заняття.  
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ТЕМА II: «ПЕРВИННІ І ВТОРИННІ МОРФОЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ 

ВИСИПУ» 

 

Актуальність теми. 

Розповсюдженість захворювань шкіри досягає 100 %-го рівня. Кількість 

нозологічних форм дерматозів у одного пацієнта в середньому складає більше 

7-ми. Прояви патології на шкірі часто є симптомами небезпечного для здоров’я 

самого пацієнта та його оточення захворювання. Лікарі всіх спеціальностей по-

винні добре знати дерматологію і вміти своєчасно виявити симптоми уражень 

шкіри та видимих слизових оболонок, провести курацію хворих. 

 

Цілі навчання. 

Мета (загальна). 

Вміти розрізняти та діагностувати первинні та вторинні морфологічні 

елементи висипу.  

 

 

Конкретні цілі–вміти: 

 

 

Для досягнення цілей навчання не-

обхідні базисні знання-уміння: 

 

1.Виділити ведучі ознаки про-

явів первинних і вторинних 

морфологічних елементів.  

1.Знати ведучі ознаки проявів первин-

них і вторинних морфологічних елеме-

нтів висипу.  

 

2. Трактувати поняття “висип-

ка” та її роль при постановці ві-

дповідного дерматологічного 

діагнозу. 

 

2. Знати та трактувати визначення пер-

винних і вторинних елементів висипу.  

3.Проводити диференційну діа-

гностику первинних і вторин-

них морфологічних елементів.  

 

3. Розпізнавати основні первинні і вто-

ринні морфологічні елементи висипу.  

 

Вивчення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь.  

Завдання для перевірки вихідного рівня знань-умінь.  

Задача 1. До первинних елементів шкірного висипу належать: 

А. Пляма.  

Б. Ліхеніфікація.  

В. Рубець.  

Г. Виразка.  

Д. Усе перераховане.  
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Задача 2. Вкажіть ознаки, що відносяться до характеристики плями. 

А. Зміна рельєфу шкіри.  

Б. Зміна консистенції шкіри.  

В. Зміна кольору шкіри та вроджена відсутність пігменту в шкірі.  

Г. Набута відсутність пігменту в шкірі. 

Д. Усе перераховане.  

Задача 3. До вторинних елементів шкірного висипу належать: 

А. Папула.  

Б. Луска.  

В. Пляма.  

Г. Пухир.  

Д. Усе перераховане.  

Задача 4. Невелике скупчення серозного ексудату між епідермісом і дермою. 

А. Вузол. 

Б. Пустула.  

В. Везикула.  

Г. Пухир. 

Д. Усе невірно.  

Задача 5. Атрофія шкіри утворюється після зворотнього розвитку наступних 

первинних елементів висипу: 

А. Папула.  

Б. Горбик.  

В. Везикула.  

Г. Вузлик.  

Д. Усе перераховане. 

 

Еталони правильних відповідей: 1-А, 2-В, 3-Б. 

Джерела інформації 

Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь можна 

знайти в таких літературних джерелах:  

1. Дерматология, венерология (учебное пособие) /Под ред. 

В.И.Степаненко. – Киев: КИМ, 2012. – 904 с., 257 ил.  

2. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем (учебное 

пособие) /Под ред. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк: «Каштан», 2013. – 712 

с., ил. 

3. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія /Т.П.Пирог. – Київ:НУХТ, 2004 – 

471 с. 

4. Нековаль І.В. Фармакологія /І.В.Нековаль, Т.В.Казанюк. – Київ: «Ме-

дицина», 2013 – 520 с. 

5. Луцик О.Д. Гістологія /О.Д.Луцик, А.Й.Іванова, К.С.Кабак – Вид.4-те, 

доопрацьоване і виправлене. – К. : Книга-плюс, 2013. – 582 с. : табл., 

іл. 
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6. Середюк Н.М. Внутрішні хвороби /Н.М.Середюк, Є.М.Нейко, 

І.П.Вакалюк. - Київ: «Медицина», 2009 – 1104 с. 

7. Шевчук Г. Фізіологія (підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів) 

/Г.Шевчук, В.М.Мороз, С.М.Бєлан. – Нова книга, 2012 – 448 с. 

 

Зміст навчання.  

Для досягнення поставлених цілей навчання необхідно засвоїти такі тео-

ретичні питання:  

1. Визначення, етіологія і патогенез первинних і вторинних морфологічних 

елементів висипу. 

2. Епідеміологія первинних і вторинних морфологічних елементів висипу. 

Класифікація первинних і вторинних морфологічних елементів висипу. 

3. Загальний перебіг первинних і вторинних морфологічних елементів ви-

сипу. 

4. Скарги, дані загального і статевого анамнезу, дані об'єктивного дослі-

дження первинних і вторинних морфологічних елементів висипу. 

5. Методи клінічної та лабораторної діагностики первинних і вторинних 

морфологічних елементів висипу. 

6. Клінічний перебіг первинних і вторинних морфологічних елементів ви-

сипу. 

7. Діагностичні критерії первинних і вторинних морфологічних елементів 

висипу. 

8. Диференційна діагностика первинних і вторинних морфологічних елеме-

нтів висипу 

 

Джерела інформації 

Інформацію, необхідну для засвоєння теоретичних питань, можна знайти 

в наступних літературних джерелах:  

1.Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в дерматовенерологии / 

Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.  

2.Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: КІМ, 

2012. – 848 с., 253 ил.  

3.Дудченко М.О. Дерматовенерологія (навчальний посібник) /М.О.Дудченко, 

К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

4.Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем (учебное 

пособие) / Под ред. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк: «Каштан», 2013. – 712 с., ил. 

5.Федотов В.П., Дюдюн А.Д., Степаненко В.І. Дерматовенерологія (навчальний 

посібник) / В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 

2008. – 600 с., іл., 2 табл. 

 

Ситуаційні задачі.  

Задача 1. Хворий 22-х років звернувся до лікаря-стоматолога з метою лікування 

зруйнованих зубів. Об’єктивно: на піднебінних дужках, м’якому піднебінні, 

мигдаликах, язиці круглі безболісні папули з гіперемованим, інфільтрованим 
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вінчиком розміром 7 мм у діаметрі. Регіонарні лімфовузли збільшені, щільно-

еластичної консистенції, безболісні, рухомі. Яка повинна бути тактика лікаря? 

A. Направити на консультацію до венеролога.  

Б. Провести бактеріологічне обстеження.  

В. Направити на консультацію до ЛОР-лікаря.  

Г. Провести санацію порожнини рота.  

Д. Провести цитологічне дослідження.  

Задача 2. Хворий К. 25 років, звернувся зі скаргами на множинні рубці. 

Які з нижчеперелічених елементів висипки можуть призводити до рубців: 

А. Горбик і вузол.  

Б. Горбик.  

В. Папула.  

Г. Бляшка.  

Д. Вузол.  

Задача 3. Хворий звернувся зі скаргами на дефект шкіри обличчя. Лінійний де-

фект шкіри, який утворюється при втраті шкірою еластичності, це: 

А. Садно.  

Б. Ерозія.  

В. Екскоріація.  

Г. Тріщина.  

Д. Усе вірно. 

Задача 4. Вузлики з ворсинчатою поверхнею називаються:  

А. Горбка.  

Б. Бляшки.  

В. Папіломи.  

Г. Гранульоми.  

Д. Усе вірно.  

Задача 5. Вторинним елементом, що з’являється після порушення цілісності 

тільки епідермісу, є:  

А. Ерозія.  

Б. Виразка.  

В. Ліхеніфікація.  

Г. Рубець.  

Д. Усе вірно.  

Еталони правильних відповідей: 1-А, 2-А, 3-Г. 

 

Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання.  

Задача 1. Вторинними морфологічними елементами висипу є: 

А. Тріщина.  

Б. Пустула.  

В. Все перелічене вірно.  

Г. Ерозія.  

Д. Вірно все, крім "пустула". 
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Задача 2. До вторинних елементів висипу відносяться: 

А. Вузол. 

Б. Атрофія.  

В. Рубець.  

Г. Лусочка.  

Д. Вірно все, крім вузол. 

Задача 3. Пухирець може формуватися у: 

А. У сосочковому шарі дерми.  

Б. У сітчастому шарі дерми.  

В. Епідермісі.  

Г. В усіх вказаних відділах шкіри.  

Д. В жодному з перерахованих. 

Задача 4. Первинними безпорожнинними елементами висипу є: 

А. Горбик.  

Б. Папула.  

В. Все перелічене вірно.  

Г. Вузол.  

Д. Пухир. 

Задача 5. Первинними порожнинними елементами висипу є: 

А. Пухир.  

Б. Пустула.  

В. Пухирець.  

Г. Пухир.  

Д. Вірно все, крім "пухир". 

Еталони правильних відповідей: 1-Д, 2-Д, 3-В. 

 

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.  

На початку заняття викладач проводить перевірку та корекцію початково-

го рівня знань за допомогою тестів, задач. Далі студенти одержують для розбо-

ру тематичного хворого або ситуаційне завдання. Студенти самостійно прово-

дять обстеження пацієнта: виявляють скарги, анамнез життя й захворювання, 

описують вогнище поразки, складають план лікувальних та профілактичних за-

ходів у відношенні до даного пацієнта. Після виконання самостійної роботи 

проводиться розбір і аналіз підсумків самостійної роботи кожного. Обговорю-

ється попередній діагноз, диференційний діагноз, тактика обстеження і ведення 

хворого. Намічаються профілактичні заходи. У обговоренні беруть участь усі 

студенти під керівництвом викладача. Проводиться викладачем аналіз само-

стійної роботи студентів, корекція помилок. Наприкінці заняття викладач під-

водить підсумки самостійної роботи. За заняття студент отримує 1 оцінку.  

Оцінюванню підлягає основний етап заняття (самостійна робота). Потім підво-

дяться підсумки роботи і дається завдання на наступне заняття.  
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ТЕМА III: «АЛЕРГОДЕРМАТОЗИ. ДЕРМАТИТИ КОНТАКТНІ» 

 

Актуальність теми. 

Контактні дерматити є однією з найактуальніших проблем сучасної ме-

дицини, що привертає пильну увагу дерматологів, педіатрів, алергологів, тера-

певтів, імунологів, сімейних лікарів. Це зумовлено значною розповсюдженістю 

даної патології, чіткою тенденцією до її зростання, недосконалістю існуючих 

методів лікування та профілактики і, як наслідок, обмеженням психологічної, 

соціальної та фізичної активності хворих. 

 

Цілі навчання.  

Мета (загальна). 
Вміти розпізнавати клінічні прояви контактних дерматитів, поставити 

попередній діагноз, проводити диференціальну діагностику, намітити тактику 

ведення хворого та принципи лікування, провести необхідні профілактичні дії.  

 

Конкретні цілі–вміти: 

 

Для досягнення цілей навчання не-

обхідні базисні знання-уміння: 

1.Виділити ведучі ознаки про-

явів контактних дерматитів. 

1.Знати ведучі ознаки контактних дер-

матитів. 

2. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані  при 

даному захворюванні. 

2. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження. 

3.Проводити диференціальну 

діагностику контактних дерма-

титів Поставити попередній діа-

гноз.  

3. Розпізнавати симптоми при інших 

шкірних та венеричних хворобах.  

4.Обгрунтувати принципи ве-

дення хворих із контактним де-

рматитом. 

4.Застосовувати медикаментозні засо-

би патогенетичної та симптоматичної 

терапії. 

 

Вивчення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь.  

Завдання для перевірки вихідного рівня знань-умінь.  

Задача 1. До фізичних факторів, що можуть викликати простий дерматит, від-

носяться: 

А. Механічні впливи; 

Б. Вплив низьких і високих температур.  

В. Різні види променевої енергії (проникаюче і непроникаюче випромі-

нювання).  

Г. Дія електричного струму.  

Д. Усе перераховане вірно. 
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Задача 2. При розвитку алергічного дерматиту від прального порошку доречні 

усі рекомендації, крім: 

А. Припинити користування пральним порошком.  

Б. Усередину – антигістамінні препарати.  

В. Місцево примочки.  

Г. Внутрішньовенне введення 10% розчину хлористого кальцію.  

Д. Профілактичне призначення препаратів комплексу вітамінів групи В. 

Задача 3. На шкірі спини мають місце множинні еритематозні плями лінійної 

форми, на фоні яких відмічаються поодинокі папульозні елементи. Відомо, що 

чоловік кілька годин тому повернувся з озера, біля якого відпочивав з друзями. 

Ваш діагноз?  

А. Плямиста токсикодермія.  

Б. Алергічний контактний дерматит.  

В. Кропив’янка.  

Г. Простий контактний дерматит.  

Д. Усе невірно. 

Задача 4. Дитина хворіє протягом 2 тижнів. Шкіра щік еритематозна, дещо на-

брякла. Межі еритеми - нечіткі, є численні дрібні папули, везикули, ерозії, з 

яких на поверхню виступають краплі серозного ексудату; на правій щоці - кіро-

чки та лусочки. Попередній діагноз?  

А. Себорейний дерматит.  

Б. Простий контактний дерматит.  

В. Атопічний дерматит.  

Г. Справжня екзема.  

Д. Алергічний дерматит.  

Задача 5. У дитини 3 років при огляді відмічається набряк верхніх повік, губ, 

колір шкіри в ділянці набряку незмінений, при надавлюванні в ділянці набряку 

ямки не утворюється. Із анамнезу дитина вживала напередодні чорний шоколад 

в великій кількості. Який діагноз у дитини? 

А. Гостра кропив’янка.  

Б. Контактний дерматит.  

В. Атопічний дерматит. 

Г. Набряк Квінке.  

Д. Усе невірно.  

Еталони правильних відповідей: 1-Д, 2-Д, 3-Г. 

 

Джерела інформації.  

Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь можна 

знайти в таких літературних джерелах:  

1. Айзятулов Р.Ф. Клиническая дерматология (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство. – Донецк: 

Донеччина, 2002. - 432 с., ил.  

2. Дудченко М.О. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  
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Зміст навчання.  

Для досягнення поставлених цілей навчання необхідно засвоїти такі тео-

ретичні питання:  

1. Визначення, етіологія і патогенез контактних дерматитів. 

2. Епідеміологія контактних дерматитів.  

3. Класифікація контактних дерматитів. 

4. Загальний перебіг контактних дерматитів. 

5. Скарги, дані загального і статевого анамнезу, дані об'єктивного дослі-

дження контактних дерматитів. 

6. Методи клінічної та лабораторної діагностики контактних дерматитів. 

7. Клінічний перебіг контактних дерматитів. 

8. Діагностичні контактних дерматитів. 

9. Диференційна діагностика контактних дерматитів. 

 

Джерела інформації.  

Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь можна 

знайти в таких літературних джерелах:  

1.Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: КІМ, 

2012. – 848 с., 253 ил.  

2.Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с. 

3.Шкірні та венеричні хвороби / М.О.Дудченко, В.Г.Коляденко, Г.В.Скибан та 

інш. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с.  

 

Ситуаційні задачі. 

Задача 1. Хвора 37 років, продавець, скаржиться на свербіння шкіри кистей, об-

личчя та шиї, яке з’являється при контакті з холодною водою, а взимку – при 

виході на вулицю. Об’єктивно: на відкритих ділянках шкіри дрібно-

папульозний висип, екскоріації. Вкажіть попередній діагноз? 

А. Холодова кропив’янка.  

Б. Скабієс.  

В. Атопічний дерматит.  

Г. Пігментна кропив’янка.  

Д. Контактний дерматит. 

Задача 2. Пацієнт А. 22 роки. Скарги на свербіння шкіри шиї та вух. Хворіє з 

дитинства. Батько страждає алергічним ринітом. При огляді еритеми та ліхені-

фікації на вухах, шиї, підколінних ямках. Найбільш вірогідним діагнозом є: 

А. Атопічний дерматит.  

Б. Себорейна екзема.  

В. Псоріаз.  

Г. Контактний дерматит.  

Д. Сверблячка. 
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Задача 3. У чоловіка 39 років раптово на шкірі тулуба з’явилася висипка, що 

складається з дрібних висипань червоного кольору, сверблячих переважно вве-

чері. Елементи висипки розкидані по шкірі невпорядковано, фокусно. Появу 

висипки хворий пов’язує з тим, що за декілька днів до цього він був у спортив-

но-оздоровчому центрі та сауні. Який діагноз найбільш імовірний у хворого?  

А. Контактний дерматит.  

Б. Екзема.  

В. Вошивість.  

Г. Алергічний дерматит.  

Д. Короста. 

Задача 4. Хворий, 26 років, скаржиться на висипку на обличчі, свербіж, жар, 

біль. Хворіє 1,5 року. Об’єктивно: на шкірі обличчя в ділянці підборіддя інфі-

льтровані ділянки яскраво-червоного кольору, з пустулами, кірками та числен-

ними ерозіями, по периферії розташовані папуло-пустульозні елементи. Який 

попередній діагноз?  

А. Звичайні вугри.  

Б. Екзема.  

В. Нейродерміт.  

Г. Контактний дерматит.  

Д. Звичайний сикоз. 

Задача 5. До лікаря звернувся хворий, у якого два дні тому з’явився приступо-

подібний біль у лівій половині грудної клітки, загальна слабкість, лихоманка та 

головний біль. Сьогодні вранці він помітив висипання на шкірі грудей. При 

огляді хворого зліва по ходу 4-5 міжреберій на еритематозно-набряклому тлі є 

множинні згруповані пухирці з набряклими покришками, заповнені прозорою 

рідиною. Для якого захворювання характерна вказана вище симптоматика?  

А. Простий герпес.  

Б. Стрептококове імпетиго.  

В. Рожевий лишай.  

Г. Алергічний дерматит.  

Д. Оперізуючий герпес.  

Еталони правильних відповідей : 1-А, 2-А, 3-Д. 

 

Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання.  

Задача 1. Після контактного алергічного запалення слизової оболонки рота 

пробу для виявлення алергену: 

А. Не можна проводити в гострому періоді.  

Б. Проба на шкірі може бути негативною.  

В. Проба проводиться шляхом нанесення підозрюваної речовини на внут-

рішню частину нижньої губи.  

Г. Проба проводиться шляхом нанесення підозрюваної речовини під язик.  

Д. Все перераховане вірно.  
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Задача 2. Внаслідок дії якого чинника розвивається простий дерматит? 

А. Білизна з синтетичної тканини.  

Б. Низька температура.  

В. Мазі з антибіотиками.  

Г. Пральні порошки.  

Д. Тісне взуття.  

Задача 3. Дерматит проявляється такою висипкою, крім: 

А. Еритема.  

Б. Папула.  

В. Пухирець.  

Г. Пухир.  

Д. Вузол.  

Задача 4. На шкірі розгинальної поверхні правого передпліччя відмічається во-

гнище з чіткими межами, розміром 3х6 см. Шкіра у вогнищі гіперемована, ма-

ють місце поодинокі міхурі з прозорим вмістом. Ваш діагноз?  

А. Герпетиформний дерматоз Д’юринга.  

Б. Алергічний контактний дерматит.  

В. Екзема звичайна.  

Г. Вульгарна міхурчатка.  

Д. Простий контактний дерматит.  

Задача 5. Дитина госпіталізована з вогнищевими змінами в складках шкіри. 

При огляді дитина неспокійна, шкіра суха, з окремими папулами і зонами ліхе-

ніфікації з нечіткими краями. Висипання супроводжується сильним свербінням. 

Покращення стану відмічається в літні місяці, погіршення - взимку. Дитина з 2-

х місяців на штучному вигодовуванні, перенесла алергічний діатез. Бабуся по 

лінії матері хворіє бронхіальною астмою. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Алергічний контактний дерматит.  

Б. Атопічний дерматит.  

В. Себорейна екзема. 

Г. Строфулюс.  

Д. Усе невірно.  

Еталони правильних відповідей: 1-В, 2-Д, 3-Д. 

 

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.  

На початку заняття викладач проводить перевірку та корекцію початково-

го рівня знань за допомогою тестів, задач. Далі студенти одержують для розбо-

ру тематичного хворого або ситуаційне завдання. Самостійно проводять обсте-

ження хворого. Після виконання самостійної роботи проводиться аналіз підсу-

мків самостійної роботи кожного. Обговорюється попередній діагноз, диферен-

ційний діагноз, тактика обстеження. У обговоренні беруть участь усі студенти 

під керівництвом викладача. Наприкінці заняття викладач підводить підсумки 

самостійної роботи. За заняття студент отримує 1 оцінку. Оцінюванню підлягає 

основний етап заняття (самостійна робота). Потім підводяться підсумки роботи 

і дається завдання на наступне заняття. 
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ТЕМА IV: «ЕКЗЕМА»  

 

Актуальність теми. 

Загальне поширення таких захворювань, як екзема, серед населення дуже 

актуальне. Їхній хронічний перебіг з тенденцією до поширення та розвитку 

ускладнень, які можуть загрожувати життю хворого або сприяти стійкій утраті 

працездатності обумовлюють необхідність знання студентами клініки, діагнос-

тики, лікування та профілактики даного захворювання. 

 

Цілі навчання.  

Мета (загальна). 
Вміти розрізняти та діагностувати основні клінічні прояви екземи. Відрі-

зняти ії одна від одної. Знати методи лікування даного захворювання. 

 

Конкретні цілі–вміти: 

 

Для досягнення цілей навчання не-

обхідні базисні знання-уміння: 

1.Виділити ведучі ознаки про-

явів тої чи іншої екземи. 

 

1.Знати ведучі ознаки проявів тої чи 

іншої екземи. 

2. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані при рі-

зних видах екземи. 

2. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження. 

3.Проводити диференційну діа-

гностику усіх видів екземи. 

3. Розпізнавати основні види екземи. 

 

Вивчення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь.  

Завдання для перевірки вихідного рівня знань-умінь.  

Задача 1. У хворого обмежена мокнуча поверхня (екзема). Яка лікарська форма 

показана для місцевої терапії?  

А. Паста. 

Б. Мазь. 

В. Крем. 

Г. Збовтувана суміш. 

Д. Примочка.  

Задача 2. Шкіра правої гомілки гіперемована та набрякла, місцями точкові еро-

зії, краплинне мокнуття, поодинокі жовтуваті кірочки. Межі вогнища ураження 

чіткі. Ваш діагноз?  

А. Нумулярна екзема. 

Б. Дисгідротична екзема. 

В. Алергічний дерматит. 

Г. Істинна екзема. 

Д. Мікробна екзема. 
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Задача 3. У хворого 35 років після сильного нервового переживання на тильній 

поверхні рук з’явилося почервоніння і набряк. На цьому фоні утворилися неве-

ликі запальні вузлики, міхурці, а потім і ерозії із значним виділенням серозної 

рідини. Процес супроводжується сильним свербінням. Який клінічний діагноз? 

А. Нумулярна екзема. 

Б. Дисгідротична екзема. 

В. Алергічний дерматит. 

Г. Токсикодермія. 

Д. Істинна екзема. 

Задача 4. На долонях, бокових поверхнях пальців, на фоні ледь помітної гіпе-

ремії мають місце везикули, що нагадують розварені сагові зерна. У центрі вог-

нища є мікроерозії, кірочки, лусочки. Ваш діагноз?  

А. Алергічний дерматит. 

Б. Нумулярна екзема. 

В. Токсикодермія. 

Г. Мікробна екзема. 

Д. Дисгідротична екзема. 

Задача 5. При огляді дитини віком 4 місяців на волосистій частині голови вияв-

лені лимонно-жовті лусочки з масними кірочками. З чим має справу педіатр? 

A. Дитяча екзема.  

Б. Молочний струп.  

В. Строфулюс.  

Г. Гнейс.  

Д. Усе невірно. 

Еталони правильних відповідей: 1-Д, 2-Г, 3-Д. 

 

Джерела інформації.  

Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь можна 

знайти в таких літературних джерелах:  

1. Дудченко М.О. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

2. Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / В.П.Федотов, 

А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 600 с., іл., 2 табл.  

3. Шкірні та венеричні хвороби / М.О.Дудченко, В.Г.Коляденко, Г.В.Скибан 

та інш. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с.  

 

Зміст навчання.  

Для досягнення поставлених цілей навчання необхідно засвоїти такі тео-

ретичні питання:  

1. Визначення, етіологія і патогенез основних видів екземи. 

2. Епідеміологія основних видів екземи.  

3. Класифікація основних видів екземи.  

4. Загальний перебіг основних видів екземи. 
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5. Скарги, дані загального і статевого анамнезу, дані об'єктивного дослі-

дження основних видів екземи. 

6. Методи клінічної та лабораторної діагностики основних видів екземи.  

7. Клінічний перебіг основних видів екземи. 

8. Діагностичні критерії основних видів екземи. 

9. Диференційна діагностика основних видів екземи. 

 

Джерела інформації 

1. Айзятулов Р.Ф. Клиническая дерматология (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство. – Донецк: 

Донеччина, 2002. - 432 с., ил.  

2. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

3. Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: підручник для студентів 

вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів дерматовенерологів / 

За заг. ред. проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 304 с. : іл.  

4. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное 

пособие / Под ред. проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк:«Каштан», 2013. – 712 с. 

5. Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с. 

 

Ситуаційні задачі. 

Задача 1. На прийом до лікаря звернулась жінка зі скаргами на появу висипки, 

свербіж. Об’єктивно: відмічаються різко відмежовані округлі вогнища уражен-

ня діаметром від 1,5 до 3 см і більше синюшно-червоного кольору з везикула-

ми, серопапулами, мокнуттям, лусочками на поверхні. Вогнища ураження ло-

калізуються на тильній поверхні кистей і розгинальній поверхні верхніх кінці-

вок. Ваш діагноз?  

А. Алергічний дерматит. 

Б. Дисгідротична екзема. 

В. Токсикодермія. 

Г. Мікробна екзема. 

Д. Нумулярна екзема. 

Задача 2. До лікаря звернувся чоловік 36 років зі скаргами на лущення на шкірі 

волосистої частини голови. В анамнезі – себорея волосистої частини голови. 

Об’єктивно: на шкірі волосистої частини голови, лоба, за вушними раковинами 

на фоні сухої гіперемованої шкіри відмічаються у великій кількості сірі висів-

коподібні лусочки, серозні жовті кірки, при знятті яких оголюється мокнуча 

поверхня. Межі вогнищ чіткі, волосся склеєне. Ваш діагноз?  

А. Себорейний дерматит. 

Б. Дисгідротична екзема. 

В. Істинна екзема. 

Г. Мікробна екзема. 

Д. Себорейна екзема. 



24 

 

Задача 3. Чоловік 25 років, скарги на появу висипки на лівій нозі і свербіж. Зі 

слів хворого відомо, що 2 місяці тому була травма лівої гомілки. Об’єктивно: на 

шкірі лівої гомілки на фоні помірної гіперемії та інфільтрації мають місце па-

пули, везикули. Відмічається точкове мокнення. По периферії вогнища – поо-

динокі пустули. Ваш діагноз?  

А. Алергічний дерматит. 

Б. Дисгідротична екзема. 

В. Істинна екзема. 

Г. Нумулярна екзема. 

Д. Мікробна екзема. 

Задача 4. У жінки скарги на висипку на руках, свербіж. Відомо, що хворіє вдру-

ге і має контакт з подразнюючими речовинами в умовах виробництва. 

Об’єктивно: патологічний процес локалізується на шкірі тильної поверхні кис-

тей, передпліччя, де на фоні гіперемії, набряку відмічаються везикули, серозні 

колодязі; відмічається точкове мокнення. Ваш діагноз?  

А. Дисгідротична екзема. 

Б. Істинна екзема. 

В. Нумулярна екзема. 

Г. Мікробна екзема. 

Д. Професійна екзема. 

Задача 5. На прийом до лікаря звернувся чоловік 46 років зі скаргами на мок-

нуття за вухом, незначний свербіж. Хворіє 2 роки. Відмічає сезонність захво-

рювання. Об’єктивно: патологічний процес локалізується на правій вушній ра-

ковині, де на фоні помірної гіперемії мають місце везикули, точкові ерозії та 

поодинокі папульозні елементи. За вушною раковиною мають місце плями жо-

вто-червоного кольору з жирними висівковидними лусочками на поверхні. Ваш 

діагноз?  

А. Себорейний дерматит. 

Б. Дисгідротична екзема. 

В. Істинна екзема. 

Г. Мікробна екзема. 

Д. Себорейна екзема. 

Еталони правильних відповідей: 1-Д, 2-А, 3-Д. 

 

Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання.  

Задача 1. Студент 20 років, 2 тижні скаржиться на інтенсивний свербіж шкіри, 

переважно вночі. Об’єктивно: на шкірі тулуба помітні дрібні парно розташовані 

папули, розчухи, кірочки. Який найвірогідніший діагноз?  

А. Нейродерміт. 

Б. Кропив’янка. 

В. Екзема. 

Г. Алергічний дерматит. 

Д. Короста.  
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Задача 2. При мокнутті при гострій екземі ви застосовуватимете місцево: 

А. Анілінові фарбники.  

Б. Обробку перекисом водню.  

В. Примочки.  

Г. УФО місцево.  

Д. Лікування за методикою Дем’яновича.  

Задача 3. Визначте неіснуючий варіант екземи: 

А. Мікробна.  

Б. Стареча.  

В. Варикозна.  

Г. Дитяча.  

Д. Мікотична.  

Задача 4. Після ін’єкції пеніциліну розвинулась виражена клінічна симптомати-

ка (плямисто-папульозний висип, субфебрилітет, синдром інтоксикації). Про 

яке захворювання йде мова: 

А. Алергічний дерматит.  

Б. Токсикодермію.  

В. Поширену екзему.  

Г. Імпетиго.  

Д. Кандидоз.  

Задача 5. Послідовність в місцевій терапії екземи з вираженим мокнуттям: 

А. Присипки - примочки - анілінові фарбники.  

Б. Анілінові фарбники - мазь під компрес.  

В. Примочки – креми – мазі.  

Г. Ванни - мазі – примочки.  

Д. Примочки - анілінові фарбники - ванни.  

Еталони правильних відповідей: 1-Д, 2-В, 3-Д. 

 

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.  

На початку заняття викладач проводить перевірку та корекцію початково-

го рівня знань за допомогою тестів, задач. Далі студенти одержують для розбо-

ру тематичного хворого або ситуаційне завдання. Студенти самостійно прово-

дять обстеження пацієнта: виявляють скарги, анамнез життя й захворювання, 

описують вогнище поразки, складають план лікувальних та профілактичних за-

ходів у відношенні до даного пацієнта. Після виконання самостійної роботи 

проводиться розбір і аналіз підсумків самостійної роботи кожного. Обговорю-

ється попередній діагноз, диференційний діагноз, тактика обстеження і ведення 

хворого. Намічаються профілактичні заходи. У обговоренні беруть участь усі 

студенти під керівництвом викладача. Проводиться викладачем аналіз само-

стійної роботи студентів, корекція помилок. Наприкінці заняття викладач під-

водить підсумки самостійної роботи. За заняття студент отримує 1 оцінку.  

Оцінюванню підлягає основний етап заняття (самостійна робота). Потім підво-

дяться підсумки роботи і дається завдання на наступне заняття.  
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ТЕМА V: «АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ» 

 

Актуальність теми. 

В останні роки захворюваність на атопічний дерматит зростає в усьому 

світі, у тому числі й в Україні. Поширеність атопічного дерматиту в розвинутих 

країнах Європи серед дітей віком до 14 років складає 10-20%. 

Актуальність проблеми атопічного дерматиту визначає інтенсивний свер-

біж, наявність поширеної висипки на шкірі, часто рецидивуючий перебіг дер-

матозу, що є причиною розвитку невротичних станів пацієнтів, порушення їх 

дієздатності, зниження якості життя та соціальної дезадаптації. 

 

Цілі навчання.  

Мета (загальна). 

Вміти розрізняти та діагностувати основні прояви атопічного дерматиту. 

Намітити тактику ведення хворого на атопічний дерматит. 

 

Конкретні цілі–вміти: 

 

 

Для досягнення цілей навчання не-

обхідні базисні знання-уміння: 

 

1.Виділити ведучі ознаки про-

явів атопічного дерматиту. 

 

1.Знати ведучі ознаки проявів атопіч-

ного дерматиту. 

2. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані при 

основних проявах атопічного 

дерматиту. 

2. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження. 

3.Проводити диференційну діа-

гностику атопічного дерматиту 

з іншими захворюваннями. 

3. Розпізнавати основні прояви різних 

захворювань. 

4. Визначити схему лікування 

хворого. 

4. Намітити імовірні схеми лікування 

хворого на атопічний дерматит. 

 

Вивчення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь.  

Завдання для перевірки вихідного рівня знань-умінь.  

 

Задача 1. Атопічний дерматит нерідко поєднується з багатьма хворобами, крім: 

А. Сінна лихоманка.  

Б. Бронхіальна астма.  

В. Кропив’янка.  

Г. Дитячий свербець.  

Д. Оніхомікоз. 
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Задача 2. Назвіть захворювання, при яких зустрічається білий дермографізм? 

А. Кропив’янка.  

Б. Справжня екзема.  

В. Псоріаз.  

Г. Атопічний дерматит.  

Д. Токсидермія. 

Задача 3. У дитини 5 місяців виявлені ознаки атопічного дерматиту. Найбільш 

значущою причиною його виникнення буде:  

А. Зниження бар’єрних властивостей шкіри, характерне для дітей грудно-

го віку 

Б. Масивний контакт з антигенами після народження.  

В. Штучне вигодовування.  

Г. Знижена активність ферментів ШКТ. 

Д. Дефект догляду за шкірою дитини.  

Задача 4. Дитина 12 років хворіє на атопічний дерматит. Яке обстеження необ-

хідно провести дитині? 

А. Алергологічні тести.  

Б. Дослідження на циркулюючі імунні комплекси.  

В. Біопсію шкіри.  

Г. Дослідження на рівень еозинофілів в крові.  

Д. Усе вірно. 

Задача 5. Для лікування атопічного дерматиту використовують: 

А. Антибіотики.  

Б. Ремантадин.  

В. Мукалтин.  

Г. Кларитин.  

Д. Усе вірно.  

Еталони правильних відповідей: 1-Д, 2-Г, 3-А. 

 

Джерела інформації.  
Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь можна 

знайти в таких літературних джерелах:  

1. Дудченко М.О. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

2. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

3. Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / В.П.Федотов, 

А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 600 с., іл., 2 табл.  

 

Зміст навчання.  

Для досягнення поставлених цілей навчання необхідно засвоїти такі тео-

ретичні питання:  

1. Визначення, етіологія і патогенез атопічного дерматиту.  

2. Епідеміологія атопічного дерматиту.  
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3. Класифікація атопічного дерматиту.  

4. Загальний перебіг атопічного дерматиту. 

5. Скарги, дані загального і статевого анамнезу, дані об'єктивного дослі-

дження атопічного дерматиту.  

6. Методи клінічної та лабораторної діагностики атопічного дерматиту.  

7. Клінічний перебіг атопічного дерматиту.  

8. Діагностичні критерії атопічного дерматиту.  

9. Диференційна діагностика атопічного дерматиту.  

 

Джерела інформації. 

1.Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: підручник для студентів вищих 

навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів дерматовенерологів / За заг. 

ред. проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 304 с. : іл.  

2.Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное пособие 

/ Под ред. проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк:«Каштан», 2013. – 712 с. 

3.Рыжко П.П. Атлас кожных и венерических болезней / П.П.Рыжко, 

Я.Ф.Кутасевич, В.М.Воронцов. – Харьков: Прапор, 2008. – 208 с. 

4.Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с. 

 

Ситуаційні задачі. 

Задача 1. У дівчинки скарги на папульозну сверблячу висипку, що зникає при 

натисканні на обличчі, грудях, животі, “географічний язик”. Температура нор-

мальна. Напередодні вживала напій “Фанта”, шоколадні цукерки, рибні проду-

кти. Збоку внутрішніх органів патології не знайдено. В аналізі крові – еозино-

філія. Ваш діагноз? 

А. Харчова алергія, гостра кропив'янка.  

Б. Атопічний дерматит, загострення.  

В. Системний червоний вовчак.  

Г. Тромбоцитопенічна пурпура.  

Д. Кір. 

Задача 2. Хворий 14 років, звернувся із скаргами на сверблячі висипання по ті-

лу. Хворіє з 2-ох місячного віку, мама пов'язує появу хвороби з введенням шту-

чного харчування. Загострення наступає після вживання цитрусових, шоколаду, 

кави. До 10 років часто хворів астматичним бронхітом. Покращення настає влі-

тку. Об'єктивно: висипи поширені переважно в ліктьових і підколінних згинах, 

на спині, обличчі. У вогнищах шкіра ліхенізована, папули, розчухи, гіперпігме-

нтація. Виражений білий дермографізм. Неуражена шкіра суха. Ваш діагноз? 

А. Атопічний дерматит.  

Б. Хронічна екзема.  

В. Свербець.  

Г. Нейродерміт.  

Д. Короста. 
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Задача 3. Хвора скаржиться на висипку на шкірі тулуба, волосистої частини го-

лови, із загостреннями у зимовий період. На шкірі волосистої частини голови, 

тулуба спостерігається розсіяна папульозна висипка яскраво-червоного кольо-

ру, розміром від 1,0 до 5,0 мм, поверхня якої вкрита сріблясто-білими лусочка-

ми. Для якого захворювання характерна така клінічна картина?  

А. Туберкульоз шкіри. 

Б. Червоний плоский лишай. 

В. Вторинний сифіліс. 

Г. Атопічний дерматит. 

Д. Псоріаз. 

Задача 4. У хворої 14 років шкіра тулуба та кінцівок помірно рожевого кольору, 

інфільтрована, вкрита папулами, екскоріаціями. Відтворюється білий дермог-

рафізм. Хворіє з раннього дитинства. Загострення хвороби виникають переваж-

но у разі нервового стресу. Про яке захворювання можна подумати?  

А. Екзема. 

Б. Алергічний дерматит. 

В. Рожевий лишай. 

Г. Кропив’янка. 

Д. Атопічний дерматит.  

Задача 5. На прийом до лікаря звернувся чоловік 26 років, зі скаргами на силь-

ний свербіж по всьому тілу, але особливо - в ділянці висипки, безсоння, дратів-

ливість. Висипка має поширений характер, з ураженням переважно в підколін-

них западинах і ліктьових згинах, а також на обличчі, шиї. Висипка представ-

лена дрібними папулами, ділянками інфільтрації і лихеніфікації. Шкіра - суха, є 

множинні екскоріації і лусочки. Дермографізм - стійкий білий. Ваш діагноз?  

А. Простій контактний дерматит. 

Б. Справжня екзема. 

В. Атопічний дерматит.  

Г. Псоріаз. 

Д. Червоний плоский лишай. 

Еталони правильних відповідей: 1-А, 2-А, 3-Д. 

Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання.  

Задача 1. Після досягнення  терапевтичного ефекту при лікуванні атопічного 

дерматиту можна відійти від топічних стероїдів через застосування в вигляді 

крему нестероїдного антицитокінового препарату місцевої дії з вираженим про-

тизапальним ефектом, а саме: 

А. Еліделу.  

Б. Фексофенадину.  

В. Дезлоратадину.  

Г. Мометазону фуроату.  

Д. Цитеризину.  
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Задача 2. Дівчинка 14 років протягом п'яти останніх років страждає на атопіч-

ний дерматит. Який з перерахованих патогенетичних механізмів розвитку є 

провідним при даному захворюванні у дитини? 

А. Нейрогенний.  

Б. Аутоімунний.  

В. Мікробно-запальний.  

Г. Ig Е-залежний.  

Д. Усе вірно.  

Задача 3. Мама, яка з 10 років хворіє на бронхіальну астму, звернулась до ліка-

ря з 1,5-річною дитиною із скаргами на висипання, що турбують свербіжем. На 

обличчі шкіра гіперемована, набрякла, мокнуття, кірки, розчухи; на тулубі – 

плямисто-папульозні елементи. Який діагноз найбільш імовірний? 

А. Дитяча кропив'янка.  

Б. Атопічний дерматит.  

В. Вульгарне імпетиго.  

Г. Короста.  

Д. Усе невірно. 

Задача 4. Характерні клінічні прояви атопічного дерматиту: 

А. Сильний свербіж. 

Б. Білий дермографізм. 

В. Ліхеніфікація. 

Г. Везикуляція і мокнуття. 

Д. Все вірно. 

Задача 5. Які з терапевтичних заходів використовуються при атопічному 

дерматиті? 

А. Виняток харчового алергену. 

Б. Кортикостероїдні мазі. 

В. Кортикостероїди системно. 

Г. Антигістамінні препарати. 

Д. Все вище зазначене. 

Еталони правильних відповідей: 1-А, 2-Д, 3-Б. 

 

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.  

На початку заняття викладач проводить перевірку та корекцію початково-

го рівня знань за допомогою тестів, задач. Далі студенти одержують для розбо-

ру тематичного хворого або ситуаційне завдання. Самостійно проводять обсте-

ження пацієнта: виявляють скарги, анамнез життя й захворювання, описують 

вогнище поразки, складають план лікувальних та профілактичних заходів. Про-

водиться розбір і аналіз підсумків самостійної роботи кожного. Обговорюється 

попередній діагноз, диференційний діагноз, тактика обстеження. Проводиться 

викладачем аналіз самостійної роботи, корекція помилок. Наприкінці заняття 

викладач підводить підсумки самостійної роботи. За заняття студент отримує 1 

оцінку. Оцінюванню підлягає основний етап заняття (самостійна робота). Потім 

підводяться підсумки роботи і дається завдання на наступне заняття.  
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ТЕМА VI: «ТОКСИКОДЕРМІЯ»  

 

Актуальність теми. 

Поняття токсидермії вперше введено французьким дерматологом Ядассо-

ном в 1896 році. Проблема вивчення токсикодермії надзвичайно актуальна, то-

му що кожного дня з'являються нові ліки, погана екологія, та ін. Вважається що 

10% жителів Землі страждає на токсикодермію. 

 

Цілі навчання.  

Мета (загальна). 
Вміти розрізняти та діагностувати основні прояви токсикодермії. Наміти-

ти тактику ведення хворого на токсикодермію. 

 

 

Конкретні цілі–вміти: 

 

 

Для досягнення цілей навчання не-

обхідні базисні знання-уміння: 

1.Виділити ведучі ознаки про-

явів токсикодермії.  

 

1.Знати ведучі ознаки проявів токсик-

дермії. 

2. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані при 

проявах токсикодермії. 

2. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження. 

3.Проводити диференційну діа-

гностику токсикодермії з інши-

ми алергодерматозами. 

3. Розпізнавати основні прояви різних 

захворювань. 

4. Визначити схему лікування 

хворого. 

4. Намітити імовірні схеми лікування 

хворого на токсикодермію. 

 

Вивчення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь.  

Завдання для перевірки вихідного рівня знань-умінь.  

Задача 1. Основний метод лікування синдрому Лайела (токсикодермії): 

А. Загальнозміцнююча терапія.  

Б. Масивна антибактеріальна терапія.  

В. Седативна терапія.  

Г. Масивна кортикостероїдна терапія.  

Д. Цитостатична терапія.  

Задача 2. Для токсикодермії характерно надходження алергену через: 

А. Дихальні шляхи. 

Б. Шкіру. 

В. Шлунково-кишковий тракт. 

Г. Придатки шкіри. 

Д. Парентерально. 
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Задача 3. Токсикодермія проявляється такими висипними елементами: 

А. Пляма (еритема).  

Б. Пляма (розеола).  

В. Пляма геморагічна.  

Г. Пухирець.  

Д. Усе вірно. 

Задача 4. Визначте правильне визначення відносно токсикодермії: 

А. При токсидермії антиген заноситься в шкіру гематогенним шляхом.  

Б. Висипка має поліморфний характер.  

В. Після припинення надходження алергену в шкіру висип регресує.  

Г. Клініка токсидермії може відповідати проявам інфекційних хвороб 

(кір, краснуха, скарлатина).  

Д. Слизова оболонка ротової порожнини не уражається. 

Задача 5. Після ін’єкції анальгіну з’явився висип. Про яке захворювання йде 

мова: 

А. Контактний алергічний дерматит.  

Б. Токсикодермія.  

В. Пухирчатка.  

Г. Імпетиго.  

Д. Оперізуючий лишай. 

Еталони правильних відповідей: 1-Г, 2-В, 3-Д. 

  

Джерела інформації.  

Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь можна 

знайти в таких літературних джерелах:  

1. Дудченко М.О. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

2. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

3. Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: підручник для студентів 

вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів дерматовенерологів / 

За заг. ред. проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 304 с. : іл.  

4. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное 

пособие / Под ред. проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк:«Каштан», 2013. – 712 с. 

5. Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / В.П.Федотов, 

А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 600 с., іл., 2 табл.  

 

Зміст навчання.  

Для досягнення поставлених цілей навчання необхідно засвоїти такі тео-

ретичні питання:  

1. Визначення, етіологія і патогенез токсикодермії.  

2. Епідеміологія токсикодермії. 

3. Класифікація токсикодермії. 

4. Загальний перебіг токсикодермії. 
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5. Скарги, дані загального і статевого анамнезу, дані об'єктивного дослі-

дження токсикодермії. 

6. Методи клінічної та лабораторної діагностики токсикодермії. 

7. Клінічний перебіг токсикодермії. 

8. Діагностичні критерії токсикодермії. 

9. Диференційна діагностика токсикодермії. 

 

Діагностичний алгоритм «Дерматити та токсикодермії» 

1. Контактний дерматит. 

2. Алергічний дерматит. 

3. Токсикодермія. 

 

Джерела інформації. 

1.Айзятулов Р.Ф. Клиническая дерматология (этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство. – Донецк: Донеччина, 

2002. - 432 с., ил.  

2.Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в дерматовенерологии / 

Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.  

3.Рыжко П.П. Атлас кожных и венерических болезней / П.П.Рыжко, 

Я.Ф.Кутасевич, В.М.Воронцов. – Харьков: Прапор, 2008. – 208 с. 

4.Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с. 

5.Шкірні та венеричні хвороби / М.О.Дудченко, В.Г.Коляденко, Г.В.Скибан та 

інш. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с.  

 

Ситуаційні задачі. 

Задача 1. Хвора Л. скаржиться на висипку на шкірі, що без видимої причини 

з’явилася тиждень. На тулубі і плечах численні симетрично розташовані плями 

круглястої форми, діаметром 0,7-0,9 см, які мають блідо-рожевий колір, не 

злущуються, не зливаються. В обох пахвинних областях - збільшені до розміру 

квасолини лімфатичні вузли. Вони мають тверду консистенцію, гладеньку по-

верхню, рухливі не спаяні між собою та шкірою. Поставте клінічний діагноз:  

А. Різнокольоровий лишай. 

Б. Токсикодермія. 

В. Мікроспорія гладенької шкіри. 

Г. Черевний тиф. 

Д. Вторинний свіжий сифіліс.  

Задача 2. Дитині віком 7 років з приводу ангіни призначено тетрациклін. Над-

вечір першого дня лікування на шкірі тулуба з’явилися еритемно-уртикарні та 

папульозні висипання, які супроводжувалися свербіжем; підвищення t° тіла до 

субфебрильних цифр. Який вірогідний діагноз? 

А. Кропив’янка. 

Б. Контактний дерматит. 

В. Екзема. 
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Г. Токсикодермія. 

Д. Усе невірно.  

Задача 3. У клініку поступив чоловік 30 років з численними висипаннями на 

шкірі передніх поверхонь гомілок у вигляді синюшно-червоних вузликів полі-

гональної форми з восковидним блиском без явних ознак лущення. Хворого 

турбує помірний свербіж. Ваш діагноз?  

А. Алергічний дерматит. 

Б. Сифіліс вторинний. 

В. Червоний вовчак. 

Г. Токсикодермія. 

Д. Червоний плескатий лишай.  

Задача 4. У хворого 27 років через 5 днів після психоемоційного стресу 

з’явилася поширена висипка на шкірі. При огляді - на шкірі переважно розги-

нальних поверхонь кінцівок чисельна дрібна папульозна висипка, поверхня якої 

вкрита сріблясто-білими лусочками. Симптом Полотебнова („кров’яної роси”) 

позитивний. Ваш діагноз?  

А. Контактний дерматит. 

Б. Токсикодермія. 

В. Алергічний дерматит. 

Г. Нейродерміт. 

Д. Псоріаз.  

Задача 5. Через 5 днів після психоемоційної травми на шкірі переважно розги-

нальних поверхонь кінцівок з’явилась численна дрібна папульозна висипка, по-

верхня якої вкрита сріблясто-білими лусочками. Симптом Полотебнова 

(„кров’яної роси”) позитивний. Ваш діагноз?  

А. Контактний дерматит. 

Б. Токсикодермія. 

В. Алергічний дерматит. 

Г. Екзема. 

Д. Псоріаз.  

Еталони правильних відповідей: 1-Д, 2-Г, 3-Д. 

 

Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання.  

Задача 1. У відповідь на дію концентрованої сірчаної кислоти виникає: 

А. Простий контактний дерматит. 

Б. Алергічний контактний дерматит. 

В. Токсикодермія. 

Г. Екзема. 

Д. Піодермія. 

Задача 2. Після ін’єкції пеніциліну розвинулася виражена клінічна симптомати-

ка (плямисто-папульозний висип, субфебрилітет, синдром інтоксикації). Про 

яке захворювання йде мова: 

А. Алергічний дерматит.  

Б. Токсикодермію.  
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В. Поширену екзему.  

Г. Імпетиго.  

Д. Кандидоз. 

Задача 3. Лікар-стоматолог щоразу, коли працює з однією з марок пломбуваль-

ного матеріалу, відчуває появу на шкірі пальців кистей свербіння, почервонін-

ня, набряк. В останні роки такі прояви захворювання супроводжуються мокнут-

тям шкіри пальців рук, емоційною лабільністю, порушенням сну. Розвиток яко-

го захворювання можна припустити? 

А. Професійна екзема. 

Б. Короста. 

В. Алергічний контактний дерматит. 

Г. Токсикодермія. 

Д. Простий контактний дерматит. 

Задача 4. Які ускладнення можуть бути при застосуванні топічних  

глюкокортикостероїдних гормонів внаслідок зниженні місцевого імунітету? 

А. Токсикодермія.  

Б. Піодермія.  

В. Набряк Квінке.  

Г. Кропив'янка.  

Д. Фіксована еритема. 

Задача 5. Які побічні дії можуть бути при застосуванні гормонів загальної дії? 

А. Кропив'янка.  

Б. Токсикодермія.  

В. Остеопороз.  

Г. Набряк Квінке.  

Д. Атопічний дерматит. 

Еталони правильних відповідей: 1-А, 2-Б, 3-В. 

 

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.  

На початку заняття викладач проводить перевірку та корекцію початково-

го рівня знань за допомогою тестів, задач. Далі студенти одержують для розбо-

ру тематичного хворого або ситуаційне завдання. Студенти самостійно прово-

дять обстеження пацієнта: виявляють скарги, анамнез життя й захворювання, 

описують вогнище поразки, складають план лікувальних та профілактичних за-

ходів у відношенні до даного пацієнта. Після виконання самостійної роботи 

проводиться розбір і аналіз підсумків самостійної роботи кожного. Обговорю-

ється попередній діагноз, диференційний діагноз, тактика обстеження і ведення 

хворого. Намічаються профілактичні заходи. У обговоренні беруть участь усі 

студенти під керівництвом викладача. Проводиться викладачем аналіз само-

стійної роботи студентів, корекція помилок. Наприкінці заняття викладач під-

водить підсумки самостійної роботи. За заняття студент отримує 1 оцінку.  

Оцінюванню підлягає основний етап заняття (самостійна робота). Потім підво-

дяться підсумки роботи і дається завдання на наступне заняття.  
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ТЕМА VII: «КРОПИВ‘ЯНКА» 

 

Актуальність теми. 

Гостра кропив'янка - це захворювання алергічної природи, яке проявля-

ється різким і раптовим появою висипу у вигляді пухирів. Висипання частіше 

з'являються на шкірі, але іноді локалізуються на слизових оболонках носа, по-

рожнини рота, статевих органах. Гостра кропив'янка - це досить поширене за-

хворювання, яке зустрічається у людей обох статей і різного віку. 

 

Цілі навчання.  

Мета (загальна). 
Вміти розрізняти та діагностувати основні прояви кропив’янки. Намітити 

тактику ведення хворого з кропив'янкою. 

 

 

Конкретні цілі–вміти: 

 

Для досягнення цілей навчання не-

обхідні базисні знання-уміння: 

1.Виділити ведучі ознаки про-

явів кропив'янки. 

 

1.Знати ведучі ознаки проявів кропив'-

янки. 

2. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані при 

основних проявах кропив'янки. 

2. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження. 

3.Проводити диференційну діа-

гностику кропив'янки з іншими 

захворюваннями. 

3. Розпізнавати основні прояви різних 

захворювань. 

4. Визначити схему лікування 

хворого. 

4. Намітити імовірні схеми лікування 

хворого з кропив'янкою. 

 

Вивчення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь.  

Завдання для перевірки вихідного рівня знань-умінь.  

Задача 1. Запалення шкіри, що виникає від безпосереднього впливу на неї різ-

них зовнішніх чинників - це: 

A. Дерматит.  

Б. Екзема.  

В. Токсикодермія.  

Г. Нейродерміт.  

Д. Кропив’янка.  

Задача 2. Морфологічний елемент кропив'янки: 

А. Корка. 

Б. Везикула. 

В. Пустула. 
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Г. Ліхеніфікація. 

Д. Пухир. 

Задача 3. Для яких з медикаментів характерна алергічна реакція за типом кро-

пив'янки? 

А. Пеніцилін. 

Б. Аспірин. 

В. Препарати крові. 

Г. Індометацін. 

Д. Все вірно. 

Задача 4. У хворого гостра алергійна кропив’янка. Який препарат показаний?  

А. Тетрациклін. 

Б. Бісептол. 

В. Фуросемід. 

Г. Грізеофульвін. 

Д. Димедрол.  

Задача 5. Хворого ввечері і вночі турбував сильний свербіж, який супроводжу-

вався висипкою. Вранці у хворого висипки вже не було. Про яку хворобу слід 

подумати  

А. Екзему. 

Б. Дерматит. 

В. Атопічний дерматит. 

Г. Себорейний дерматит. 

Д. Кропив’янку.  

Еталони правильних відповідей: 1-А, 2-Д, 3-Д. 

 

Джерела інформації.  

Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь можна 

знайти в таких літературних джерелах:  

1. Дудченко М.О. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

2. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

3. Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: підручник для студентів 

вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів дерматовенерологів / 

За заг. ред. проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 304 с. : іл.  

 

Зміст навчання.  

Для досягнення поставлених цілей навчання необхідно засвоїти такі тео-

ретичні питання:  

1. Визначення, етіологія і патогенез кропив'янки.  

2. Епідеміологія кропив'янки.  

3. Класифікація кропив'янки.  

4. Загальний перебіг кропив'янки. 
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5. Скарги, дані загального і статевого анамнезу, дані об'єктивного дослі-

дження кропив'янки.  

6. Методи клінічної та лабораторної діагностики кропив'янки.  

7. Клінічний перебіг кропив'янки.  

8. Діагностичні критерії кропив'янки.  

9. Диференційна діагностика кропив'янки.  

 

Джерела інформації. 

1.Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в дерматовенерологии / 

Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.  

2.Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное пособие 

/ Под ред. проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк:«Каштан», 2013. – 712 с. 

3.Рыжко П.П. Атлас кожных и венерических болезней / П.П.Рыжко, 

Я.Ф.Кутасевич, В.М.Воронцов. – Харьков: Прапор, 2008. – 208 с. 

4.Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с. 

5.Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / В.П.Федотов, 

А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 600 с., іл., 2 табл.  

 

Ситуаційні задачі. 

Задача 1. Пацієнт Н., 25 років. Раптово, після прийому креветок, розвинулось 

свербіння шкіри, на деяких ділянках тіла з’явились пухирі, гіперемія. Поставте 

діагноз. 

А. Гостра кропив’янка.  

Б. Геморагічний васкуліт.  

В. Пігментна кропив’янка.  

Г. Псоріаз.  

Д. Сверблячка. 

Задача 2. На прийом до лікаря дерматолога звернулась хвора 32 років зі скарга-

ми на появу висипки на шкірі в ділянці шиї та грудної клітини, яка супрово-

джувалась свербіжем. Висипка з’явилась після прийому ацетилсаліцилової кис-

лоти і трималась на шкірі близько 2 годин, після чого поступово самостійно 

зникала. Об’єктивно: мають місце множинні уртикарні елементи розміром з до-

лоню. У хворої відмічається червоний дермографізм, в крові – еозинофілія. Про 

яке шкірне захворювання можна думати?  

А. Алергічний дерматит. 

Б. Шкірна сверблячка. 

В. Токсикодермія. 

Г. Свербець дорослих. 

Д. Кропив’янка.  

Задача 3. Хлопчик 7 років скаржиться на погане самопочуття, біль при ковтан-

ні, болючу висипку на губах і в роті, а також сверблячу висипку на обличчі і 

тулубі, яка з’явилася через 3 дні після прийому анальгіну з приводу гострого 

отиту. Об’єктивно: Загальний стан дитини важкий, температура тіла 38,6 оС. На 
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шкірі губ і слизовій рота – поширені ерозії з масивними геморагічними кірками. 

На шкірі обличчя і тулуба – множинні еритематозні плями та набряклі папули 

із заглибленим центром, з синюшним відтінком, на поверхні яких є везикули й 

міхурі; елементи мають тенденцію до злиття. Симптом Нікольського – негатив-

ний. Яку невідкладну догоспітальну допомогу слід надати дитині (вкажіть НЕ 

вірну відповідь)?  

А. Відмінити всі медикаменти, які приймав хворий. 

Б. Призначати кортикостероїдні засоби (парентерально).  

В. Перевести в реанімаційне відділення. 

Г. Призначити дезінтоксикацій ну терапію. 

Д. Призначити противірусні препарати.  

Задача 4. У хворого, 45 років (стаж роботи малярем 14 років) після контакту з 

синтетичної фарбою на шкірі обличчя з'являються почервоніння, набряк, інтен-

сивне свербіння, мокнуття. Симптоми зникають після припинення контакту з 

хімічною речовиною, але кожен раз виникає знову навіть від запаху фарби. Ін-

тенсивність симптомів наростає при рецидивах. Поставте попередній діагноз. 

А. Алергічний контактний дерматит. 

Б. Простий контактний дерматит. 

В. Професійна екзема. 

Г. Кропив'янка. 

Д. Токсикодермія. 

Задача 5. Робітник заводу по виготовленню цементу, стаж роботи 21 рік надій-

шов зі скаргами на виражений свербіж шкіри. Поліморфні висипки з'явилися на 

шкірі кистей і пальців рук, передпліччях, а за останні півроку поширилися і на 

інші ділянки. Місцями є елементи везикуляції і мокнуття. Під час перебування 

у відпустці ці прояви зникали. Шкірна проба з хромом дала позитивний резуль-

тат. Який на вашу думку найбільш ймовірний діагноз? 

А. Обмежений нейродерміт.  

Б. Професійна екзема.  

В. Мікробна екзема.  

Г. Професійна кропив'янка.  

Д. Себорейна екзема. 

Еталони правильних відповідей: 1-А, 2-В, 3-Д. 

 

Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання.  

Задача 1. Кропив’янка характеризується такими висипами: 

А. Висип викликає свербіж, злегка набряклий і виступає над поверхнею 

шкіри, округлої форми, блідо-рожевого або рожевого кольору, зникає че-

рез кілька годин.  

Б. Виступає над поверхнею шкіри, округлої форми, дрібненькі лусочки, 

кількість яких збільшується при зішкрябуванні, існує тижні, місяці.  

В. При викриванні пухиря залишається ерозія.  

Г. Висип не залишає ніяких слідів.  

Д. Усе вірно. 
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Задача 2. Вкажіть можливу причину кропив'янки. 

А. Медикаменти. 

Б. Вплив холоду. 

В. Харчові продукти. 

Г. Сонячна радіація. 

Д. Усе вірно. 

Задача 3. Для яких з медикаментів характерна алергічна реакція за типом кро-

пив'янки? 

А. Пеніцилін. 

Б. Аспірин. 

В. Препарати крові. 

Г. Індометацін. 

Д. Усе вірно. 

Задача 4. Які клінічні прояви характерні для «класичної» кропив'янки? 

А. Пухирі. 

Б. Пустули. 

В. Геморагічні плями. 

Г. Везикули. 

Д. Все вірно. 

Задача 5.  Що є провідною ланкою в патогенезі псевдо алергічної кропив’янки? 

А. Імунологічний механізм утворення медіаторів запалення.  

Б. Імунопатологічні реакції І типу.  

В. Порушення функції травної системи.  

Г. Утворення імунних комплексів.  

Д. Усе вірно.  

Еталони правильних відповідей: 1-А, 2-Д, 3-Д. 

 

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.  

На початку заняття викладач проводить перевірку та корекцію початково-

го рівня знань за допомогою тестів, задач. Далі студенти одержують для розбо-

ру тематичного хворого або ситуаційне завдання. Студенти самостійно прово-

дять обстеження пацієнта: виявляють скарги, анамнез життя й захворювання, 

описують вогнище поразки, складають план лікувальних та профілактичних за-

ходів у відношенні до даного пацієнта. Після виконання самостійної роботи 

проводиться розбір і аналіз підсумків самостійної роботи кожного. Обговорю-

ється попередній діагноз, диференційний діагноз, тактика обстеження і ведення 

хворого. Намічаються профілактичні заходи. У обговоренні беруть участь усі 

студенти під керівництвом викладача. Проводиться викладачем аналіз само-

стійної роботи студентів, корекція помилок. Наприкінці заняття викладач під-

водить підсумки самостійної роботи. За заняття студент отримує 1 оцінку.  

Оцінюванню підлягає основний етап заняття (самостійна робота). Потім підво-

дяться підсумки роботи і дається завдання на наступне заняття.  
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ТЕМА VIII: «КАНДИДОЗНІ УРАЖЕННЯ СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК» 

 

Актуальність теми. 

В останні роки в практиці лікаря реєструється інтенсивне зростання час-

тоти грибкових захворювань, у більшості випадків це ураження слизових обо-

лонок. Кандидоз слизових оболонок ротової порожнини проявляється у вигляді 

пліснявки, хейліту, гінгівіту та стоматиту. 

 

Цілі навчання.  

Мета (загальна). 
Вміти розрізняти та діагностувати основні прояви кандидозних уражень 

слизових оболонок, таких як кандидозний хейліт, глосит та стоматит. 

 

Конкретні цілі–вміти: 

 

Для досягнення цілей навчання не-

обхідні базисні знання-уміння: 

1.Виділити ведучі ознаки про-

явів кандидозних уражень сли-

зових оболонок. 

 

1.Знати ведучі ознаки проявів кандидо-

зних уражень слизових оболонок. 

 

2. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані при 

кандидозних ураженнях слизо-

вих оболонок. 

2. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження. 

3.Проводити диференційну діа-

гностику кандидозних уражень 

слизових оболонок з іншими 

захворюваннями. 

3. Розпізнавати основні види кандидо-

зних уражень слизових оболонок. 

 

 

Вивчення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь.  

Завдання для перевірки вихідного рівня знань-умінь.  

Задача 1.  Для лікування кандидозу слизової оболонки рота призначають: 

А. Ністатин.  

Б. Тетрациклін.  

В. Преднізолон.  

Г. Грізеофульвін. 

Д. Усе вірно.  

Задача 2. Найбільш часта локалізація поверхневого кандидозу шкіри: 

А. Складки шкіри.  

Б. Кути рота.  

В. Вульва.  

Г. Навколонігтьовий валик.  

Д. Усе вірно. 
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Задача 3. До факторів, що сприяють розвиткові кандидозу шкіри відносяться: 

А. Гіповітаміноз.  

Б. Імунодефіцитний стан.  

В. Дисбактеріоз.  

Г. Ендокринні і обмінні порушення.  

Д. Усе вірно. 

Задача 4. Патогенетичними чинниками, що сприяють розвитку кандидозу є: 

А. Захворювання крові.  

Б. Новоутворення.  

В. Лікування антибіотиками, імунодепресантами, сульфаніламідами, ста-

тевими гормонами.  

Г. Цукровий діабет.  

Д. Усе перераховане. 

Задача 5. Клінічними симптомами кандидозу шкіри є все перераховане, крім: 

А. Нечітких границь вогнищ і лущення.  

Б. Вологих ерозій.  

В. Грязно-сірого нальоту в складках.  

Г. Комірця епітелію, що відшарувався, по краю вогнища.  

Д. Кандидозного хейлиту. 

Еталони правильних відповідей: 1-Д, 2-А, 3-Д. 

 

Джерела інформації.  

Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь можна 

знайти в таких літературних джерелах:  

1. Дудченко М.О. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

2. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

3. Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: підручник для студентів 

вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів дерматовенерологів / 

За заг. ред. проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 304 с. : іл.  

4. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное 

пособие / Под ред. проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк:«Каштан», 2013. – 712 с. 

5. Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / В.П.Федотов, 

А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 600 с., іл., 2 табл.  

 

Зміст навчання.  

Для досягнення поставлених цілей навчання необхідно засвоїти такі тео-

ретичні питання:  

1. Визначення, етіологія і патогенез кандидозних уражень слизових оболо-

нок.  

2. Епідеміологія кандидозних уражень слизових оболонок. 

3. Класифікація кандидозних уражень слизових оболонок. 

4. Загальний перебіг кандидозних уражень слизових оболонок. 
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5. Скарги, дані загального і статевого анамнезу, дані об'єктивного дослі-

дження кандидозних уражень слизових оболонок. 

6. Методи клінічної та лабораторної діагностики кандидозних уражень сли-

зових оболонок. 

7. Клінічний перебіг кандидозних уражень слизових оболонок. 

8. Діагностичні критерії кандидозних уражень слизових оболонок. 

9. Диференційна діагностика кандидозних уражень слизових оболонок. 

 

Джерела інформації. 

1.Айзятулов Р.Ф. Клиническая дерматология (этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство. – Донецк: Донеччина, 

2002. - 432 с., ил.  

2.Айзятулов Р.Ф. Кожные болезни в практике врача (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). – Донецк: Каштан. - 2006. – 360 с. 

3.Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в дерматовенерологии / 

Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.  

4.Клінічна мікологія: Навчальний посібник для лікарів /За редакцією 

проф.Л.А.Болотної. – Харків: ИПЦ “Контраст”, 2004. – 96 с.: іл. 

5.Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное пособие 

/ Под ред. проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк:«Каштан», 2013. – 712 с. 

6.Руденко А.В. Онихомикозы у жителей Украины (диагностика, этиология, 

эпидемиология, лечение) /А.В.Руденко, Э.З.Коваль, П.П.Рыжко, 

Е.А.Заплавская. – Киев: ООО «ТСК», 2001. - 248 с.: ил. 

7.Рыжко П.П. Атлас кожных и венерических болезней / П.П.Рыжко, 

Я.Ф.Кутасевич, В.М.Воронцов. – Харьков: Прапор, 2008. – 208 с. 

8.Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с.  

 

Ситуаційні задачі.  

Задача 1. У хворої В. у вмісті пародонтальних кишень виявлено значний сту-

пінь обсіменіння дріжджеподібними грибами роду Candida. Які із перерахова-

них препаратів найдоцільніше застосовувати для інстиляцій? 

А. Клотримазол.  

Б. Трихопол.  

В. Діоксидин.  

Г. Диклофенак Na.  

Д. Тінідазол.  

Задача 2. У хворого в складках кутів рота - ерозії, покриті білим нальотом, який 

легко знімається, слизова оболонка кутів рота мацерована, має перламутрове 

забарвлення. Визначається патологічна стертість зі зниженням прикусу висоти. 

Який попередній діагноз найбільш вірогідний? 

А. Кандидозна заїда.  

Б. Атопічний хейліт.  

В. Хронічна рецидивна тріщина губ.  
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Г. Стрептококова заїда.  

Д. Сифілітична заїда.  

Задача 3. Скарги на сухість і печію слизової оболонки твердого піднебіння. Ко-

ристується повним знімним протезом із кольорової пластмаси протягом 9 років. 

Слизова оболонка твердого піднебіння в ділянці протезного ложа почервоніла, 

з поодинокими бляшками білого нальоту, що знімаються при зшкрябуванні. На 

язиці - атрофія сосочків. Встановіть діагноз. 

А. Хронічний атрофічний кандидоз.  

Б. Алергічний стоматит.  

В. Червоний плескатий лишай.  

Г. Хронічний катаральний стоматит.  

Д. Червоний вовчак.  

Задача 4. У хворої скарги на сильну болісність, паління й сухість слизової обо-

лонки порожнини рота. При огляді слизова оболонка різко гіперемована, суха. 

Язик яскраво-червоного кольору, гладкий, на бокових поверхнях відбитки зу-

бів. Червона облямівка гіперемована, набрякла, вкрита тонкими сірими лусоч-

ками. Яку мазь можна застосовувати для місцевого лікування? 

А. Клотримазолову.  

Б. Інтерферонову.  

В. Преднізолонову.  

Г. Синтоміцинову.  

Д. Еритроміцинову. 

Задача 5. У дівчинки 13 років після тривалого прийому антибіотиків з приводу 

бронхопневмонії з’явився біль і запалення в області слизової оболонки губ і 

язика. Об’єктивно: на слизистій оболонці губ, язика сирнистий наліт та білі 

бляшки, які легко знімаються штапелем, залишаючи при цьому місця вогнищ 

гіперемії. Діагностуйте захворювання.  

А. Кандидозний хейліт.  

Б. Ексфоліативний хейліт.  

В. Лейкоплакія.  

Г. Контактний алергічний хейліт.  

Д. Хейліт Манганотті.  

Еталони правильних відповідей: 1-А, 2-А, 3-А. 

 

Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання.  

Задача 1. Ділянки гіперемії по кутах рота та мацерації шкіри, які вкриті ерозія-

ми з сірувато-білим нальотом. В анамнезі – довготривале лікування антибіоти-

ками з приводу двобічної пневмонії. Який найбільш вірогідний діагноз?  

А. Кандидозний хейліт.  

Б. Ексфоліативний хейліт.  

В. Екзематозний хейліт.  

Г. Атопічний хейліт.  

Д. Контактний алергічний хейліт.  

Задача 2. Для якого захворювання патогномонічна йодна проба Бальцера? 
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А. Мікроспорії.  

Б. Пахвинної епідермофітії.  

В. Висівкоподібного лишаю.  

Г. Кандидозу.  

Д. Руброфітії. 

Задача 3. Які профілактичні заходи не проводять при грибкових захворюван-

нях? 

А. Активне виявлення хворих.  

Б. Виявлення джерела зараження.  

В. Своєчасна ізоляція хворого.  

Г. Обов'язкове профілактичне лікування контактних осіб.  

Д. Санітарно-профілактична робота.  

Задача 4. Які клінічні ознаки ураження слизових оболонок при кандидозі не є 

основними: 

А. Яскрава гіперемія.  

Б. Ерозивні поверхні.  

В. Білі плівки.  

Г. Виникнення атрофії. 

Д. Усе вірно.  

Задача 5. При дріжджових ураженнях доцільно застосовувати зовнішньо: 

А. Шавлію.  

Б. Череду.  

В. Кропиву.  

Г. Рум’янок.  

Д. Все перераховане.  

Еталони правильних відповідей: 1-А, 2-В, 3-Г. 

 

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.  

На початку заняття викладач проводить перевірку та корекцію початково-

го рівня знань за допомогою тестів, задач. Далі студенти одержують для розбо-

ру тематичного хворого або ситуаційне завдання. Студенти самостійно прово-

дять обстеження пацієнта: виявляють скарги, анамнез життя й захворювання, 

описують вогнище поразки, складають план лікувальних та профілактичних за-

ходів у відношенні до даного пацієнта. Після виконання самостійної роботи 

проводиться розбір і аналіз підсумків самостійної роботи кожного. Обговорю-

ється попередній діагноз, диференційний діагноз, тактика обстеження і ведення 

хворого. Намічаються профілактичні заходи. У обговоренні беруть участь усі 

студенти під керівництвом викладача. Проводиться викладачем аналіз само-

стійної роботи студентів, корекція помилок. Наприкінці заняття викладач під-

водить підсумки самостійної роботи. За заняття студент отримує 1 оцінку. Оці-

нюванню підлягає основний етап заняття (самостійна робота). Потім підводять-

ся підсумки роботи і дається завдання на наступне заняття.  
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ТЕМА IX: «ЧЕРВОНИЙ ПЛЕСКАТИЙ ЛИШАЙ» 

 

Актуальність теми. 

Червоний плескатий лишай зустрічається за різними даними в 1,3-2,4% 

випадків всіх дерматологічних захворювань. А серед захворювань слизової 

оболонки ротової порожнини становлять 35%. 

 

Цілі навчання.  

Мета (загальна). 
Вміти розрізняти та діагностувати червоний плескатий лишай з іншими 

ураженнями слизових оболонок. 

 

Конкретні цілі–вміти: 

 

Для досягнення цілей навчання не-

обхідні базисні знання-уміння: 

1.Виділити ознаки проявів ура-

жень слизових оболонок.  

1.Знати ведучі ознаки проявів уражень 

слизових оболонок. 

2. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані. 

2. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження. 

3.Проводити диференційну діа-

гностику червоного плескатого 

лишаю. 

3. Розпізнавати основні ураження при 

червоному плескатому лишаї. 

 

Вивчення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь.  

Завдання для перевірки вихідного рівня знань-умінь.  

Задача 1. Охарактеризуйте папулу при червоному плескатому лишаї: 

А. Полігональна форма.  

Б. Плоска поверхня;.  

В. Фіолетовий відтінок.  

Г. Воскоподібний блиск.  

Д. Усе вірно.  

Задача 2. Яка типова локалізація елементів при червоному плескатому лишаї: 

А. Слизиста порожнини рота і статевих органів.  

Б. Розгинальні поверхні верхніх і нижніх кінцівок.  

В. Великі складки тіла.  

Г. Внутрішня поверхня стегон. 

Д. Усе вірно. 

Задача 3. Характерним для проявів червоного плескатого лишаю є: 

А. Свербіж.  

Б. Тріада Ауспіца.  

В. Феномен Кебнера.  

Г. Симптом Нікольського.  

Д. Сітка Уікхема.  
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Задача 4 Для локальної терапії проявів червоного плескатого лишаю доцільно 

призначати: 

А. Кератолітики.  

Б. Кортикостероїди.  

В. Антимікотики.  

Г. Мазі.  

Д. Фізіотерапевтичне лікування.  

Задача 5. Типовими місцями локалізації проявів червоного плескатого лишаю є: 

А. Шкіра волосистої частини голови.  

Б. Долоні.  

В. Згинальна поверхня передпліччя.  

Г. Розгинальна поверхня гомілок.  

Д. Слизові оболонки рота.  

 

Еталони правильних відповідей: 1-Д, 2-Б, 3-Д. 

 

Джерела інформації.  

Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь можна 

знайти в таких літературних джерелах:  

1. Дудченко М.О. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

2. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

3. Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: підручник / За заг. ред. 

проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 304 с. : іл. 

4. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное 

пособие / Под ред. проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк:«Каштан», 2013. – 712 с. 

5. Шкірні та венеричні хвороби / М.О.Дудченко, В.Г.Коляденко, Г.В.Скибан 

та інш. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с.  

 

Зміст навчання.  

Для досягнення поставлених цілей навчання необхідно засвоїти такі тео-

ретичні питання:  

1. Визначення, етіологія і патогенез червоного плескатого лишаю. 

2. Епідеміологія червоного плескатого лишаю. 

3. Класифікація червоного плескатого лишаю. 

4. Загальний перебіг червоного плескатого лишаю. 

5. Скарги, дані загального і статевого анамнезу, дані об'єктивного дослі-

дження червоного плескатого лишаю. 

6. Методи клінічної та лабораторної діагностики. 

7. Клінічний перебіг червоного плескатого лишаю. 

8. Діагностичні критерії червоного плескатого лишаю. 

9. Диференційна діагностика червоного плескатого лишаю. 
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Джерела інформації. 

1.Айзятулов Р.Ф. Клиническая дерматология (этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство. – Донецк: Донеччина, 

2002. - 432 с., ил.  

2.Айзятулов Р.Ф. Кожные болезни в практике врача (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). – Донецк: Каштан. - 2006. – 360 с. 

3.Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в дерматовенерологии / 

Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.  

4.Беляев Г.М. Псориаз. Псориатическая артропатия / Г.М.Беляев, П.П.Рыжко. - 

М.: МЕДпресс-информ, 2005.-273 с: ил.  

5.Детская дерматовенерология. Справочник / Под редакцией Д.П.Кроучука, 

А.Дж.Манчини; пер. с англ. под. ред. Н.Г.Короткого. – М.: Практическая 

медицина, 2010. – 608 с.: ил.  

6.Рыжко П.П. Атлас кожных и венерических болезней / П.П.Рыжко, 

Я.Ф.Кутасевич, В.М.Воронцов. – Харьков: Прапор, 2008. – 208 с. 

7.Рыжко П.П. Генодерматозы: буллезный эпидермолиз, ихтиоз, псориаз 

/П.П.Рыжко, А.М.Федота, В.М.Воронцов. – Харьков: Фолио, 2004. – 334 с. 

8.Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с. 

9.Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / В.П.Федотов, 

А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 600 с., іл., 2 табл.  

 

Ситуаційні задачі. 

Задача 1. Хвора, 53 років скаржиться на сильну біль в слизовій оболонці щоки і 

боковій поверхні язика справа. Об’єктивно: на слизової оболонці щоки і язиці 

ерозії, біль і кровотеча при доторкуванні. Навколо ерозій на гіперемованій сли-

зовій оболонці знаходяться зроговілі папули розміром до 1 мм, які зливаються в 

сітчастий малюнок. Шпателем папули не знімаються. Який найбільш вірогід-

ний діагноз? 

А. Червоний плескатий лишай.  

Б. Поліморфна ексудативна еритема.  

В. Вульгарна пухирчатка.  

Г. Гострий кандидоз.  

Д. М’яка лейкоплакія.  

Задача 2. Хвора 42 років скаржиться на наявність виразок у порожнині рота та 

біль під час прийому гарячої та гострої їжі протягом тижня. Об’єктивно: на 

слизовій оболонці щік велика ділянка гіперемії, в якій виявляються поверхневі 

дефекти епітелію до 5 мм у діаметрі і "перламутрові" папули у вигляді мережи-

ва навколо. Який найбільш вірогідний діагноз?  

A. Червоний плескатий лишай, ерозивно-виразкова форма.  

Б. Лейкоплакія, ерозивна форма.  

В. Червоний вовчак, ерозивна форма.  

Г. Червоний плескатий лишай, ексудативно-гіперемічна форма.  

Д. Вульгарна пухирчатка.  
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Задача 3. Хвора 30 років, відпочиваючи другий тиждень на морі, звернулася зі 

скаргами на печіння губ, біль у роті під час прийому їжі. Протягом кількох днів 

відзначає біль у суглобах, у ділянці серця та нирок, висипання на шкірі. На гу-

бах, слизовій оболонці щік яскраво-червоні з обідком бляшки, пухирці з кров'я-

нистим вмістом, ерозії, що епітелізуються з утворенням ділянок атрофії. Вияв-

лені LE-клітини, антитіла до нативної ДНК. Який найбільш вірогідний діагноз?  

A. Системний червоний вовчак.  

Б. Лепра.  

В. Міліарно-виразковий туберкульоз.  

Г. Вторинний сифіліс.  

Д. Гострий герпетичний стоматит.  

Задача 4. Хворий 47 років скаржиться на печіння та біль у роті. Об'єктивно: на 

слизовій оболонці щік по лінії змикання зубів та в кутах рота численні ерозії до 

1,0–1,5 см у діаметрі, полігональної форми, яскраво-червоного кольору, розмі-

щені на гіперкератозній бляшці та мутній білуватій слизовій. Цитологічно - ро-

говіючі клітини епітелію. Який найбільш вірогідний діагноз?  

A. Лейкоплакія, ерозивна форма.  

Б. Червоний плескатий лишай, ерозивна форма.  

В. Багатоформна ексудативна еритема.  

Г. Вторинний сифіліс.  

Д. Червоний вовчак, ерозивна форма.  

Задача 5. Папули при червоному плескатому лишаї характеризуються усім пе-

рерахованим, крім: 

А. Полігональної форми.  

Б. Синюшно-червоного кольору.  

В. Пупкоподібне вдавлення в центрі.  

Г. Лущення за типом «комірця Біетта».  

Д. Сіточки Уікхема на поверхні. 

Еталони правильних відповідей: 1-А, 2-А, 3-А. 

 

Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання.  

Задача 1. З якими хворобами треба проводити диференціальну діагностику при 

підозрі на наявність у пацієнта червоного плескатого лишая? 

А. Псоріаз.  

Б. Дифузний нейродерміт.  

В. Токсикодермія.  

Г. Папулонекротичний туберкульоз.  

Д. Усе вірно. 

Задача 2. Для червоного плескатого лишаю характерно: 

А. Нестерпний свербіж.  

Б. Свербіж шкіри тільки у нічні години.  

В. Поява висипів тільки на розгинальних поверхнях кінцівок.  

Г. Яскраво-рожевий колір висипів. 

Д. Усе вірно.  
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Задача 3. Папульозні прояви червоного плескатого лишаю необхідно диферен-

ціювати від проявів: 

А. Сифілісу.  

Б. Т-клітинної лімфоми.  

В. Пухирчатки.  

Г. Туберкульозу шкіри.  

Д. Мікроспорії 

Задача 4.  У разі ураження слизової оболонки рота при червоному плескатому 

лишаї спостерігаються такі елементи висипу: 

А. Вузлики, ерозії, виразки. 

Б. Вузли та ерозії. 

В. Горбики та виразки 

Г. Ерозії та горбики 

Д. Виразки та вузли. 

Задача 5. Клінічними формами червоного плескатого лишаю є: 

А. Пустульозна.  

Б. Бульозна.  

В. Виразкова.  

Г. Артропатична.  

Д. Атрофічна. 

 

Еталони правильних відповідей: 1-Г, 2-В, 3-А. 

 

 

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.  

На початку заняття викладач проводить перевірку та корекцію початково-

го рівня знань за допомогою тестів, задач. Далі студенти одержують для розбо-

ру тематичного хворого або ситуаційне завдання. Самостійно проводять обсте-

ження пацієнта: виявляють скарги, анамнез життя й захворювання, описують 

вогнище поразки, складають план лікувальних та профілактичних заходів у ві-

дношенні до даного пацієнта. Після виконання самостійної роботи проводиться 

розбір і аналіз підсумків самостійної роботи кожного. Обговорюється поперед-

ній діагноз, диференційний діагноз, тактика обстеження і ведення хворого. На-

мічаються профілактичні заходи. У обговоренні беруть участь усі студенти під 

керівництвом викладача. Проводиться викладачем аналіз самостійної роботи 

курсантів, корекція помилок. Наприкінці заняття викладач підводить підсумки 

самостійної роботи. За заняття студент отримує 1 оцінку.  

Оцінюванню підлягає основний етап заняття (самостійна робота). Потім підво-

дяться підсумки роботи і дається завдання на наступне заняття.  
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ТЕМА X: «ГНІЙНИЧКОВІ ХВОРОБИ ШКІРИ» 

 

Актуальність теми. 
Значимість даної теми підтверджує широке поширення піодермітів, які 

посідають перше місце в структурі шкірних захворювань. Гнійничкові захво-

рювання досить часто є вторинними і можуть ускладнювати різні дерматози, а 

також захворювання внутрішніх органів (наприклад, цукровий діабет, варикоз-

ну хворобу нижніх кінцівок, імунодефіцит, терапію глюкокортикоїдними гор-

монами тощо), що пояснює необхідність володіння цією темою не тільки дер-

матологами, але і лікарями різних спеціальностей. Вміння діагностувати та ди-

ференціювати піодерміти дозволить лікарю вірно визначити тактику обстежен-

ня і лікування конкретного хворого. Знання особливостей клініки, диференціа-

льної діагностики та перебігу атипових форм піодермітів є необхідною умовою 

для подальшого успішного засвоєння дерматології і венерології (з точки зору 

диференціальної діагностики різних дерматозів і венеричних захворювань: си-

філісу, варикозної екземи, трофічних виразок різного ґенезу, гангрени шкіри 

тощо). В силу контагіозності деяких форм гнійничкових  захворювань необхід-

но знати питання профілактики та епідеміології останніх. 

 

Цілі навчання. 

Мета (загальна). 

Вміти розпізнавати та проводити диференціальну діагностику з іншими 

шкірними захворюваннями, призначити необхідний обсяг обстеження, рекоме-

ндувати раціональну комплексну терапію. 

 

Конкретні цілі – вміти: 
 

Для досягнення цілей навчання 

необхідні базисні знання-уміння: 

 

 

1.Виділити ведучі симптоми, клі-

нічні особливості, перебіг і стадію 

піодермій. 

 

1.Вибрати зі скарг, даних анамнезу 

захворювання і життя, об’єктивного 

дослідження ознаки, що свідчать 

про наявність захворювання.  

2.Скласти індивідуальну схему ді-

агностичного пошуку та інтерпре-

тувати одержані дані.  

2. Визначити необхідний обсяг та 

послідовність методів обстеження.  

3.Провести диференційну діагнос-

тику піодермій з іншими шкірни-

ми захворюваннями. Поставити 

попередній діагноз.  

3. Розпізнавати синдроми. 

4. Обґрунтувати тактику ведення 

хворого на піодермію і призначити 

загальну та місцеву терапію.  

Виписати рецепти. 

4.Застосувати медикаментозні засо-

би загальної та місцевої терапії. 
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Вивчення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь. 

Завдання для перевірки вихідного рівня знань-умінь. 
Задача 1.Що сприяє розвитку фурункульозу? 

А. Зміна загальної та імунологічної реактивності.  

Б. Вогнища фокальної інфекції.  

В. Підвищення цукру крові.  

Г. Порушення цілісності рогового шару.  

Д. Все вірно.  

Задача 2. Вкажіть причини, що сприяють розвитку гідраденіту. 

А. Широкі пори апокринних потових залоз.  

Б. Лужна реакція секрету потових залоз.  

В. Проникнення стафілококів у потові залози.  

Г. Мацерація пахвових западин.  

Д. Все зазначене.  

Задача 3.Які клінічні ознаки остеофолікуліту? 

А. Пустула розташована в гирлі эккринных потових залоз. 

Б. Пустула оточена запальним віночком. 

В. Захворювання зустрічається у новонароджених. 

Г. Уражена шкіра волосистої частини голови і складки шкіри. 

Д. Всі відповіді вірні. 

Задача 4. Які клінічні симптоми епідеміологічної пухирчатки новонароджених? 

А. Хворіють діти у віці 3-6 днів життя.  

Б. Перебіг гострий.  

В. Процес поширюється на всі шкірні покриви.  

Г. Не уражається шкіра долонь і підошов.  

Д. Висококонтагіозне захворювання. 

Задача 5.Яка найчастіша форма стрептодермії у дітей?  

А. Стрептококове імпетиго. 

Б. Міхурове імпетиго. 

В. Щілиноподібне імпетиго. 

Г. Папуло-эрозивное імпетиго. 

Д. Ектима. 

Задача 6. Вульгарна ектима це:  

А. Виразкова стрептодермія. 

Б. Виразкова стафілодермія.  

В. Виразкова стрепто-стафілодермія.  

Г. Хронічна дифузна стрептодермія.  

Д. Ерозивна стрептодермія.  

Еталони правильних відповідей: 1-Д, 2-Д, 3-А. 

 

Джерела інформації. 

Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь можна 

знайти в таких літературних джерелах:  
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1. Дерматовенерологія. Навчальний посібник /М.О.Дудченко, 

К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

2. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, 

В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 600 с., іл., 2 табл. 

3. Дитяча дерматовенерологія: підручник для студентів вищих навчальних 

закладів IV рівня акредитації та лікарів дерматовенерологів / Л.Д.Калюжна та 

ін.; за заг. ред. проф. Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 304 с. : іл.  

 

Зміст навчання. 

Для досягнення поставлених цілей навчання необхідно засвоїти такі тео-

ретичні питання: 

1. Визначення, етіологія і патогенез піодермій. 

2. Класифікація піодермій. 

3. Скарги, дані анамнезу життя і хвороби, дані об'єктивного дослідження 

хворого на піодермії. 

4. Методи клінічної та лабораторної діагностики піодермій. 

5. Діагностичні критерії піодермії. 

6. Тактика ведення хворих на піодермію. 

 

Джерела інформації. 

Інформацію, необхідну для засвоєння теоретичних питань, можна знайти 

в наступних літературних джерелах:  

1. Айзятулов Р.Ф. Клиническая дерматология (этиология, патогенез, клини-

ка, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство. – Донецк: Донеч-

чина, 2002. - 432 с., ил.  

2. Айзятулов Р.Ф. Кожные болезни в практике врача (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). – Донецк: Каштан. - 2006. – 360 с. 

3. Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в дерматовенерологии 

/ Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с., ил.  

4. Детская дерматовенерология: Справочник / Под редакцией Д.П.Кроучука, 

А.Дж.Манчини; пер. с англ. под. ред. Н.Г.Короткого. – М.: Практическая меди-

цина, 2010. – 608 с.: ил.  

5. Клиническая дерматология (этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение). Иллюстрированное руководство / Р.Ф.Айзятулов. – Донецк: Донеч-

чина, 2002. - 432 с., ил.  

6. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное по-

собие/ Под ред. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк: «Каштан», 2013. – 712 с., ил. 

7. Кожные болезни в практике врача (этиология, патогенез, клиника, диаг-

ностика, лечение). Иллюстрированное руководство / Р.Ф.Айзятулов. – Донецк: 

Каштан, 2006. - 360 с., ил.  

8. Лекции по клинической дерматовенерологии / В.П.Федотов. – Днепропе-

тровск: изд-во «Свидлер А.Л.», 2010. – 389 с.  
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Орієнтована основа дії.  

Діагностичний алгоритм при піодермії.  

 

Перелік нозологічних одиниць.  

 

Стафилодермії.  

Д и ф е р е н ц і а л ь н и й  д і а г н о з .   

 Остеофолікуліт- імпетиго стрептококове, бактерід Ендрюса,  

папульозний сифілід.  

 Фурункул - горбкуватий сифілід, гумозний сифілід.  

 Карбункул – актиномікоз.  

 Гідраденіт – коліквативний туберкульоз шкіри (скрофулодерма).  

 Сикоз - екзема, сикоз мікотичний.  

 Епідемічна пухирчатка новонароджених. – сифілітична пухирчатка.  

 

 

 

Стрептодермії.  

Д и ф е р е н ц і а л ь н и й  д і а г н о з .   

 Стрептококове імпетиго – сифілітичне імпетиго.  

 Інтертригінозна стрептодермія – інтертригінозний кандидоз.  

 Поверхневий панарицій (турніоль) - кандидозна оніхія та пароніхія. 

 Щілиноподібне імпетиго (заїда) – кандидозна заїда.  

 Простий лишай – мікроспорія гладенької шкіри.  

 Вульгарна ектима – індуративний туберкульоз шкіри.  

 

 

 

Стрепто-стафілодермія.  

Д и ф е р е н ц і а л ь н и й  д і а г н о з .   

 Імпетиго вульгарне – вульгарна пухирчатка.  

 Хронічна виразкова піодермія – варикозні виразки.  

 Хронічна виразково-вегетуюча піодермія 

 Шанкриформна піодермія – первинна сифілома.  

 Піококова гранульома (ботріомікома) - плоскоклітинна карцинома.  

 

Ситуаційні задачі. 
Задача 1.Які морфологічні елементи зустрічаються при стафілодермії? 

А. Імпетиго. 

Б. Фліктена. 

В. Вузол. 

Г. Ектима. 

Д. Остеофолікуліт. 
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Задача 2. Вкажіть клінічні симптоми гідраденіту.  

А. Процес глибокий. 

Б. Уражаються апокринні потові залози. 

В. Висипання локалізуються в області промежини і пахвових западин. 

Г. Виражені п'ять ознак запалення. 

Д. Характерний еволюційний поліморфізм від вузла до рубця. 

 

Задача 3. Які клінічні симптоми вульгарного сикозу? 

А. Поразка кінцівок. 

Б. Випадання волосся. 

В. Наявність остеофолікулітів і фолікулітів. 

Г. Поява рубців. 

Д. Мокнуття. 

 

Задача 4. Який інфільтрат в основі виразки при шанкриформній піодермії?  

А. Щільний. 

Б. М'який. 

В. Не виступає за межі виразки. 

Г. Виступає за межі виразки. 

Д. Не болючий при пальпації. 

 

Задача 5. Які засоби місцевої терапії призначати хворому на вульгарну екати-

му?  

А. Припарки.  

Б. Регенераційні губки (альгипор, альгимаф, комбутек). 

В. Протеолітичні ферменти. 

Г. Мазі з антибіотиками. 

Д. Пластири. 

Еталони правильних відповідей: 1-Д, 2-Б, 3-В. 

 

Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання. 
Задача 1. Сприяючими факторами у розвитку піодермій не є: 

А. Наявність на шкірі мікроорганізмів. 

Б. Імунодефіцит. 

В. Ураження шкіри. 

Г. Цукровий діабет. 

Д. Незбалансоване харчування. 

Задача 2. Які захворювання відносяться до стафілодермій?  

А. Фолікуліт. 

Б. Простий лишай. 

В. Імпетиго. 

Г. Турніоль. 

Д. Ектима. 
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Задача 3. Що відносять до атипових піодермій?  

А. Піогенна гранульома. 

Б. Імпетиго. 

В. Гідраденіт. 

Г. Фурункул. 

Д. Остеофолікуліт. 

Задача 4. Які захворювання належать до стрепто-стафілодермій?  

А. Шанкриформна піодермія. 

Б. Інтертригінозна стрептодермія. 

В. Вульгарне імпетиго. 

Г. Ангулярный стоматит. 

Д. Хронічна виразкова піодермія. 

Задача 5. Які захворювання визиваються стрептококами?  

А. Фолікуліт. 

Б. Вульгарне імпетиго. 

В. Гідраденіт. 

Г. Фурункул. 

Д. Епідемічна пухирчатка. 

 

Еталони правильних відповідей: 1-Д, 2-А, 3-А. 

 

 

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. 
На початку заняття викладач проводить перевірку та корекцію початково-

го рівня знань за допомогою тестів, задач. Далі студенти одержують для розбо-

ру тематичного хворого або ситуаційне завдання. Студенти самостійно прово-

дять обстеження пацієнта: виявляють скарги, анамнез захворювання, описують 

вогнище поразки, складають план лікувальних та профілактичних заходів. Піс-

ля виконання самостійної роботи проводиться розбір і аналіз підсумків само-

стійної роботи кожного. Обговорюється попередній діагноз, диференційний ді-

агноз, тактика обстеження. Намічаються профілактичні заходи. У обговоренні 

беруть участь усі курсанти під керівництвом викладача. Проводиться аналіз са-

мостійної роботи студентів, корекція помилок. Наприкінці заняття викладач пі-

дводить підсумки самостійної роботи. За заняття студент отримує 1 оцінку. 

Оцінюванню підлягає основний етап заняття (самостійна робота). Потім підво-

дяться підсумки роботи і дається завдання на наступне заняття. 
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Додаток 1  

Класифікація. 

 

Гнійничкові хвороби шкіри (залежно від збудника).  

 Стафілококові.  

 Стрептококові.  

 Змішані.  

Гнійничкові хвороби шкіри (залежно від перебігу).  

 Гострі.  

 Хронічні.  

 Рецидивуючі.  

Гнійничкові хвороби шкіри (залежно від глибини ураження).  

 Поверхневі.  

 Глибокі.  

 

Класифікація піодермій.  

I. Стафилодермії.  

 Остеофолікуліт. 

 Глибокий фолікуліт. 

 Фурункул, фурункульоз поверхневий. 

 Карбункул. 

 Гідраденіт.  

 Сикоз. 

 Везикулопустульоз дітей. 

 Епідемічна пухирчатка новонароджених. 

 Множинні абсцеси в дітей (псевдофурункульоз).  

 Бульозне імпетиго. 

II. Стрептодермії.  

 Стрептококове імпетиго 

 Інтертригінозна стрептодермія (стрептококова зопрілість) 

 Сифілідоподібне папульозне імпетиго  

 Поверхневий панарицій (турніоль). 

 Щілиноподібне імпетиго (заїда).  

 Простий лишай 

 Вульгарна ектима 

 Поверхнева хронічна дифузна стрептодермія 

III. Стрепто-стафілодермія.  

 Імпетиго вульгарне 

 Хронічна виразкова піодермія 

 Хронічна виразково-вегетуюча піодермія 

 Шанкриформна піодермія 

 Піококова гранульома (ботріомікома)  

IY. Піоалергіди.  
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ТЕМА XI: «ПУХИРНІ ДЕРМАТОЗИ» 

 

Актуальність теми. 
Група пухирних дерматозів украй обширна. Міхур, як первинний еле-

мент, може зустрічатися при дійсній і помилковій пухирчатці, токсидерміях, 

піодерміях, синдромі Лайелла. Дійсна пухирчатка є украй важким дерматозом з 

можливим летальним наслідком, тоді як маніфестувати може вельми «нешкід-

ливо» - одиничними міхурами або ерозіями на шкірі, а частіше, на слизових 

оболонках, при цьому пацієнти частіше звертаються за медичною допомогою 

до лікарів стоматологів, гінекологів і інших фахівців. Виходячи з вищесказано-

го, необхідно відзначити важливість знання клінічних симптомів акантолітич-

ної пухирчатки, пемфігоїдів, герпетиформного дерматозу Дюрінга з точки зору 

їх своєчасного розпізнавання і вибору вірної тактики ведення пацієнтів. 

 

Цілі навчання. 

Мета (загальна). 
Ознайомити студентів з етіопатогенезом акантолітичної пухирчатки і 

пемфігоїдів, навчити студентів діагностиці (у тому числі і лабораторної) та ди-

ференціальній діагностиці акантолітичної і не акантолітичної пухирчатки, дер-

матиту Дюрінга, вірусних уражень шкіри, вивчити принципи лікування даних 

захворювань, розглянути питання диспансеризації хворих пухирними дермато-

зами, навчити студентів принципам профілактики рецидивів захворювань, що 

вивчаються. 

 

 

Конкретні цілі – вміти: 
 

 

Для досягнення цілей навчання необ-

хідні базисні знання-уміння: 
 

1.Виділити ведучі симптоми, 

клінічні особливості і перебіг 

пузирних дерматозів. 

1. Вибрати зі скарг, даних анамнезу за-

хворювання, об’єктивного дослідження 

ознаки, що свідчать про наявність захво-

рювання.  

2.Скласти індивідуальну схе-

му діагностичного пошуку й 

інтерпретувати одержані дані.  

2. Визначити необхідний обсяг та послі-

довність методів обстеження.  

3.Провести диференційну діа-

гностику пузирних дерматозів 

з іншими шкірними захворю-

ваннями. Поставити поперед-

ній діагноз.  

3. Розпізнавати синдроми. 

4. Обґрунтувати тактику ве-

дення хворого і призначити 

загальну та місцеву терапію. 

Виписати рецепти. 

5.Застосувати медикаментозні засоби 

загальної та місцевої терапії. 
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Вивчення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь. 

Завдання для перевірки вихідного рівня знань-умінь. 
Задача 1. Виявлення бульбашок можливо при: 

А. Пемфигоїді. 

Б. Мікозі. 

В. Рожевому лишаї. 

Г. Вульгарному вовчаку. 

Д. Корості. 

Задача 2. Побічними ефектами терапії дапсоном є: 

А. Метгемоглобінемія. 

Б. Гемолітична анемія. 

В. Фіксована медикаментозна токсидермія. 

Г. Периферична невропатія. 

Д. Все вірно. 

Задача 3. Бульозні висипання у роті можуть бути обумовлені: 

А. Вульгарною пузирчаткою. 

Б. Багатоформною ексудативною еритемою. 

В. Червоним плескатим лишаєм. 

Г. Дерматозом Дюринга. 

Д. Все вірно. 

Задача 4. Побічні ефекти від кортикостероїдної терапії: 

А. Шлунково-кишкові кровотечі. 

Б. Остеопороз. 

В. Інфекційні ускладнення. 

Г. Лейкопенія. 

Д. Вірно все зазначене. 

Задача 5. Аутоантитіла при акантолітичній пухирчатці є проти антигенів: 

А. Базальної мембрани. 

Б. Цитоплазми кератиноцитів. 

В. Цитоплазми меланоцитів. 

Г. Міжклітинної субстанції кератиноцитів. 

Д. Ядерної речовини кератиноцитів. 

Еталони правильних відповідей: 1-А, 2-Д, 3-А. 

 

Джерела інформації. 
Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь можна 

знайти в таких літературних джерелах: 

1. Нековаль І.В., Казанюк Т.В.  Фармакологія – Київ: «Медицина», 2013 

– 520 с. 

2. Середюк Н.М., Нейко Є.М., Вакалюк І.П. Внутрішні хвороби. - Київ: 

«Медицина», 2009 – 1104 с. 

3. Дерматология, венерология. Учебное пособие. /Под ред. 

В.И.Степаненко. – Киев: КИМ, 2012. – 904 с., 257 ил.  
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Зміст навчання. 
Для досягнення поставлених цілей навчання необхідно засвоїти такі теоретичні 

питання: 

1. Сучасні уявлення про етіологію і патогенез пузирних дерматозів.  

2. Класифікація пузирних дерматозів.  

3. Клінічні прояви різних форм дійсної пухирчатки, бульозного пемфігоїду, 

пемфігоїдів, що рубцюються, дерматиту Дюрінга. 

4. Основні принципи лікування і профілактики пузирних дерматозів.  

5. Лабораторні і клінічні методи обстеження, вживані з метою підтверджен-

ня діагнозу.  

6. Диференційна діагностика пузирних дерматозів між собою і з клінічно 

схожими захворюваннями шкіри.  

7. Сучасні методи перебігу пузирних дерматозів, можливі ускладнення від 

терапії, що проводиться, і методи їх корекції.  

8. Питання профілактики і диспансеризації пузирних дерматозів. 

 

Джерела інформації. 

Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь можна 

знайти в таких літературних джерелах: 

1. Айзятулов Р.Ф. Клиническая дерматология (этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение). Иллюстрир. руководство. – Донецк: Донеччина, 2002. - 

432 с., ил. 

2. Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в дерматовенерологии. – 

Донецк: Каштан, 2010. – 560 с., ил. 

3. Дерматология, венерология. Учебное пособие. /Под ред. В.И.Степаненко. – 

Киев: КИМ, 2012. – 904 с., 257 ил. 

4. Дерматовенерологія. Навчальний посібник /М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, 

І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с. 

5. Детская дерматовенерология: Справочник / Под редакцией Д.П.Кроучука, 

А.Дж.Манчини; пер. с англ. под. ред. Н.Г.Короткого. – М.: Практическая меди-

цина, 2010. – 608 с.: ил.  

6. Дитяча дерматовенерологія: підручник для студентів вищих навчальних закла-

дівIV рівня акредитації та лікарів дерматовенерологів / Л.Д.Калюжна та ін.; за 

заг.ред. проф. Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 304 с. : іл.  

7. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное пособие. 

Под редакцией проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк: «Каштан», 2013. – 712 с., ил. 

8. Федотов В.П. Лекции по клинической дерматовенерологии. – Днепропетровск: 

изд-во «Свидлер А.Л.», 2010. – 389 с. 

9. Федотов В.П., Дюдюн А.Д., Степаненко В.І. Дерматовенерологія. Навчальний 

посібник. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 600 с., іл., 2 табл. 
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Сітуаційні задачі. 

Задача 1. До лікаря звернулася хвора зі скаргами на висип на слизовій порож-

нині рота, різка хворобливість при прийомі їжі. Висип з'явився 7 днів тому. 

Хвора страждає анацидним гастритом, холециститом, панкреатитом. При огля-

ді – множинні ерозії з гладкою яскраво-червоною поверхнею і обривками сли-

зової по периферії, поодинокі бульбашки з в'ялою покришкою. Через різку хво-

робливості приймає тільки рідку їжу. Який діагноз у даної хворої? 

А. Herpes simplex. 

Б. Пухирчатка вульгарна. 

В. Пемфігоїд Левера. 

Г. Багатоформна еритема. 

Д. Пухирчатка Хейлі-Хелі. 

Задача 2. Хвора 50 років звернулася до лікаря з приводу болючих висипань на 

слизовій порожнини рота і шкірі грудей. На слизовій оболонці твердого і м'яко-

го піднебіння, щік є яскраво-червоного кольору овальні ерозії з вологою повер-

хнею. На шкірі грудей, живота - пухирці з серозним вмістом, розміром від лісо-

вого горіха до сливи на тлі незмінної шкіри. Які спеціальні дослідження необ-

хідно провести для підтвердження діагнозу? 

А. Мазок-відбиток на клітини Тцанка. 

Б. Гістологічний аналіз. 

В. Метод прямої імунофлюорисценції. 

Г. Симптом Нікольского. 

Д. Всі зазначені. 

Задача 3. У хворої 55 років загальний стан важкий, активні рухи через біль 

утруднені, температура тіла 38,30С. На червоній облямівці губ геморагічні кір-

ки. На шкірі живота, в складках під молочними залозами безліч великих ерозій, 

покритих брудним нальотом. На поверхні папіломатозні розростання. По пери-

ферії вогнищ ураження - бульбашки. Симптом Нікольського позитивний. Який 

діагноз? 

А. Вегетуюча пухирчатка.  

Б. Хвороба Дюрінга. 

В. Пухирчатка Хейлі-Хейлі. 

Г. Синдром Лайела. 

Д. Хронічна вегетуюча піодермія.  

Задача 4. Хворий 49 років захворів 3 місяці тому.На шкірі волосистої частини 

голови, грудей, міжлопаткової області є безліч ерозивних елементів, покритих 

тонкими жовтого кольору кірками, поодинокі в'ялі бульбашки. На обличчі ура-

ження шкіри у вигляді «метелика», в осередках ураження виражена еритема. 

Позитивний Симптом Нікольського. Поставте клінічний діагноз. 

А. Себорейний дерматит. 

Б. Псоріаз. 

В. Себорейна пухирчатка. 

Г. Рожевий лишай. 

Д. Вульгарна пухирчатка. 
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Задача 5. Чим дерматоз Дюрінга відрізняється від справжньої пухирчатки? 

А. Сильним свербіжем. 

Б. Напруженими бульбашками. 

В. Відсутній симптом Нікольского. 

Г. Внутрішньоепідермальним розташуванням бульбашок . 

Д. Все вірно. 

Еталони правильних відповідей: 1-Б, 2-А, 3-А. 

 

Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання. 
Задача 1. Які з перерахованих бульозних дерматозів є різновидами акантолити-

чної пухирчатки? 

А. Пемфігоїд. 

Б. Пухирчатка Хейли-Хейлі. 

В. Епідемічна пухирчатка. 

Г. Листоподібна пухирчатка. 

Д. Вроджена пухирчатка. 

Задача 2. Які клінічні прояви характерні для вульгарної пухирчатки? 

А. Мляві, атонічні бульбашки. 

Б. Тугі, напружені міхури. 

В. Запальна реакція навколо бульбашок. 

Г. Глибокі ерозії і кірки. 

Д. Рідке ураження слизових оболонок. 

Задача 3. Для себорейної пухирчатки характерно: 

А. Рідке ураження обличчя. 

Б. Відсутність ураження слизових оболонок. 

В. Суглобові болі. 

Г. Виражена еритема у вогнищах ураження. 

Д. Розростання вегетацій у місцях висипу. 

Задача 4. Листоподібна пухирчатка відрізняється від вульгарної:  

А. Менш обширним ураженням шкірного покриву. 

Б. Відсутнє ураження слизових оболонок. 

В. Рідкісним утворенням пухирів. 

Г. Негативним симптомом Нікольського. 

Д. Неефективністю глюкокортикоїдної терапії. 

Задача 5. Назвіть клінічні ознаки, характерні для вегетуючої пухирчатки: 

А. Часте ураження складок шкіри. 

Б. Ураження ротової порожнини. 

В. Часте ураження волосистої частини голови. 

Г. Суглобові болі. 

Д. Позитивна проба Ядассона. 

Еталони правильних відповідей: 1-Г, 2-А, 3-Б. 
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Додаток 1. 

Класифікація пузирних дерматозів. 
 

 Істинна (акантолітична) пухирчатка:  

- Вульгарна.   

- Вегетуюча.  

- Листоподібна (ексфоліативна) і її ендемічний варіант – бразильська.  

- Еритематозна (себорейна).  

 Пемфигоїд (неакантолітична пухирчатка):  

- Бульозний пемфігоїд Левера.  

- Рубцуючий пемфігоїд (доброякісний пемфігоїд слизових оболонок, сли-

зово-синехіальний атрофуючий бульозний дерматит Лорта-Жакоба, пу-

хирчатка очей).  

- Пемфігоїд вагітних («Herpeshestationis»).  

- Доброякісна неакантолітична пухирчатка тільки порожнини рота Пашко-

ва-Шеклакова.  

 Герпетиформні дерматози:  

- Герпетиформний дерматоз Дюрінга.  

- Субкорнеальний пустульоз Снеддона-Уілкінсона.  

- Ентеропатичний акродерматит (Хвороба Данбольта-Клосса).  

 Спадкові міхурові дерматози:  

- Доброякісна хронічна сімейна пухирчатка Гужеро-Хейлі-Хейлі.  

- Група бульозного епідермолізу: проста форма (домінантна); дистрофічна 

форма (домінантна);  

- гіперпластичний аутосомно-домінантний бульозний епідермо ліз;  

- гіперпластичний аутосомно-домінантний бульозний вроджений епідер-

моліз;  

-  полідиспластичний рецесивний бульозний епідермоліз. 

 

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. 
На початку заняття викладач проводить перевірку та корекцію початково-

го рівня знань за допомогою тестів, задач. Далі студенти одержують для розбо-

ру тематичного хворого або ситуаційне завдання. Студенти самостійно прово-

дять обстеження пацієнта: виявляють скарги, анамнез життя й захворювання, 

описують вогнище поразки, складають план лікувальних та профілактичних за-

ходів у відношенні до даного пацієнта. Після виконання самостійної роботи 

проводиться розбір і аналіз підсумків самостійної роботи кожного. Обговорю-

ється попередній діагноз, диференційний діагноз, тактика обстеження і ведення 

хворого. Намічаються профілактичні заходи. У обговоренні беруть участь усі 

студенти під керівництвом викладача. Проводиться викладачем аналіз само-

стійної роботи студенті, корекція помилок. Наприкінці заняття викладач підво-

дить підсумки самостійної роботи. За заняття студент отримує 1 оцінку. Оці-

нюванню підлягає основний етап заняття (самостійна робота). Потім підводять-

ся підсумки роботи і дається завдання на наступне заняття. 
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ТЕМА XII: «ВІРУСНІ ДЕРМАТОЗИ» 

 

Актуальність теми.  

Вірусні дерматози складають велику групу шкірних хвороб і частіше зу-

стрічаються у дітей більш у віці 5-7 років. У дорослих вірусні хвороби склада-

ють 3-4%, а у дітей 9-15%. В останні роки в усьому світі спостерігається збіль-

шення захворюваності простим та оперізуючим герпесом з важкими клінічними 

проявами і хронічним перебігом з тяжкими рецидивами. Стає зрозумілим прак-

тичне значення вивчення типових і атипових клінічних прояв вірусних дерма-

тозів, уміти проводити диференціальну діагностику та призначити лікування. 

 

Цілі навчання. Мета (загальна). 
Вміти розпізнавати та проводити диференціальну діагностику з іншими 

шкірними захворюваннями, призначити необхідний обсяг обстеження, рекоме-

ндувати раціональну комплексну терапію. 

Конкретні цілі – вміти: 
 

Для досягнення цілей навчання  

необхідні базисні знання-уміння: 

1.Виділити ведучі симптоми, 

клінічні особливості і перебіг 

вірусних дерматозів. 

1. Вибрати зі скарг, анамнезу захворю-

вання і життя, об’єктивного дослідження 

ознаки про наявність захворювання.  

2.Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інте-

рпретувати одержані дані.  

2. Визначити необхідний обсяг та послі-

довність методів обстеження.  

3.Провести дифдіагностик. 

Поставити попередній діагноз.  

3. Розпізнавати синдроми. 

4. Обґрунтувати тактику ве-

дення хворого і призначити за-

гальну та місцеву терапію. Ви-

писати рецепти. 

4.Застосувати медикаментозні засоби 

загальної та місцевої терапії. 

 

Вивчення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь. 

Завдання для перевірки вихідного рівня знань-умінь. 
Задача 1. Які шляхи міграції вірусу Herpes symplex органів мішеней. 

А. Гематогенний. 

Б. Лімфогенний. 

В. Контактний. 

Г. По нервовим стовбурам. 

Д. Вздовж нервових сплетінь. 

Задача 2. Вкажіть мазь, яка має противірусну дію. 

А. Борна. 

Б. Сірчана. 

В. Ністатинова. 

Г. Оксолінова. 

Д. Нафталанова. 
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Задача 3. Макрофаги, очищують організм від вірусів та знаходяться у: 

А. Селезінці. 

Б. Печінці. 

В. Лімфатичних вузлах. 

Г. Плевральній порожнині. 

Д. Все вірно. 

Задача 4. Факторами реактивації герпетичної інфекції не можуть бути: 

А. Простудні захворювання. 

Б. Імунодефіцит. 

В. Переохолодження. 

Г. Підвищення тиску. 

Д. Стрес. 

Задача 5. Яке захворювання людини не має вірусну етіологію? 

А. Контагіозний молюск. 

Б. Бородавки. 

В. Оперезуючий лишай. 

Г. Кондиломи. 

Д. Синильні кератоми. 

Еталони правильних відповідей: 1-Д, 2-Г, 3-Д. 

 

Джерела інформації. 
Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь можна 

знайти в таких літературних джерелах: 

1. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія /Т.П.Пирог. – Київ:НУХТ, 2004– 471 с. 

2. Нековаль І.В. Фармакологія /І.В.Нековаль, Т.В.Казанюк. – Київ: «Меди-

цина», 2013 – 520 с. 

3. Середюк Н.М. Внутрішні хвороби /Н.М.Середюк, Є.М.Нейко, 

І.П.Вакалюк. - Київ: «Медицина», 2009 – 1104 с. 

 

Зміст навчання. 
Для досягнення цілей навчання необхідно засвоїти теоретичні питання: 

1. Визначення, етіологія і патогенез вірусних хвороб. Класифікація. 

2. Скарги, дані анамнезу життя і хвороби, дані об'єктивного дослідження. 

3. Методи клінічної та лабораторної діагностики. 

4. Тактика ведення хворих. 

 

Джерела інформації. 
Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь можна 

знайти в таких літературних джерелах: 

1. Айзятулов Р.Ф. Вирусные заболевания кожи и слизистых оболочек (этио-

логия, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика). Иллюс-

трированное руководство /Р.Ф.Айзятулов. – Киев, 2003. – 128 с., ил. 

2. Дудченко М.О. Дерматовенерологія (навчальний посібник) 

/М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. –Полтава, 2011. –319 с.  
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Ситуаційні задачі. 
Задача 1. Які характерні ознаки клінічної картини простого герпесу?  

А. Вінця запалення. 

Б. Симетричність. 

В. Групування сипу на обмеженій ділянці шкіри. 

Г. Схильність до рецидиву. 

 Д. Усе перераховане.  

Задача 2. Скільки  триває інкубаційний період при контагіозному молюскі? 

А. 2-3 тижні. 

Б. 2-3 дні. 

В. 1 тиждень. 

Г. 1 місяць. 

Д. 6 місяців. 

Задача 3. Який вірус відносять до групи герпес-вірусів? 

А. Папіломавірус. 

Б. Аденовірус. 

В. Поксвирус. 

Г. Параміксовірус. 

Д. Varicella-Zoster. 

Задача 4. Який морфологічний елемент типовий для контагіозного молюску? 

А. Папула. 

Б. Пустула. 

В. Везикула. 

Г. Макула. 

Д. Горбик. 

Задача 5. Які клінічні ознаки характерні для вульгарних бородавок? 

А. Вузлики плоскі, щільні. 

Б. Колір жовтуватий або нормальної шкіри. 

В. Поверхня нерівна, зерниста. 

Г. Схильність до злиття. 

Д. Усе перераховане вірно.  

Еталони правильних відповідей: 1-В, 2-А, 3-Д. 

 

Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання. 
Задача 1. Упацієнта скарги на болючі ерозії на статевому члені. В анамнезі час-

та поява висипів протягом року. На голівці статевого члена згруповані пухирці 

поліциклічних обрисів, з чіткими кордонами, м'які при пальпації. Ваш діагноз?  

А. Вульгарна пухирчатка. 

Б. Шанкриформна піодермія. 

В. Рецидивуючий герпес. 

Г. Короста. 

Д. Первинний сифіліс. 
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Задача 2. До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на появу висипу, що супрово-

джується сверблячкою. В області кута рота праворуч на еритематозному, на-

бряковому тлі згруповані дрібні пухирці, наповнені серозним вмістом і дрібні 

ерозії. Для якого захворювання характерна клінічна картина? 

А. Первинний сифіліс. 

Б. Стрептококове імпетиго. 

В. Простий герпес. 

Г. Вульгарна пухирчатка. 

Д. Оперізуючий герпес. 

Задача 3. Який висип характерний для вульгарних бородавок? 

A. Гіперкератотичні папули округлих обрисів, сіруватого кольору з жорс-

ткою поверхнею. Суб'єктивні відчуття відсутні. 

Б. Полігональні рожеві папули з центральним вдавленням, сверблячка. 

В. Плоскі папули рожево-червоного кольору, плотнуватої консистенції, 

покриті легко відпадаючими сріблясто-білими лусочками. 

Г. Плоскі округлі, лентикулярні папули щільно-еластичної консистенції, 

синюшно-червоного кольору з буро-жовтим відтінком. По периферії па-

пул лущення. Сверблячка відсутня. 

Д. Різко зудять дисеміновані щільні червоно-бурі папули з везикулою або 

геморагічною скоринкою на вершині. 

Задача 4. Яке вірусне захворювання має паранеопластичний характер? 

A. Простий герпес на шкірі сідниць. 

Б. Оперізуючий герпес у літньої людини. 

В. Гострі кондиломи. 

Г. Підошовні бородавки у літньої людини. 

Д. Контагіозний молюск у дорослої людини. 

Задача 5. При якому захворюванні необхідна ізоляція дитини від колективу? 

A. Простий герпес. 

Б. Вульгарні бородавки. 

В. Плоскі бородавки. 

Г. Контагіозний молюск. 

Д. Гострі бородавки. 

Еталони правильних відповідей: 1-В, 2-В, 3-А. 

 

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. 

На початку заняття викладач проводить перевірку та корекцію початково-

го рівня знань за допомогою тестів, задач. Студенти одержують для розбору 

тематичного хворого або ситуаційне завдання. Самостійно виявляють скарги, 

анамнез захворювання, описують вогнище поразки, складають план лікуваль-

них заходів. Після виконання самостійної роботи проводиться розбір і аналіз 

підсумків самостійної роботи. Обговорюється діагноз, тактика обстеження. На-

прикінці заняття викладач підводить підсумки самостійної роботи. За заняття 

студент отримує 1 оцінку. Оцінюванню підлягає основний етап заняття (самос-

тійна робота). Підводяться підсумки і дається завдання на наступне заняття. 
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Додаток 1. 

 

 

 

Класифікація вірусних захворювань шкіри 
 

1) Група герпесів:  

а) простий бульбашковий лишай;  

б) оперізуючий лишай;  

 

2) Група віспи:  

а) контагіозний молюск. 

 

3) Група акантом:  

а) прості, плоскі, юнацькі та підошовні бородавки. 

б) гострокінцеві кондиломи. 
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ТЕМА XIII: «ВІЛ-АСОЦІЙОВАНІ ДЕРМАТОЗИ» 

 

Актуальність теми.  

Останнім часом ВІЛ-інфекція є однією з найважливіших проблем людст-

ва. За двадцятилітню історію існування цього захворювання на нашій планеті 

ВІЛ-інфекція вразила близько 55 млн. та забрала життя майже 21,8 млн. чоло-

вік. За останні два роки збудник захворювання активно поширюється всіма 

трьома шляхами: через кров споживачів ін’єкційних наркотиків, через статеві 

стосунки, від хворої матері до дитини. 

 

Цілі навчання. Мета (загальна).  

Вміти проводити опитування хворих на ВІЛ-інфекцію, уточнюючи скар-

ги, загальний і статевий анамнез. Вміти проводити клінічне обстеження хворих 

на ВІЛ-інфекцію. Вміти призначити комплексну терапію при лікуванні хворих 

на ВІЛ-інфекцію та розробити план профілактичних заходів. 

 

Конкретні цілі – вміти: 

 

Для досягнення цілей навчання не-

обхідні базисні знання-уміння: 

1.Виділити характерні ведучі 

симптоми, клінічні особливості, 

уточнювати тривалість інкуба-

ційного періоду.  

1.Знати особливості загального  

перебігу ВІЛ-інфекції та її  

класифікацію.  

2. Вміння визначити СНІД-

індикаторні захворювання. 

2.Знати СНІД-індикаторні  

захворювання. 

3.Вибрати адекватні лабораторні 

методи дослідження для підтвер-

дження ВІЛ-інфекції. 

3.Знати методи лабораторної діагнос-

тики ВІЛ-інфекції, лабораторної діаг-

ностики порушень імунної системи. 

4.Правильно інтерпретувати 

отримані результати клінічного й 

лабораторного дослідження при 

встановленні діагнозу хворим на 

ВІЛ-інфекції.  

4.Знати класифікацію, основні клініч-

ні прояви та  орієнтуватися в дерма-

товенерологічних проявах ВІЛ-

інфекції.   

5.Обгрунтувати діагноз і призна-

чити комплексне лікування хво-

рих на ВІЛ. 

5.Знати принципи лікування хворих 

на ВІЛ-інфекцію.  

 

Вивчення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь.  

Завдання для перевірки вихідного рівня знань-умінь. 

Задача 1. Метод лабораторної діагностики з метою виявлення ВІЛ-інфекції.  

А. Імуноблотінг.  

Б. ПЛР.  

В. ІФА.  

Г. Посів на поживні середовища.  

Д. Усе перераховане.  
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Задача 2. При вертикальному механізмі найчастіше зараження відбувається:  

А. Через плаценту  

Б. Під час пологів  

В. При годуванні груддю.  

Г. При догляді за новонародженим.  

Д. Усе перераховане. 

Задача 3. Носіння маски персоналу стаціонару для хворих на СНІД необхідно:  

А. Запобігання зараження їх ВІЛ - інфекцією контактним шляхом.  

Б. Запобігання зараження їх ВІЛ - інфекцією через слину.  

В. Захисту хворого від зараження мікрофлорою персоналу.  

Г. Захисту персоналу від зараження ВІЛ повітряно - крапельним шляхом. 

Д. Усе перераховане.  

Задача 4.  Термін «СНІД»:  

А. Ідентичний ВІЛ.  

Б. Позначає термінальну стадію ВІЛ-інфекції.  

В. Позначає стадію вторинних проявів.  

Г. Позначає стадію первинних проявів.  

Д. Усе перераховане.  

Задача 5.  ВІЛ - інфікована людина має право вступати в статеві контакти? 

А. Без будь-яких обмежень. 

Б. Немає.  

В. Так, але повинен попередити свого партнера про те, що інфікований, 

отримати від нього згоду на контакт і використовувати презерватив. 

Г. Так, але використовувати презерватив.  

Д. З презервативом без попередження свого партнера.  

Еталони правильних відповідей: 1-Б, 2-Б, 3-В. 

 

Джерела інформації. 

Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь можна 

знайти в таких літературних джерелах: 

1. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія /Т.П.Пирог. – Київ:НУХТ, 2004 –471 с. 

2. Нековаль І.В. Фармакологія /І.В.Нековаль, Т.В.Казанюк. – Київ: «Меди-

цина», 2013 – 520 с. 

3. Середюк Н.М. Внутрішні хвороби /Н.М.Середюк, Є.М.Нейко, 

І.П.Вакалюк. - Київ: «Медицина», 2009 – 1104 с. 

4. Шевчук Г. Фізіологія (підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів) 

/Г.Шевчук, В.М.Мороз, С.М.Бєлан. – Нова книга, 2012 – 448 с. 

 

Зміст навчання. 

Для досягнення цілей навчання необхідно засвоїти теоретичні питання: 

5. Визначення, етіологія і патогенез. Класифікація. 

6. Скарги, дані анамнезу життя і хвороби, дані об'єктивного дослідження. 

7. Методи клінічної та лабораторної діагностики. 

8. Тактика ведення хворих. 
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Джерела інформації 

Інформацію, необхідну для засвоєння теоретичних питань, можна знайти 

в наступних літературних джерелах:  

1. Айзятулов Р.Ф. Клиническая дерматология (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство. – Донецк: 

Донеччина, 2002. - 432 с., ил.  

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 

/ Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.  

4. Детская дерматовенерология. Справочник / Под редакцией Д.П.Кроучука, 

А.Дж.Манчини; пер. с англ. под. ред. Н.Г.Короткого. – М.: Практическая 

медицина, 2010. – 608 с.: ил.  

5. Дудченко М.О. Дерматовенерологія (навчальний посібник) 

/М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

6. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

7. Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: Підручник / За заг. ред. 

проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 304 с. : іл.  

8. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем (учебное 

пособие) / Под ред. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк: «Каштан», 2013. – 712 с., ил. 

9. Рыжко П.П. Атлас кожных и венерических болезней / П.П.Рыжко, 

Я.Ф.Кутасевич, В.М.Воронцов. – Харьков: Прапор, 2008. – 208 с. 

10. Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с. 

11. Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / В.П.Федотов, 

А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 600 с., іл., 2 табл.  

12. Шкірні та венеричні хвороби / М.О.Дудченко, В.Г.Коляденко, Г.В.Скибан 

та інш. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с.  

 

 

Ситуаційні задачі 

Задача 1. Молоду жінку протягом місяця турбують швидка втомлюва-

ність, підвищення температури тіла до 390С, профузний піт, схуднення. 

Об’єктивно: збільшені всі групи периферичних лімфатичних вузлів, кандидоз 

ротової порожнини, герпетичний висип на губах. Назвіть найімовірніші шляхи 

зараження вірусом імунодефіциту:  

А. Фекально-оральний.  

Б. Статевий.  

В. Контактно-побутовий.  

Г. Трансмісивний.  

Д. Повітряно-крапельний.  
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Задача 2. Чоловік доставлений в інфекційне відділення у тяжкому стані. 

При огляді температура тіла 38,9 0С, виснажений, загальмований, шкірні пок-

риви бліді, у ділянці периферичних вен сліди ін’єкцій. У ротовій порожнині ве-

лика кількість каріозних зубів, багато нальотів на слизовій оболонці. Визначені 

збільшені пахові, надключичні лімфовузли, не болючі, не спаяні з навколишні-

ми тканинами. Поставте клінічний діагноз. 

А. Сифіліс.  

Б. СНІД.  

В. Рак.  

Г. Герпетичний стоматит.  

Д. Рак або СНІД.  

Задача 3. До лікаря звернулась жінка, хвора на ВІЛ-інфекцію зі скаргами 

на висипку, що супроводжується болючістю. При огляді: в ділянці попереку й 

тулуба за ходом нервових стовбурів на гіперемованій шкірі спостерігаються 

групи скупчених пухирців із геморагічним змістом, ерозії, виразки. Яке захво-

рювання на тлі ВІЛ-інфекції можна запідозрити?  

А. Оперізуючий лишай  

Б. Пухирчатка  

В. Алергічний дерматит  

Г. Екзема  

Д. Дерматоз Дюрінга 

Задача 4. У маніпуляційному кабінеті під час забору крові у ВІЛ-

інфікованого пацієнта рідина потрапила в ніс і очі медичної сестри, яка викону-

вала маніпуляцію. Які профілактичні заходи треба вжити для уникнення зара-

ження ВІЛ?  

А. Прополоскати порожнину рота 70 % розчином етилового спирту.  

Б. Закапати в порожнину носа 30 % розчину альбуциду.  

В. Чистими руками промити очі водою, закапати в них 30 % розчин аль-

буциду.  

Г. Закапати в порожнину носа 0.05 % розчин марганцево-кислого калію.  

Д. Усі перелічені заходи.  

Задача 5. У хворого протягом трьох місяців розвинулося сповільнення 

м’язових і рухових реакцій, зниження пам’яті на імена. З’явилась скутість, сон-

ливість, неохайність. Втратив у вазі 12 кг. Відмічає періодичну гарячку. При 

огляді – генералізована лімфаденопатія.  Ознаками розвитку імунодефіцитного 

стану є: 

А. Зниження кількості CD4 та зменшення індексу диференціювання лім-

фоцитів CD4/CD8 у крові.  

Б. Підвищення рівня циркулюючих імунних комплексів.  

В. Підвищення концентрації IgA та IgG.  

Г. Зменшення концентрації IgM.  

Д. Усе перераховане. 

Еталони правильних відповідей: 1-Б, 2-Б, 3-А. 
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Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання.  

Задача 1. Закінчення інкубаційного періоду ВІЛ-інфекції асоціюється з: 

А. Підвищенням температури тіла.  

Б. Збільшенням лімфатичних вузлів. 

В. Появою кандидозу слизових оболонок і шкірних покривів. 

Г. Появою антитіл до ВІЛ.   

Д. Різким схудненням.  

Задача 2. Остаточний діагноз ВІЛ-інфекції можна встановити: 

А. За клінічними ознаками. 

Б. При виявленні антитіл до ВІЛ в ІФА. 

В. При виявленні антитіл до ВІЛ в ІФА і в імуноблоті. 

Г. При виявленні стійкої лімфаденопатії.  

Д. Усе перераховане.  

Задача 3. При виявленні генералізованої саркоми Капоші у хворого діагносто-

вано ВІЛ-інфекцію. Яка субпопуляція лімфоцитів буде знижуватись? 

А. CD4+Т-хелпери.  

Б. В-лімфоцити.  

В. CD8+Т-супресори.  

Г. CD16+Т-кіллери.  

Д. СD4/CD8.  

Задача 4. Негативний аналіз в ІФА на ВІЛ - інфекцію 

А. Свідчить про відсутність захворювання.  

Б. Свідчить про відсутність вірусу в крові.  

В. Служить підставою для відповіді «антитіла до ВІЛ не виявлені».  

Г. Служить підставою для повторного обстеження. 

Д. Служить підставою для відповіді «антитіла до ВІЛ виявлені».  

Задача 5. При ВІЛ - інфекції для загального аналізу крові характерний? 

А. Лейкоцитоз.  

Б. Еозинофілія.  

В. Поява атипових мононуклеарів.  

Г. Зменшення абсолютної кількості лімфоцитів.  

Д. Лейкоцитоз та еозинофілія. 

Еталони правильних відповідей: 1-Г, 2-В, 3-Д. 

 

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. 

На початку заняття викладач проводить перевірку та корекцію початко-

вого рівня знань за допомогою тестів, задач. Далі студенти одержують для роз-

бору тематичного хворого або ситуаційне завдання. Студенти самостійно про-

водять обстеження, складають план лікувальних заходів. Після виконання са-

мостійної роботи проводиться розбір і аналіз підсумків самостійної роботи. Об-

говорюється діагноз, тактика обстеження хворого. Наприкінці заняття викладач 

підводить підсумки самостійної роботи. За заняття студент отримує 1 оцінку. 

Оцінюванню підлягає основний етап заняття (самостійна робота). Потім підво-

дяться підсумки роботи і дається завдання на наступне заняття. 
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ТЕМА XIV: «СИФІЛІС. ПЕРВИННИЙ СИФІЛІС»  

 

Актуальність теми 

За останні роки в багатьох країнах світу відмічається високий рівень за-

хворювання сифілісом. Незважаючи на профілактичні заходи, що проводяться, 

число хворих не зменшується. Частіше стали зустрічатися випадки атипового та 

ускладненого перебігу сифілісу. Численні клінічні помилки діагностики сифілі-

су лікарями різних спеціальностей перешкоджають своєчасному призначенню 

лікування та показують недостатній рівень підготовки фахівців. У зв’язку с 

цим, велике значення має засвоєння навиків розпізнавання клінічних прояв пе-

рвинного сифілісу, проведення диференційної діагностики, принципів ліку-

вання та проведення профілактичних заходів.  

 

Цілі навчання.  

Мета (загальна). 
Вміти поставити попередній діагноз первинного сифілісу, проводити ди-

ференціальну діагностику, намітити тактику ведення хворого та принципи лі-

кування, провести необхідні профілактичні дії.  

 

Конкретні цілі–вміти: 

 

Для досягнення цілей навчання не-

обхідні базисні знання-уміння: 

1.Виділити ведучі симптоми 

при первинному сифілісі. 

 

1.Вибрати зі скарг, даних анамнезу й 

об'єктивного дослідження ознаки, що 

свідчать про наявність первинного си-

філісу. 

2. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані при 

первинному сифілісі. 

2. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження.  

3.Проводити диф. діагностику 

первинного сифілісу. Поставити 

попередній діагноз.  

3. Розпізнавати симптоми при інших 

шкірних та венеричних хворобах.  

4.Обгрунтувати принципи ве-

дення хворих із первинним си-

філісом. 

4.Застосовувати медикаментозні засо-

би терапії. 

 

Вивчення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь.  

Завдання для перевірки вихідного рівня знань-умінь.  

Задача 1.  Первинний період сифілісу триває: 

А. 7-8 тижнів. 

Б. 14 тижнів. 

В. 3 тижні. 

Г. 4 тиждень. 

Д. 6 місяців. 
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Задача 2. Первинний період сифілісу характеризується:   

А. Наявністю твердого шанкеру. 

Б. Наявністю регіонального лімфаденіту. 

В. Наявністю лімфангіту. 

Г. Негативною і позитивною  реакцією Васермана. 

Д. Все вище перераховане. 

Задача 3. Який термін інкубаційного періоду при сифілісі?  

А. 5 днів.  

Б. 1 тиждень.  

В. 3 тижні.  

Г. 6 місяців.  

Д. 1 рік.  

Задача 4. Основними клінічними симптомами регіонарного лімфаденіту є: 

А. Повна відсутність  ознак гострого запалення. 

Б. «Плеяда» Рікора. 

В. Вузли округлої і овальної форми, шкіра над вузлами не змінена. 

Г. Вузли щільно-еластичної консистенції, безболісні при пальпації. 

Д. Усе вище  перераховані.  

Задача 5. Збудник сифілісу.  

А. Staphylococcus aureus.  

Б. Mycoplasma spp.  

В. Treponemapallidum.  

Г. Sarcoptesscabiei.  

Д. Pediculipubis.  

Еталони правильних відповідей: 1-А, 2-Е, 3-В. 

 

Джерела інформації.  

Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь можна 

знайти в таких літературних джерелах:  

1. Мікробіологія. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія – Київ:НУХТ, 2004 – 

471 с., 

2. Фармакологія. Нековаль І.В.,Казанюк Т.В. Фармакологія – Київ: «Меди-

цина», 2013 – 520 с. 

3. Внутрішні хвороби. Середюк Н.М., Нейко Є.М., Вакалюк І.П. - Київ: 

«Медицина», 2009 – 1104 с. 

 

Зміст навчання.  

Для досягнення поставлених цілей навчання необхідно засвоїти такі тео-

ретичні питання:  

1. Визначення, етіологія і патогенез сифілісу.  

2. Епідеміологія. Класифікація сифілісу. Загальний перебіг сифілісу.  

3. Скарги, дані загального і статевого анамнезу, дані об'єктивного дослі-

дження хворого на первинний сифіліс.  

4. Методи клінічної та лабораторної діагностики сифілісу.  
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5. Класифікація первинного сифілісу. Клінічний перебіг.  

6. Діагностичні критерії. Диференційна діагностика.  

7. Тактика ведення хворих на первинний сифіліс.  

 

Джерела інформації 

1. Айзятулов Р.Ф. Сифилис (иллюстрированное руководство). - Донецк: 

Донеччина, 1998 - 228 с., ил. 

2. Дерматовенерологія. Навчальний посібник. – Полтава,2011. - 319 с. 

3. Дерматология, венерология. Учебное пособие. /Под ред. В.И.Степаненко. 

– Киев: КИМ, 2012. – 904 с., 257 ил.  

4. Айзятулов Р.Ф. Сексуально-трансмиссивные заболевания (этиология, па-

тогенез, клиника, диагностика, лечение). Иллюстр. руковод. – Донецк: 

Каштан, 2004. - 400 с., ил.  

5. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное по-

собие. Под редакцией проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк: «Каштан», 2013. 

– 712 с., ил.  

6. Ковалева Л.Н., Гончаров СВ., Кресюн В.В. "Сифилис". Монография.-

Одесса: Одесский мед университет, 2003.-204 с. 

7. Федотов В.П., Дюдюн А.Д., Степаненко В.І. Дерматовенерологія. Навча-

льний посібник. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 600 с., іл., 2 табл.  

8. Шкірні та венеричні хвороби. Підручник. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с. 

 

Сітуаційні задачі  

Задача 1. До диспансеру звернувся хворий зі скаргами на збільшення і 

болючість статевого члена. Об'єктивно: статевий член збільшений внаслідок 

запального набряку препуціального мішка, зовнішній листок котрого яскраво-

червоного кольору. Голівка статевого члена не відкривається, при пальпації 

препуціуму справа пальпується вогнище ущільнення діаметром 2 см; з під пре-

пуціуму - посилені гнійні виділення. Пахові лімфовузли збільшені до розміру 

сливи, інші групи лімфатичних вузлів не збільшені. Серологічні реакції позити-

вні. Найбільш вірогідний діагноз? 

А. Сифіліс І серопозитивний, парафімоз. 

Б. Сифілис І серопозитивний, фагеденізм. 

В. Сифіліс І серопозитивний, баланопостит. 

Г. Сифіліс І серопозитивний, індуративний набряк. 

Д. Сифіліс І серопозитивний, фімоз. 

Задача 2. До лікаря дерматовенеролога  звернувся хворий 30 років зі скар-

гами з приводу сипу на статевому члені. Мав статевий зв’язок із незнайомою 

жінкою 6 тижнів тому. 2 тижні тому на голівці статевого члену з’явилась вира-

зка. Самостійно лікувався (змазував виразку розчином йоду). Після цього через 

тиждень став набряк крайньої плоті та не можливість відкрити головку статево-

го члена. Справа збільшились пахові лімфатичні вузли. Вони щільно-еластичні, 

рухомі, неболючі, не спаяні із навколишніми тканинами.  

Яке захворювання у пацієнта? 
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А. Сифіліс первинний, ускладнений фімозом.  

Б. Сифіліс первинний з атиповим шанкером.  

В. М'який шанкер. 

Г. Сифіліс первинний, ускладнений парафімозом. 

Д. Туберкульоз виразковий.  

Задача 3. Хворий 36 років поступив до венерологічного відділення після 

отримання позитивних результатів серологічних реакцій під час проходження 

профілактичного огляду. З анамнезу: 2 місяці тому мав випадковий статевий 

зв'язок, у той же час (2 місяці тому) лікувався антибіотиками з приводу гостро-

го бронхіту. Ніяких проявів захворювання на статевих органах не помічав, клі-

нічна симптоматика відсутня. З чим може бути пов'язана відсутність клінічної 

симптоматики? 

А. З наявністю сапрофітуючих трепонем в організмі хворого, що обумов-

люють хибно-позитивні серологічні реакції. 

Б. Зі станом реінфекції. 

В. З високою імунологічною реактивністю організму хворого.  

Г. З прийманням антибіотиків. 

Д. Зі станом септицемії. 

Задача 4. На прийом до лікаря дерматовенеролога звернувся хворий 35 

років з приводу сипу на статевому члені. Появу сипу відмічає упродовж року. 

При огляді пацієнта на головці статевого члену є згруповані ерозії розового ко-

льору з поліциклічними обрисами, чіткими межами, м’які при пальпації, болю-

чі. Який Ваш діагноз? 

А. Короста.  

Б. Сифілітична ерозія. 

В. Генітальний герпес.  

Г. Шанкериформна піодермія.  

Д. Вульгарна міхурчатка.  

Задача 5. До лікаря дерматовенеролога на прийом звернувся хворий 40 

років зі скаргами на висипання на статевому члені. 4 тижні тому мав статевий 

зв’язок із незнайомою жінкою. 10-14 днів тому помітив виразку на голівці ста-

тевого члена, а потім збільшення пахових лімфатичних вузлів праворуч. При 

огляді на голівці статевого члена є красного кольору виразка до 1 см у діаметрі, 

із чіткими межами і піднятими краями, з ущільненням. Праворуч пахові лімфа-

тичні вузли збільшені, щільно-еластичної консистенції, рухливі. 

Яке обстеження треба провести для діагнозу?  

А. Спинномозкова пункція та  серологічне дослідження ліквору.  

Б. Обстеження на бліду трепонему з поверхні виразки.  

В. Гістологічне дослідження.  

Г. Серологічне дослідження крові.  

Д. Визначення рівня глюкози в крові.  

Еталони правильних відповідей: 1-Д, 2-А, 3-Д. 
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Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання.  

Задача 1. До лікаря отоларинголога   звернулася жінка 32-х років зі скаргою на  

патологію горла. При огляді – однобічне збільшення лівої мигдалини, яка при 

дотику до неї шпателем виявилась неболючою. Появу такого роду патології во-

на ні з чим не пов’язує. Про яке захворювання можна думати? 

А. Бартолініт. 

Б. Сифіліс І серопозитивний, шанкер-амігдаліт. 

В. Сифіліс І серонегативний, типовий твердий шанкер.  

Г. Сифіліс І серопозитивний, індуративний набряк. 

Д. Сифіліс І латентний. 

Задача 2. Під час огляду у жінки виявлено двобічне збільшення розміру пахо-

вих лімфатичних вузлів, гіперемія з синюшним відтінком правої великої стате-

вої губи, котрі хвора помітила біля 5 тижнів тому. При огляді: інші групи лім-

фатичних вузлів не збільшені, шкірні покрови вільні від висипки. Який діагноз? 

А. Бартолініт. 

Б. Сифіліс І серопозитивний, шанкер-амігдаліт. 

В. Сифіліс І серонегативний, типовий твердий шанкер.  

Г. Сифіліс І серопозитивний, ідуративний набряк. 

Д. Сифіліс І латентний. 

Задача 3. Найчастіший термін позитивації стандартних серологічних реакцій 

при сифілісі.  

А. 7 днів.  

Б. 2 місяці.  

В.4 тижні.  

Г. 6 місяців.  

Д. 3-5 днів.  

Задача 4. Шлях зараження сифілісом. 

А. Статевий.  

Б. Побутовий (позастатевий). 

В. Tрансфузійний шлях.  

Г. Трансплацентарний.  

Д. Усі вище названі.  

Задача 5. Найчастіша тривалість первинного періоду сифілісу:  

А. 2 тижні.  

Б. 7 місяців.  

В. 10 днів.  

Г. 6-7 тижнів.  

Д. 1 рік.  

Еталони правильних відповідей: 1-В, 2-Д, 3-Г. 

 

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.  

На початку заняття викладач проводить перевірку та корекцію початково-

го рівня знань за допомогою тестів, задач. Далі студенти одержують для розбо-

ру тематичного хворого або ситуаційне завдання. Студенти самостійно прово-
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дять обстеження пацієнта: виявляють скарги, анамнез життя й захворювання, 

описують вогнище поразки, складають план лікувальних та профілактичних за-

ходів у відношенні до даного пацієнта. Після виконання самостійної роботи 

проводиться розбір і аналіз підсумків самостійної роботи кожного. Обговорю-

ється попередній діагноз, диференційний діагноз, тактика обстеження і ведення 

хворого. Намічаються профілактичні заходи. У обговоренні беруть участь усі 

студенти під керівництвом викладача. Проводиться викладачем аналіз само-

стійної роботи студентів, корекція помилок. Наприкінці заняття викладач під-

водить підсумки самостійної роботи. За заняття студент отримує 1 оцінку.  

Оцінюванню підлягає основний етап заняття (самостійна робота). Потім підво-

дяться підсумки роботи і дається завдання на наступне заняття.  

 

Додаток 1 

Класифікація сифілісу 

 

1. Інкубаційний період сифілісу.  

2. Первинний період сифілісу:  

-первинний серонегативний сифіліс;  

-первинний серопозитивний сифіліс;  

-первинний прихований сифіліс.  

3. Вторинний період сифілісу:  

-вторинний свіжий сифіліс;  

-вторинний рецидивний сифіліс;  

-вторинний прихований сифіліс.  

4. Третинний період сифілісу:  

-активний сифіліс; 

-прихований сифіліс. 

5. Прихований сифіліс.  

-ранній прихований сифіліс;  

-пізній прихований сифіліс;  

-неуточнений прихований сифіліс. 

6. Вроджений сифіліс:  

- ранній вроджений сифіліс (з моменту народження до 2 років); 

 - пізній вроджений сифіліс; 

-прихований вроджений сифіліс.  

7. Сифіліс нервової системи (нейросифіліс): 

-ранній мезенхімний нейросифіліс; 

 -пізній мезенхімний нейросифіліс ; 

  -паренхіматозний нейросифіліс  

 (спинна сухотка, прогресивний параліч, табопараліч). 

8. Вісцеральний сифіліс (із зазначенням ураженого органу).  



80 

 

ТЕМА XV: «СИФІЛІС ВТОРИННИЙ» 

 

Актуальність теми 

Вторинний період сифілісу (syphilis II secundaria) — стадія захворювання, 

обумовлена гематогенним розповсюдженням блідої трепонеми з місця її пер-

винного вогнища по всьому організму, для якої характерним є поліморфні ви-

сипання (папули, плями, пустули) на шкірі та слизових оболонках та їх певна 

стадійність. Епідеміологічна структура захворювання сифілісом супроводжу-

ється збільшенням числа пізніх клінічних форм, зростанням серорезистентного 

сифілісу, збільшенням серед захворілих числа осіб репродуктивного віку. Слід 

зазначити, що прояви вторинного періоду сифілісу на сучасному етапі часто 

протікають атипово з екстрагенітальною проявою висипань, що є причиною ді-

агностичних помилок лікарями різних спеціальностей. Такі хворі спочатку за 

медичною допомогою звертаються до стоматолога, отоларинголога, хірурга, гі-

неколога, від правильної діагностики яких залежить ефективність лікування.  

Звідси велике значення для лікарів має засвоєння знань розпізнавання 

прояв вторинного сифілісу, принципів лікування, проведення диференційної 

діагностики та проведення профілактичних заходів. 

 

Цілі навчання 

Мета (загальна) 
Вміти поставити попередній діагноз вторинного сифілісу, проводити ди-

ференціальну діагностику, намітити тактику ведення хворого та принципи лі-

кування, провести необхідні профілактичні дії.  

 

Конкретні цілі–вміти: 

 

Для досягнення цілей навчання не-

обхідні базисні знання-уміння: 

1.Виділити ведучі симптоми 

при вторинному сифілісі. 

 

1.Вибрати зі скарг, анамнезу й об'єкти-

вного дослідження ознаки, що свідчать 

про наявність вторинного сифілісу. 

2. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані при 

вторинному сифілісі. 

2. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження.  

3.Проводити диференціальну 

діагностику вторинного сифілі-

су. Поставити діагноз.  

3. Розпізнавати симптоми при інших 

шкірних та венеричних хворобах.  

4.Обгрунтувати ведення хворих 

із вторинним сифілісом. 

4.Застосовувати медикаментозні засо-

би терапії. 

 

Вивчення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь.  

Завдання для перевірки вихідного рівня знань-умінь.  

Задача 1. Через який термін після появи твердого шанкеру починається вторин-

ний період сифілісу?  
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А. 1 рік.  

Б. 3 тижні.  

В. 10 днів.  

Г. 6-7 тижнів.  

Д. 5 років.  

Задача 2. Вторинний період сифілісу триває: 

А. До 3 тижнів. 

Б. Від 3-х тижнів до 2-х місяців. 

В. До 2-х років. 

Г. 3-5 роки. 

Д. Більше 5 років.  

Задача 3. Що характерно для вторинного рецидивного сифілісу? 

А. Білий дермографізм. 

Б. Позитивна проба Ауспітца. 

В. Лейкодерма. 

Г. Позитивний симптом Азбо-Ганзена. 

Д. Позитивний симптом Нікольського. 

Задача 4.Загострення після введення пеніциліну при вторинному свіжому сифі-

лісі називають: 

А. Реакція Герксгеймера-Яріша-Лукашевича. 

Б. Реакція Васермана. 

В. Реакція імунофлюоресценції. 

Г. Реакція іммобілізації блідих трепонем. 

Д. Полімеразна ланцюгова реакція. 

Задача 5. Який симптом характерний для вторинного сифілісу?  

А. Симптом Нікольского.  

Б. Симптом Ауспітца.  

В. Симптом Ядасона.  

Г. Симптом яблучного желе.  

Д. Симптом Асбо-Гансена.  

Еталони правильних відповідей: 1-Г, 2-Д, 3-В. 

 

Джерела інформації.  

Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь можна 

знайти в таких літературних джерелах:  

1. Мікробіологія. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія – Київ:НУХТ, 2004 – 

471 с., 

2. Фармакологія. Нековаль І.В.,Казанюк Т.В. Фармакологія – Київ: «Меди-

цина», 2013 – 520 с. 

3. Гістологія. Луцик О. Д. , Іванова А. Й. , Кабак К. С. – Вид. 4-те, доопра-

цьоване і виправлене. – К. : Книга-плюс, 2013. – 582 с. : табл., іл. 

4. Внутрішні хвороби. Середюк Н.М., Нейко Є.М., Вакалюк І.П. - Київ: 

«Медицина», 2009 – 1104 с. 
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5. Фізіологія.  Шевчук Г., Мороз В. М., Бєлан С. М.Фізіологія : підручник 

для студ. вищ. мед. навч. закладів – Нова книга, 2012 – 448 с. 

 

Зміст навчання.  

Для досягнення поставлених цілей навчання необхідно засвоїти такі тео-

ретичні питання:  

1. Скарги, дані загального і статевого анамнезу, дані об'єктивного дослі-

дження хворого на вторинний сифіліс. 

2. Методи клінічної та лабораторної діагностики вторинного сифілісу. 

3. Класифікація вторинного сифілісу.   

4. Клінічний перебіг вторинного сифілісу.  

5. Діагностичні критерії вторинного сифілісу. 

6. Диференційна діагностика вторинного сифілісу.  

7. Тактика ведення хворих на вторинний сифіліс.  

 

Джерела інформації 

6. Айзятулов Р.Ф. Сифилис (иллюстрированное руководство). - Донецк: До-

неччина, 1998 - 228 с., ил. 

7. Дерматовенерологія. Навчальний посібник. – Полтава,2011. - 319 с. 

8. Дерматология, венерология. Учебное пособие. /Под ред. В.И.Степаненко. 

– Киев: КИМ, 2012. – 904 с., 257 ил.  

9. Айзятулов Р.Ф. Сексуально-трансмиссивные заболевания (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение). Иллюстр. руковод. – Донецк: 

Каштан, 2004. - 400 с., ил.  

10. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное 

пособие. Под редакцией проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк: «Каштан», 2013. – 

712 с., ил.  

11. Ковалева Л.Н., Гончаров СВ., Кресюн В.В. "Сифилис". Монография.-

Одесса: Одесский мед университет, 2003.-204 с. 

12. Федотов В.П., Дюдюн А.Д., Степаненко В.І. Дерматовенерологія. 

Навчальний посібник. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 600 с., іл., 2 табл.  

13. Шкірні та венеричні хвороби. Підручник. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с. 

 

Додаток 

 

Перелік нозологічних одиниць 

Плямистий сифілід.  

 Токсикодермія. 

 Різнобарвний лишай. 

 Укуси комах.  

 Рожевий лишай. 

Папульозний сифілід. 

 Псоріаз.  

 Червоний плескатий лишай.  
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 Контагіозний молюск.  

 Папуло-некротичний туберкульоз шкіри.  

Пустульозний сифілід.  

 Вугрі дорослих. 

 Фолікуліт.  

 Сикоз. 

 Вульгарна ектима. 

Пігментний сифілід.  

 Вторинна лейкодермія після псоріазу.  

 Вітіліго. 

 Різноколірний лишай.  

Сифілітична алопеція.  

 Червоний вовчак. 

 Мікроспорія.  

 Вторинна рубцева алопеція після піодермії. 

 Фавус. 

 

 

Ситуаційні задачі  
Задача 1. Хвора звернулась до лікаря з приводу висипу на тулубі та кінці-

вках без суб’єктивних відчуттів. Напередодні відмічала слабість, підвищення 

температури. Об’єктивно: дрібні розеоли яскравого кольору, поліаденіт. В ана-

мнезі статевий контакт з малознайомим чоловіком 10 тижнів тому. Ваш діаг-

ноз? 

А. Вторинний рецидивний сифіліс. 

Б. Токсикодермія. 

В. Рожевий лишай Жибера. 

Г. Різнокольоровий лишай. 

Д. Вторинний свіжий сифіліс. 

Задача 2. Хвора 42 років пройшла  повний курс лікування з приводу вто-

ринного свіжого сифілісу, лікувалася з порушенням режиму (вживала алко-

голь). Через 2 роки з’явились нові папули та плями блідо-рожевого кольору з 

тенденцією до групування на шкірі тулуба.  Серологічні реакції позитивні. Ваш 

діагноз? 

А. Вторинний  свіжий  сифіліс. 

Б. Вторинний рецидивний  сифіліс. 

В. Вторинний прихований сифіліс. 

Г. Токсикодермія. 

Д. Ліхеноїдний туберкульоз шкіри.    

Задача 3. Хворий 27 років, водій, скаржиться на висипку на шкірі тулуба, 

яка з’явилася тиждень тому. Появі висипки передували: слабкість, біль в 

м’язах, болі в суглобах, які підсилювалися вночі. На шкірі тулуба чисельна ви-

сипка у вигляді рожево-червоних плям, діаметром до 1 см з чіткими межами. 

Елементи розташовані ізольовано, не турбують. Периферичні лімфатичні вузли 
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помірно збільшені, безболісні, щільно-еластичної консистенції, рухливі, не спа-

яні. Поставте попередній діагноз. 

A. Токсикодермія.  

Б. Рожевий лишай Жибера.  

В. Вторинний свіжий сифіліс.  

Г. Вторинний рецидивний сифіліс.  

Д. Різнобарвний лишай.  

Задача 4. У хворої в ділянках задніх та бокових поверхнях шиї на гіперпі-

гментному фоні розташовані як мережки гіпохромні плями округлої форми, без 

запальних явищ. Проба  2% спиртовим розчином йоду негативна. Який діагноз 

можна припустити? 

А. Різнокольоровий лишай. 

Б. Вторинний прихований сифіліс. 

В. Вторинний свіжий сифіліс. 

Г. Токсикодермія. 

Д. Вторинний рецидивний сифіліс. 

Задача 5. До сімейного лікаря звернулась хвора 35 років зі скаргами на 

висип у порожнині рота. При огляді на слизовій оболонці порожнини рота від-

мічається округлої форми папульозна висипка, плоска, щільна, червоного ко-

льору, чітко відмежована, яка не турбує. Який Ваш попередній діагноз?  

А. Афтозний стоматит.  

Б. Папульозний сифілід.  

В. Дифтерія.  

Г. Кандидозне ураження.  

Д. Герпес. 

Еталони правильних відповідей: 1-Е, 2-В, 3-С. 

 

Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання.  

Задача 1. Лусочки, що розміщуються по периферії морфологічних елементів 

при вторинному сифілісі називаються: 

А. Комірець Бієта. 

Б. Намисто Венери. 

В. Корона Венери. 

Г. Облямівка Воронова. 

Д. Рубці Робінзона-Фурньє. 

Задача 2. Що є характерним для сифілітичних папул?  

А. Болючі.  

Б. Білувато-перламутровий колір.  

В. М’яка консистенція.  

Г. Застійно-червоний колір із синюшним відтінком.  

Д. Пупкоподібне вдавлення у центрі.  

Задача 3. З якими захворюваннями треба диференціювати широкі кондиломи?  

А. Псоріаз.  

Б. Червоний плескатий лишай.  



85 

 

В. Гострокінцеві кондиломи.  

Г. Червоний вовчак.  

Д. Атопічний дерматит.  

Задача 4. Що є характерним у клінічній картині вторинного рецидивного сифі-

лісу? 

А. Симптом Нікольського.  

Б. Лейкодерма. 

В. Феномен Кебнера.  

Г. Симптом Ауспітца.  

Д. Симптом «жіночого каблука».  

Задача 5. Із якими хворобами треба диференціювати розеольозний сифілід? 

А. Псоріаз.  

Б. Різнобарвний лишай.  

В. Червоний плескатий лишай.  

Г. Папулонекротичний туберкульоз.  

Д. Дерматоз Дюрінга. 

Еталони правильних відповідей: 1-А, 2-Г, 3-В.  

 

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.  
На початку заняття викладач проводить перевірку та корекцію початково-

го рівня знань за допомогою тестів, задач. Далі студенти одержують для розбо-

ру тематичного хворого або ситуаційне завдання. Студенти самостійно прово-

дять обстеження пацієнта: виявляють скарги, анамнез життя й захворювання, 

описують вогнище поразки, складають план лікувальних та профілактичних за-

ходів у відношенні до даного пацієнта. Після виконання самостійної роботи 

проводиться розбір і аналіз підсумків самостійної роботи кожного. Обговорю-

ється попередній діагноз, диференційний діагноз, тактика обстеження і ведення 

хворого. Намічаються профілактичні заходи. У обговоренні беруть участь усі 

студенти під керівництвом викладача. Проводиться викладачем аналіз само-

стійної роботи студентів, корекція помилок. Наприкінці заняття викладач під-

водить підсумки самостійної роботи. За заняття студент отримує 1 оцінку.  

Оцінюванню підлягає основний етап заняття (самостійна робота). Потім підво-

дяться підсумки роботи і дається завдання на наступне заняття.  
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ТЕМА XVI: «СИФІЛІС ТРЕТИННИЙ» 

 

Актуальність теми 

Третинний період сифілісу (пізній сифіліс, syphilis tertiaria seu gummosa) – 

це тяжке хронічне системне інфекційне захворювання, при якому в уражених 

органах розвиваються деструктивні патологічні зміни з порушенням  їх функ-

цій. Третинний період сифілісу є наслідком відсутності або неповноцінності лі-

кування ранніх форм сифілісу. Настає звичайно через 5-15 років після інфіку-

вання, але іноді характерні порушення для цього періоду можуть з’явитися і 

значно пізніше. Настанню третинних уражень сприяють погані санітарно-

гігієнічні умови, алкоголізм, тяжкі хронічні захворювання, гострі інфекції, а та-

кож ранній дитячий і старечий вік. Без лікування третинний період сифілісу 

триває протягом усього життя хворого. Цей період сифілітичної інфекції супро-

воджується деструктивними проявами в системах і органах, внаслідок цього 

приводить до інвалідизаціі хворого та іноді летального кінця.  

 

Цілі навчання 

Мета (загальна) 
Вміти поставити попередній діагноз третинного сифілісу, проводити ди-

ференціальну діагностику, намітити тактику ведення хворого та принципи лі-

кування, провести необхідні профілактичні дії.  

 

Конкретні цілі–вміти: 

 

Для досягнення цілей навчання не-

обхідні базисні знання-уміння: 

1.Виділити ведучі симптоми 

при третинному сифілісі. 

 

1.Вибрати зі скарг, анамнезу й об'єкти-

вного дослідження ознаки, що свідчать 

про наявність третинного сифілісу. 

2. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані при 

третинному сифілісі. 

2. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження.  

3.Проводити диференціальну 

діагностику третинного сифілі-

су. Поставити діагноз.  

3. Розпізнавати симптоми при інших 

шкірних та венеричних хворобах.  

4.Обгрунтувати ведення хворих 

з третинним сифілісом. 

4.Застосовувати медикаментозні засо-

би терапії. 

 

Вивчення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь.  

Завдання для перевірки вихідного рівня знань-умінь.  

Задача 1. Що представляє собою сифілітична гума? 

А. Пузир. 

Б. Вузол. 

В. Папулу. 

Г. Горбик. 
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Д. Вегетацію. 

Задача 2. Наявні всі перераховані наслідки гумозних сифілідів, окрім: 

А. Безслідне розсмоктування. 

Б. Рубцева атрофія. 

В. Гнійне вираз кування. 

Г. Глибоке склерозування. 

Д. Атрофічне рубцювання. 

Задача 3. З якими захворюваннями слід диференціювати гумозний сифілід? 

А. Туберкульозний вовчак, лепра, лейшманіоз. 

Б. Склеродермія, псоріаз, нейродерміт. 

В. Короста, педікульоз, демодекоз. 

Г. Кропив’янка, лепра, червоний вовчак. 

Д. Пузирчатка, кропив’янка, екзема. 

Задача 4. Із якими захворюваннями треба диференціювати горбиковий сифілід? 

А. Герпес простий.  

Б. Червоний вовчак.  

В. Атопічний дерматит.  

Г. Склеродермія.  

Д. Екзема.  

Задача 5. Які патогістологічні зміни при третинних сифілідах?  

А. Вакуольна дистрофія.  

Б. Інфекційна гранульома.  

В. Акантоз.  

Г. Балонуюча дистрофія.  

Д. Паракератоз.  

Еталони правильних відповідей: 1-В, 2-А, 3-А. 

 

Джерела інформації.  

Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь можна 

знайти в таких літературних джерелах:  

1. Мікробіологія. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія – Київ:НУХТ, 2004 – 

471 с., 

2. Фармакологія. Нековаль І.В.,Казанюк Т.В. Фармакологія – Київ: «Меди-

цина», 2013 – 520 с. 

3. Гістологія. Луцик О. Д. , Іванова А. Й. , Кабак К. С. – Вид. 4-те, доопра-

цьоване і виправлене. – К. : Книга-плюс, 2013. – 582 с. : табл., іл. 

4. Внутрішні хвороби. Середюк Н.М., Нейко Є.М., Вакалюк І.П. - Київ: 

«Медицина», 2009 – 1104 с. 

5. Фізіологія.  Шевчук Г., Мороз В. М., Бєлан С. М.Фізіологія: підручник 

для студ. вищ. мед. навч. закладів – Нова книга, 2012 – 448 с. 

 

Зміст навчання.  

Для досягнення поставлених цілей навчання необхідно засвоїти такі тео-

ретичні питання:  
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1. Скарги, дані загального і статевого анамнезу, дані об'єктивного дослі-

дження хворого на третинний сифіліс. 

2. Методи клінічної та лабораторної діагностики третинного сифілісу. 

3. Класифікація третинного сифілісу.   

4. Клінічний перебіг третинного сифілісу.  

5. Діагностичні критерії третинного сифілісу. 

6. Диф. діагностика третинного сифілісу.  

7. Тактика ведення хворих на третинний сифіліс. 

 

Джерела інформації 

1. Айзятулов Р.Ф. Сифилис (иллюстрированное руководство). - Донецк: 

Донеччина, 1998 - 228 с., ил. 

2. Дерматовенерологія. Навчальний посібник. – Полтава,2011. - 319 с. 

3. Дерматология, венерология. Учебное пособие. /Под ред. В.И.Степаненко. 

– Киев: КИМ, 2012. – 904 с., 257 ил.  

4. Айзятулов Р.Ф. Сексуально-трансмиссивные заболевания (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение). Иллюстр.руковод. – Донецк: 

Каштан, 2004. - 400 с., ил.  

5. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное 

пособие. Под редакцией проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк: «Каштан», 2013. – 

712 с., ил.  

6. Ковалева Л.Н., Гончаров СВ., Кресюн В.В. "Сифилис". Монография.-

Одесса: Одесский мед университет, 2003.-204 с. 

7. Федотов В.П., Дюдюн А.Д., Степаненко В.І. Дерматовенерологія. 

Навчальний посібник. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 600 с., іл., 2 табл.  

8. Шкірні та венеричні хвороби. Підручник. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с. 

 

Ситуаційні задачі 

Задача 1. Хворий віком 35 років більш 5 років тому лікувався з приводу 

вторинного рецидивного сифілісу, не закінчив лікування, змінив місце прожи-

вання. При огляді – на шкірі лоба та носу наявний висип горбиків. Реакція Ва-

сермана, РІБТ, РІФ позитивні. Про яке захворювання треба думати? 

А. Вторинний сифіліс. 

Б. Червоний вовчак. 

В. Туберкульозний вовчак. 

Г. Вузловатий васкуліт. 

Д. Третинний сифіліс. 

Задача 2. У хворого віком 27 років після травми правої гомілки на її зов-

нішній поверхні виник вузол, який розіткнувся з виділенням невеликої кількос-

ті клейкої рідини жовтуватого кольору. Виникла виразка округлої форми зі 

щільними рівними краями, некротичними масами на дні. Суб`єктивні відчуття 

відсутні. Який первинний діагноз? 

А. Флегмона гомілки. 

Б. Фурункульоз гомілки. 
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В. Туберкульоз гомілки. 

Г. Третинний сифіліс. 

Д. Вузловатий васкуліт. 

Задача 3. Жінка віком 65 років відмітила у себе гугнявість голосу, незру-

чність при розмові. При огляді язик збільшений у розмірі, безболісний, щіль-

ний, що погіршує його рух. Підщелепні лімфовузли не збільшені. РВ негативна, 

РІБТ позитивна. Ваш діагноз? 

А. Кандидозний глосит. 

Б. Туберкульозний глосит. 

В. Сифілітичний глосит. 

Г. Вовчаночний глосит. 

Д. Герпетичний глосит. 

Задача 4. До лікаря звернувся пацієнт віком 67 років зі скаргами на наяв-

ність протягом одного місяця висипу на правій гомілці. При огляді на передній 

поверхні правої гомілки округлої форми окремий вузол, щільний, не спаяний з 

тканинами навколо, неболючий. Шкіра над вузлом темно-червоного кольору. 

Який попередній діагноз?  

А. Фурункул.  

Б. Гумозний сифіліс.  

В. Індуративна еритема.  

Г. Бластомікоз.  

Д. Вузлувата еритема.  

Задача 5. Яке ураження серцево-судинної системи найчастіше зустріча-

ється у третинному періоді сифілісу?  

А. Кардіосклероз.  

Б. Мезоаортит. 

В. Перикардит. 

Г. Міокардит.  

Д. Гума серця.  

Еталони правильних відповідей: 1-Е, 2-Д, 3-В. 

  

Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання.  

Задача 1. Різновидами горбикового сифіліду є все перераховане, окрім: 

А. Згрупованих. 

Б. Карликових. 

В. Серпігінуючих. 

Г. «Площадкою». 

Д. Смугастих. 

Задача 2. Який рубець залишається після сифілітичної гуми?  

А. Мозаїчний.  

Б. Зірчастий.  

В. Карликовий.  

Г. Гіпертрофічний.  

Д. Штампувальний.  
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Задача 3. Які морфологічні елементи спостерігаються на слизових оболонках 

при третинному сифілісу?  

А. Пляма.  

Б. Пухирець.  

В. Горбок.  

Г. Вузлик.  

Д. Гнійничок.  

Задача 4. Який наслідок буває після гумозної виразки?  

А. Рубцева атрофія.  

Б. Гіпопігментна пляма.  

В. Зірчастий рубець.  

Г. Безслідне розсмоктування.  

Д. Атрофія.  

Задача 5. Із якими захворюваннями треба диференціювати гумозний сифілід? 

А. Псоріаз.  

Б. Кропив’янка.  

В. Фурункул.  

Г. Справжня пухирчатка.  

Д. Червоний плескатий лишай.  

Еталони правильних відповідей: 1-Е, 2-А, 3-В. 

 

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.  

На початку заняття викладач проводить перевірку та корекцію початково-

го рівня знань за допомогою тестів, задач. Далі студенти одержують для розбо-

ру тематичного хворого або ситуаційне завдання. Студенти самостійно прово-

дять обстеження пацієнта: виявляють скарги, анамнез життя й захворювання, 

описують вогнище поразки, складають план лікувальних та профілактичних за-

ходів у відношенні до даного пацієнта. Після виконання самостійної роботи 

проводиться розбір і аналіз підсумків самостійної роботи кожного. Обговорю-

ється попередній діагноз, диференційний діагноз, тактика обстеження і ведення 

хворого. Намічаються профілактичні заходи. У обговоренні беруть участь усі 

студенти під керівництвом викладача. Проводиться викладачем аналіз само-

стійної роботи студентів, корекція помилок. Наприкінці заняття викладач під-

водить підсумки самостійної роботи. За заняття студент отримує 1 оцінку.  

Оцінюванню підлягає основний етап заняття (самостійна робота). Потім підво-

дяться підсумки роботи і дається завдання на наступне заняття.  

 

Перелік нозологічних одиниць 

Горбиковий сифілід.                                                    Гумозний сифілід. 

- Папуло-некротичний туберкульоз.                        -    Фурункул. 

- Базоцелюлярна епітеліома.                                    -   Атерома. 

- Туберкульозний вовчак.                                         -  Індуративна еритема.  

- Рожеві вугри.  

- Скрофулодерма. 
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ТЕМА XVII: «СИФІЛІС ВРОДЖЕНИЙ»  

 

Актуальність теми 

Вроджений сифіліс (ПС, syphilis congenita) - це коли інфікування блідою 

трепонемою відбулося від хворої матері в період внутрішньоутробного розвит-

ку майбутньої дитини. Проблема вродженого сифілісу стає найбільш актуаль-

ною як в Україні та і в зарубіжних країнах у зв’язку із поширенням захворю-

вання на сифіліс серед підлітків. Зараження відбувається внаслідок проникнен-

ня блідих трепонем в організм плоду від хворої на сифіліс матері через пупкову 

вену або по лімфатичним щілинам. Дитину можна вилікувати від вродженого 

сифілісу, якщо як можна раніше провести специфічне лікування, поки зміни в 

організмі не набули незворотнього характеру. Незважаючи на те, що діагности-

ка вродженого сифілісу є найбільш вивченою проблемою, встановлення діагно-

зу, особливо у немовлят, які не мають специфічних для вродженого сифілісу 

симптомів та відсутність «золотого стандарту» в діагностиці, викликають чи-

мало питань у фахівців. Ранній облік вагітних з обов’язковим клініко-

серологічним обстеженням на сифіліс дозволяє вчасно виявити хворобу у вагі-

тної жінки, призначити повноцінне лікування та запобігти народження хворої 

дитини.  

 

Цілі навчання 

Мета (загальна) 
Вміти розпізнавати клінічні прояви вродженого сифілісу, поставити по-

передній діагноз, проводити диференціальну діагностику, намітити тактику ве-

дення хворого та принципи лікування, провести необхідні профілактичні дії.  

 

 

Конкретні цілі–вміти: 

 

Для досягнення цілей навчання не-

обхідні базисні знання-уміння: 

1.Виділити ведучі симптоми 

при вродженому сифілісі. 

 

1.Вибрати зі скарг, даних анамнезу й 

об'єктивного дослідження ознаки, що 

свідчать про наявність вродженого си-

філісу. 

2. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані при 

вродженому сифілісі. 

2. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження.  

3.Проводити диференціальну 

діагностику вродженого сифілі-

су. Поставити попередній діаг-

ноз.  

3. Розпізнавати симптоми при інших 

шкірних та венеричних хворобах.  

4.Обгрунтувати принципи ве-

дення хворих із вродженим си-

філісом. 

4.Застосовувати медикаментозні засо-

би патогенетичної та симптоматичної 

терапії. 
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Вивчення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь . 

Завдання для перевірки вихідного рівня знань-умінь . 

Задача 1. Основними ураженнями шкіри та слизових оболонок при ранньому 

природженому сифілісі є все перераховане, окрім: 

А. Дифузної інфільтрації шкіри. 

Б. Папульозних висипів. 

В. Сифілітичного риніту. 

Г. Сифілітичної пузирчатки. 

Д. Фолікулярного кератозу. 

Задача 2. Співвідношення маси плаценти до маси плоду у нормі складає: 

А. 1:5 або 1:6. 

Б. 1:3 або 1:4. 

В. 1:7 або 1:8. 

Г. 1:2 або 1:3. 

Д. 1:9 або 1:10. 

Задача 3. Які зміни залишаються довічно навколо рота при дифузній папульоз-

ній інфільтрації Гохзінгера?  

А. Виразка.  

Б. Вегетації.  

В. Рубець.  

Г. Атрофія.  

Д. Ліхенифікація.  

Задача 4. Який симптом є при ранньому вродженому сифілісі?  

А. Діастема Гаше.  

Б. Симптом Авситідійського-Ігуменакіса.  

В. Горбик Корабелі.  

Г. Псевдопараліч Парро.  

Д. Симптом Дюбуа-Гіссара.  

Задача 5. При ранньому природженому сифілісі спостерігається:   

А. Псевдопараліч Парро. 

Б. Остеохондрит 3 стадії. 

В. Остеохондрит 2 стадії. 

Г. Остеоперіостит. 

Д. Усе перераховане вірно. 

Еталони правильних відповідей: 1-Е, 2-А, 3-В. 

 

Джерела інформації  

Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь можна 

знайти в таких літературних джерелах:  

1. Мікробіологія. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія – Київ:НУХТ, 2004 – 

471 с., 

2. Фармакологія. Нековаль І.В.,Казанюк Т.В. Фармакологія – Київ: «Меди-

цина», 2013 – 520 с. 
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3. Гістологія. Луцик О. Д. , Іванова А. Й. , Кабак К. С. – Вид. 4-те, доопра-

цьоване і виправлене. – К. : Книга-плюс, 2013. – 582 с. : табл., іл. 

4. Внутрішні хвороби. Середюк Н.М., Нейко Є.М., Вакалюк І.П. - Київ: 

«Медицина», 2009 – 1104 с. 

5. Фізіологія.  Шевчук Г., Мороз В. М., Бєлан С. М. Фізіологія: підручник 

для студ. вищ. мед. навч. закладів – Нова книга, 2012 – 448 с. 

 

Зміст навчання.  

Для досягнення поставлених цілей навчання необхідно засвоїти такі тео-

ретичні питання:  

1. Скарги, дані анамнезу, дані об'єктивного дослідження хворого на вро-

джений сифіліс. 

2. Методи клінічної та лабораторної діагностики вродженого сифілісу. 

3. Класифікація вродженого сифілісу.   

4. Клінічний перебіг вродженого сифілісу.  

5. Діагностичні критерії вродженого сифілісу. 

6. Диф. діагностика вродженого сифілісу.  

7. Тактика ведення хворих на вроджений сифіліс.  

 

Джерела інформації 

1. Айзятулов Р.Ф. Сифилис (иллюстрированное руководство). - Донецк: 

Донеччина, 1998 - 228 с., ил. 

2. Дерматовенерологія. Навчальний посібник. – Полтава,2011. - 319 с. 

3. Дерматология, венерология. Учебное пособие. /Под ред. В.И.Степаненко. 

– Киев: КИМ, 2012. – 904 с., 257 ил.  

4. Айзятулов Р.Ф. Сексуально-трансмиссивные заболевания (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение). Иллюстр.руковод. – Донецк: 

Каштан, 2004. - 400 с., ил.  

5. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное 

пособие. Под редакцией проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк: «Каштан», 

2013. – 712 с., ил.  

6. Ковалева Л.Н., Гончаров СВ., Кресюн В.В. "Сифилис". Монография.-

Одесса: Одесский мед университет, 2003.-204 с. 

7. Федотов В.П., Дюдюн А.Д., Степаненко В.І. Дерматовенерологія. 

Навчальний посібник. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 600 с., іл., 2 табл.  

8. Шкірні та венеричні хвороби. Підручник. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с. 

 

Ситуаційні задачі  

Задача 1. Дитина вагою 2,4 кг народилася від жінки, яка перехворіла на 

активний сифіліс. Підшкірно-жирова клітковина недорозвинена, макроцефалія, 

великий живіт, при пальпації – збільшення печінки та селезінки. Ваш діагноз? 

А. Недоношена дитина. 

Б. Вроджена патологія. 

В. Вроджений сифіліс. 
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Г. Вроджений токсоплазмоз. 

Д. Ектодермальна дисплазія. 

Задача 2. Дитина вагою 3,5 кг народилася від жінки, яка перехворіла си-

філісом. При огляді педіатром змін не виявлено. Через три тижні у дитини 

з’явилось важке дихання, яке супроводжувалося сопінням. Потім з`явився серо-

зний, а в подальшому – гнійний відокремок, кірки; важке смоктання. Протягом 

місяця дитина прибавила у вазі лише 100 г. При обстеженні: реакція Васермана  

позитивна. Ваш діагноз? 

А. Риніт аденовірусний. 

Б. Риніт сифілітичний. 

В. Вроджені аденоїди. 

Г. Вроджений токсоплазмоз. 

Д. Герпетична інфекція. 

Задача 3. Яке лікування показане вагітній жінці у випадку якщо вона 7 

років тому хворіла на сифіліс, отримала з цього приводу повноцінне специфіч-

не лікування та була після його завершення знята з диспансерного обліку в 

ШВД? 

А. Профілактичне лікування. 

Б. Превентивне лікування. 

В. Пробне лікування. 

Г. Специфічне лікування. 

Д. Лікуванню не підлягає. 

Задача 4. Якими препаратами проводиться пробна терапія в інкубаційно-

му періоді сифілісу? 

А. Не проводиться.  

Б. Препаратами йоду.  

В. Препаратами вісмуту.  

Г. Пеніциліном.  

Д. Препаратами йоду та вісмуту.  

Задача 5. У 9-ти місячної дитини на початку ходьби незабаром виник пе-

релом правої ноги. При рентгенологічному обстеженні знайдено симетричне 

ураження кісток обох гомілок, смуга розряження між епіфізом та діафізом 

склала 5 мм (внутрішньо-епіфізарний перелом). Реакція Васермана у дитини та 

матері позитивні. Під час вагітності реакція Васермана була негативна. Ваш ді-

агноз? 

А. Сифілітичний остеохондрит. 

Б. Псевдопараліч Парро. 

В. Сифілітичний періостит. 

Г. Сифілітичний остит. 

Д. Туберкульоз кістки. 

Еталони правильних відповідей: 1-В, 2-В, 3-Д. 
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Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання.  

Задача 1. У дитини віком 10 тижнів, народженої від жінки, яка перехворіла си-

філісом, на шкірі долоней і підошв з`явилась еритема, потім інфільтрація шкі-

ри. Поверхня потовщеної шкіри гладенька, еластичність знижена, шкіра напру-

жена, є поодинокі тріщини. При обстеженні: реакції Вассермана, РІТ, РІФ – по-

зитивні. Ваш діагноз? 

А. Вульгарний псоріаз. 

Б. Сифілітична пузирчатка. 

В. Атопічний дерматит. 

Г. Дифузна сифілітична інфільтрація. 

Д. Вроджена пузирчатка. 

Задача 2. У новонародженої дитини на 5-й день життя на шкірі долоней, пі-

дошв, тулуба, сідниць з’явилися пузирі розміром від горошини до вишні з серо-

зним вмістом та напруженою покришкою. Пузирі оточені червоною облямів-

кою. На місці пузирів знайдені ерозії з обривками покришок пузирів. Стан ди-

тини задовільний. Про яке захворювання треба думати в першу чергу? 

А. Епідемічна пузирчатка новонароджених. 

Б. Сифілітична пузирчатка. 

В. Природжена пузирчатка. 

Г. Не утримання пігменту. 

Д. Бульозне імпетиго.  

Задача 3. У тріаду Гетчинсона при пізньому вродженому сифілісі входять:  

А. Гумма твердого піднебіння.  

Б. Паренхіматозний кератит.  

В. Дистрофія зубів.  

Г. Шаблевидні гомілки.  

Д. Лабіринтова глухота.  

Задача 4. Проявом якої патології є наявність на шкірі хворого еритеми Фурнье? 

А. Прояв раннього прихованого сифілісу.  

Б. Прояв вторинного свіжого сифілісу.  

В. Прояв рецидивного сифілісу. 

Г. Прояв вродженого сифілісу.  

Д. Прояв третинного сифілісу.  

Задача 5. Вроджений сифіліс поділяють на: 

А. Сифіліс вроджений ранній.  

Б. Вроджений сифіліс другої генерації.  

В. Сифіліс вроджений прихований.  

Г. Можливі усі варіанти, крім реінфекція вродженого сифілісу.  

Д. Реінфекція вродженого сифілісу.  

Еталони правильних відповідей: 1-Д, 2-А, 3-Б. 

 

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.  

На початку заняття викладач проводить перевірку та корекцію початково-

го рівня знань за допомогою тестів, задач. Далі студенти одержують для розбо-
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ру тематичного хворого або ситуаційне завдання. Студенти самостійно прово-

дять обстеження пацієнта: виявляють скарги, анамнез життя й захворювання, 

описують вогнище поразки, складають план лікувальних та профілактичних за-

ходів у відношенні до даного пацієнта. Після виконання самостійної роботи 

проводиться розбір і аналіз підсумків самостійної роботи кожного. Обговорю-

ється попередній діагноз, диференційний діагноз, тактика обстеження і ведення 

хворого. Намічаються профілактичні заходи. У обговоренні беруть участь усі 

студенти під керівництвом викладача. Проводиться викладачем аналіз само-

стійної роботи студентів, корекція помилок. Наприкінці заняття викладач під-

водить підсумки самостійної роботи. За заняття студент отримує 1 оцінку.  

Оцінюванню підлягає основний етап заняття (самостійна робота). Потім підво-

дяться підсумки роботи і дається завдання на наступне заняття.  

 

 

 


