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"Unchildish" problems of adolescents: acne vulgaris
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Acne vulgaris is one of the most common skin diseases in adolescents. The article deals with the topical issues of the problem of acne 
vulgaris. The clinical manifestations, main causes and preconditions of the appearance of acne vulgaris, modern views on the 
mechanisms of their development are described. The attention is focused on the value of the endocrine restructuring and sexual 
maturation at puberty, the role of intestinal dysbiosis and functional state of the liver,  stress in the pathogenesis of the disease. Treatment 
of acne vulgaris should be complex, long-term, aimed at improving the quality of life. The correction of the psychological status of 
adolescents is important. The article presents the main directions of local and systemic treatment of acne vulgaris. Special attention is paid 
to cooperation of specialists in different fields: adolescents’ physicians, dermatologists, gastroenterologists, endocrinologists, neurologists, 
medical psychologists.
Keywords: adolescents, sebaceous glands, acne vulgaris, treatment.

«Недетские» проблемы подростков: юношеские угри
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Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьков, Украина
Вульгарные угри относятся к наиболее распространенным заболеваниям кожи у подростков. В представленной статье освещены 
актуальные вопросы проблемы юношеских угрей. Описаны клинические проявления; основные причины и предпосылки появления 
акне; современные взгляды на механизмы их развития. Акцентировано внимание на значении особенностей эндокринной пере-
стройки и полового созревания в пубертатном возрасте, роли дисбиоза кишечника и функционального состояния печени, 
стрессовых состояний в патогенезе заболевания. Лечение юношеских угрей должно быть комплексным, длительным, 
направленным на улучшение качества жизни. Важна коррекция психологического состояния больных подростков. В статье 
представлены основные направления местного и системного лечения угрей. Особое внимание уделяется сотрудничеству специа-
листов разного профиля: подростковых терапевтов, дерматологов, гастроэнтерологов, эндокринологов, неврологов, медицинских 
психологов.
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Підлітковий вік є особливим у фізіологічному, психоло-
гічному та соціальному плані. Це – критичний період 
біологічної і психологічної перебудови. На етапі пере-
творення дитини у зрілу дорослу людину провідне місце 
належить змінам статевої системи та ендокринного апа-
рату. Але процеси статевого дозрівання пов’язані зі змі-
нами цілісного організму, більшості його органів і сис-
тем, зокрема, нервової системи, психіки, обміну речо-
вин. У підлітків дуже часто спостерігаються вегетативні 
дисфункції, функціональні порушення з боку серцево-
судинної і травної систем тощо [1]. Вони відрізняються 
підвищенням реактивності до багатьох факторів зовніш-
нього середовища. Саме підлітковий вік є особливо від-
повідальним у плані збереження здоров’я. І «недитячі» 
проблеми підлітків потребують значної уваги, розуміння 
та своєчасного вирішення. 

Вульгарні (юнацькі, звичайні) вугрі (acne vulgaris) від-
носяться до найбільш розповсюджених захворювань 
шкіри у підлітковому віці. У віці 12-24 років вони зустрі-
чаються з частотою 60-80% [2]. За деякими даними, акне 
спостерігається у 100% юнаків і у 90% дівчат [3], пік 
захворюваності припадає на 14-17 років. У подальшому 
можливий повний регрес захворювання, хронічний 
рецидивуючий перебіг або формування стійких змін 
шкірного покрову. Хоча деякі автори вважають юнацькі 
вугрі особливістю фізіологічного розвитку зі сприятли-
вим прогнозом, проте від 5 до 14% від загальної захво-
рюваності становлять тяжкі форми перебігу [4, 5]. 

За МКХ-10 вугрі звичайні розглядаються під кодом L70. 
Це – хронічне рецидивуюче захворювання шкіри пере-
важно у осіб молодого віку, що є результатом гіперпро-
дукції секрету сальних залоз, їх гіперплазії і закупорки з 
подальшим запаленням. Поняття «вугрова хвороба» 
більш комплексне, включає різні прояви вугрового виси-
пу, а також численну групу акнеподібних висипів (демо-
декоз тощо) [5]. 

Згідно однієї з класифікацій акне (G. Plewig, A. Kligman, 
1991р.), юнацькі вугрі поділяють на комедональні, папу-
ло-пустульозні, конглобатні, аcne inversa, аcne fulminans, 
твердий персистуючий набряк обличчя, механічні вугрі. 
Розрізняють запальні та незапальні акне; за етіологією – 
тестостерон-індуковані блискавичні у підлітків, допінго-
ві, контактні (косметичні), внаслідок фізичного впливу 
(іонізуюче випромінювання тощо) та інші. Єдиної чіткої 
загальновизнаної міжнародної класифікації наразі не 
існує. 

Відомо, що у дівчат вугрі можуть з’явитися раніше, ніж 
у хлопців (у 10-17 років та у 12-19 років відповідно), що 
збігається з початком активного функціонування саль-
них залоз. У 75% підлітків вони спостерігаються тільки на 
обличчі, а у 16% – на обличчі, грудях і спині. Відмічається 
спадкова схильність (наприклад, XXY–ассоційовані кон-
глобатні акне). Простежується загальна закономірність: 
чим важче перебіг вугрової хвороби у родичів, тим важ-

чим буде захворювання у підлітка. Загострення акне 
частіше відзначають взимку і навесні [3].

Найчастіше зустрічаються наступні види вугрів: коме-
дони, папульозні, пустульозні, індуративні, флегмонозні, 
конглобатні (зливні), келоїдні вугрі. За вугрової хвороби 
відбуваються системні зміни фукціонування сальних 
залоз. Спостерігаються ознаки себореї (стану, 
пов’язаного з гіперпродукцією секрету залоз та зміною 
його складу): жирний блиск на шкірі обличчя, пори 
широкі, воронкоподібні, зяючі, «жирна» шкіра волосис-
тої частини голови, характерний вигляд волосся тощо.

Найбільш безпечний різновид акне – комедони – утво-
рюються в результаті закупорки сальних залоз [6]. 
Комедони виникають не тільки на обличчі, спині і грудях, 
а й в завушних областях, на волосистій частині голови. 
Якщо комедон не має виходу на поверхню шкіри, то 
шкірне сало залишається білим (білі вугрі). У процесі 
накопичення секрету сальних залоз, пилу, пігментних 
частинок і клітин епітелію в порах шкіри комедони від-
криваються на поверхню шкірного покриву, їх головка 
набуває чорного забарвлення (чорні вугрі). Папульозні 
вугрі – поверхневі запальні вузлики рожевого або 
синюшно-червоного кольору, величиною до дрібної 
горошини. Пустульозні вугрі – м’якші, ніж папули, з гній-
ним вмістом, часто супроводжуються больовими відчут-
тями. При порівняно невеликому діаметрі (до 5 мм) пус-
тула зазвичай гоїться безслідно, в інших випадках 
можуть залишатися рубці. Комедони, папульозні та пус-
тульозні акне відносяться до поверхневих утворень. 

Далі захворювання може прогресувати. Утворюються 
індуративні вугрі – великі, глибокі, щільні, синюшні, папу-
льозні або папуло-пустульозні елементи; флегмонозні 
вугрі – м’які, сплощені, яскраво-червоні болючі утворен-
ня діаметром до 1 см (після їх розкриття виділяється 
велика кількість гною). Результатом злиття кількох вугрів 
є конглобатні утворення. Після глибоких акне можуть 
формуватися рубці (атрофічні, келоїдні та ін.). Важку 
форму хвороби представляє некротичне акне, при якому 
в глибині фолікула виникає некроз і вміст гнійника набу-
ває геморагічного характеру. Надалі відбувається утво-
рення струпа і віспоподібного рубця. У молодих чоловіків 
описаний блискавичний перебіг акне (acne fulminans). 
При цьому з’являються чисельні болючі запальні вузли, 
що вкриваються виразками з ділянками некрозу, розсіяні 
пустули на еритематозному тлі. Процес супроводжується 
лихоманкою, лейкоцитозом, болем в суглобах, генералі-
зованим перебігом, важкими ускладненнями. Загоєння 
відбувається з утворенням грубих рубців. 

За ступенем тяжкості виділяють 4 форми акне [7]: 
1. Легка форма проходить без ознак запалення, на 

шкірі присутні комедони, можливі одиничні папу-
ло-пустульозні вугрі (не більше 10); 

2. Помірна форма характеризується збільшенням 
кількості комедонів більше 20 або папуло-пусту-
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льозних форм до 10-20, одиничні вузли; 
3. Тяжка форма, за якої число вогнищ запалення 

значно збільшується (більше 20 папуло-пустул, 
значна кількість комедонів, 10-20 вузлів, кисти); 

4. Вкрай важка форма вугрової хвороби з дуже вели-
ким числом різних утворень (пустул, папул, кіст, 
вузлів тощо) – більше 30 або більше 50 комедонів. 
Відрізняється вираженою запальною реакцією.

Внаслідок acne vulgaris у підлітків за поверхневих ура-
жень частіше відбувається повне відновлення стану 
шкіри, в інших випадках депігментація (за атрофічних 
змін), гіперпігментація або рубцювання.

Механізм формування вульгарних вугрів складний та 
багатофакторний [8, 9, 10]. Центральною ланкою в пато-
генезі акне є порушення функціонування сальних залоз.

Сальні залози розташовані по всьому тілу, але найбіль-
ша їх кількість знаходить на обличчі, дещо менша – в 
області шиї, спини, грудей, плечей та передплічь. Це 
обумовлює локалізацію вугрів в конкретних анатомічних 
зонах. Сальні залози секретують складну суміш ліпідів, 
що включає нейтральні жири, жирні кислоти і продукти 
їх метаболізму, холестерин і його ефіри та ін. Цей секрет 
(шкірне сало) перешкоджає пересушуванню шкіри, 
робить її еластичною, захищає організм від різних бакте-
рій та інфекцій, бере участь у терморегуляції шкіри. 
Разом зі шкірним салом на поверхню шкіри поступають 
антиоксиданти, що захищають від пошкодження ультра-
фіолетовим випромінюванням. Залози відіграють значну 
роль в загоєнні ран і містять ферменти, які можуть змі-
нювати активність лікарських речовин і рівень гормонів 
в шкірі. Здебільшого сальні залози відкриваються в 
волосяні фолікули. Чим менший розмір волосяного 
фолікула, тим більша залоза під ним (під пушковим 
волоссям сальні залози великі, мають більш звиті кана-
ли, що створює передумови для формування вугрів).

Основні фактори патогенезу вугрової хвороби: 
1) гіперпродукція шкірного сала; 2) фолікулярний гіпер-
кератоз; 3) колонізація мікрофлори; 4) запалення саль-
ної залози. 

1. Гіперпродукція шкірного сала. Гормональна 
регуляція його секреції може здійснюватися на 
чотирьох рівнях: гіпоталамус, гіпофіз, кора над-
ниркових залоз і статеві залози. 

Секреція регулюється кількома механізмами, зокрема, 
пригнічуючим ефектом естрогенів і стимулюючим впли-
вом андрогенів, прогестерону і глюкокортикоїдів. У під-
літків значно змінюється гормональний статус, підвищу-
ється рівень тестикулярного/оваріального тестостеро-
ну. Протягом всього періоду статевого дозрівання секре-
ція андрогенів корою надниркових залоз поступово 
підвищується, досягаючи максимуму в кінці пубертату. В 
пізній пубертатний період створюється фізіологічно обу-
мовлений відносний надлишок андрогенів. Іноді висо-
кий рівень вільного тестостерону може бути наслідком 

зниження концентрації глобулінів, що синтезуються в 
печінці і зв’язують статеві гормони [6]. Тестостерон є 
основним гормоном, що підсилює секрецію сальних 
залоз. Взаємодіючи з рецептором на поверхні клітини, 
що продукує шкірне сало, тестостерон під дією фермен-
ту 5-альфаредуктази перетворюється в свій активний 
метаболіт – дегідротестостерон, який безпосередньо 
збільшує продукцію секрету. Кількість дегідротестосте-
рону, чутливість рецепторів себоцитів до нього і актив-
ність 5-альфаредуктази генетично детерміновані. 
Стимуляція андрогенних рецепторів підвищує мітоз і 
диференціювання клітин епідермісу, сприяє посиленню 
десквамації епітеліальних клітин фолікула, підвищує син-
тез міжклітинних ліпідів, стимулює ріст волосся і секре-
цію шкірного сала. 

Андрогенним ефектом володіє також попередник 
тестостерону, естрогенів і адренокортикостероїдів – 
прогестерон. Цим пояснюється підвищення саловиді-
лення і посилення утворення акне в передменструаль-
ний період.

Збільшення секреції сальних залоз може викликати 
гормон росту та інсуліноподібний фактор росту. Обидва 
ці гормона активно секретуються в період статевого 
дозрівання. 

На функцію сальних залоз впливають нейропептиди 
(біологічно активні пептиди, що виробляються в кліти-
нах нервової тканини), концентрація яких підвищується 
при стресі [3]. Шкіра і сальні залози мають рецептори до 
кортикотропін-рилізінг фактору, меланокортинів, бета-
ендорфінів, нейропептиду Y та ін. Рівень нейропептиду 
– речовини Р – підвищується як при стресі, так і при 
подразненні шкіри. Він сприяє прискоренню поділу клі-
тин сальних залоз, збільшенню синтезу ліпідів, стимулює 
запальну реакцію. Визначено, що шкіра людей, які страж-
дають на акне, має багату іннервацію і збільшену кіль-
кість рецепторів до речовини Р, що робить її особливо 
сприйнятливою до стресу. При стресі також підвищуєть-
ся активність надниркових залоз і секреція андрогенів.

На функцію сальних залоз впливають гістамін, ретино-
їди, вітамін D3 і ряд інших речовин. Зокрема, ретиноїди і 
вітамін D3 – пригнічують поділ і диференціювання клітин 
сальних залоз і знижують секрецію шкірного сала. Цинк 
знижує активність 5-альфаредуктази, що сприяє норма-
лізації співвідношення гормонів і веде до зменшення 
саловиділення. За дефіциту цинку підвищується секре-
ція сальних залоз, ускладнюється лікування акне [2]. 

Внесок в продукцію шкірного сала вносять також «хар-
чові» гормони. Молочні продукти містять стероїди, а 
також близько 60 інших ростових факторів (у тому числі 
інсуліноподібний фактор роста, рівень якого корелює з 
активністю вугрової хвороби у підлітків) [11].

Значну роль в утворенні вугрів мають зміни складу 
шкірного сала. На тлі зниження рівню епідермальних 
ліпідів посилюється секреція ліпідів у сальних залозах та 
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підвищується вміст в них фолікулярного холестерол-
сульфату [5]. Він, у свою чергу, посилює адгезію епітеліо-
цитів і спричинює закупорку гирла волосяного фолікула. 
Також розвивається дисбаланс ліпідів: знижується кон-
центрація незамінної α-ліноленової кислоти (основний 
регулятор диференціювання кератиноцитів) і підвищу-
ється експресія ферменту трансглутамінази. 
Встановлено, що дегідротестостерон значно стимулює 
секрецію сальних залоз у присутності пероксидів ліпідів. 
У шкірному салі людей, які страждають на акне, зазвичай 
виявляється підвищена кількість перекисів ліпідів, в той 
час як зміст основного антиоксиданту шкіри, вітаміну Е, 
навпаки, знижений. 

2. Фолікулярний гіперкератоз. Внаслідок пору-
шення бар’єрної функції сального секрету, кліти-
ни гирла волосяного фолікула починають ком-
пенсаторно розмножуватися; потовщується шар 
рогових лусочок шкіри; вони злущуються швид-
ше, ніж зазвичай. Порушення кератинізації в 
протоках сальних залоз призводить до закупор-
ки протоків і порушення відтоку секрету. 
Порожнина сальної залози розтягується, канал 
заповнюється детритом і салом, відбувається 
утворення комедонів.

3. Мікробна колонізація. Мікробіоценоз шкіри 
знаходиться у сприятливому співіснуванні з 
організмом людини. Але за певних умов рівно-
вага у мікроекосистемі порушується – «учорашні 
друзі стають запеклими ворогами». Так, у закупо-
реному волосяному фолікулі безкисневе серед-
овище створює умови для розмноження факуль-
тативних анаеробів, сапрофітних і умовно-пато-
генних мікроорганізмів. В сальних залозах від-
бувається розмноження Propionibacterium acne, 
Staphylococcus epidermidis та інших коків, ліпо-
фільних дріжджів роду Pityrosporum (P. ovale et 
orbiculare) [12]. У здорових людей вони є части-
ною нормальної мікрофлори. За вугрової хворо-
би – завжди присутні в комедонах. Ці мікроорга-
нізми розщеплюють шкірне сало і продукують 
біохімічні речовини, що володіють сильними 
запальними властивостями при контактах з 
навколишніми тканинами. Основним інфекцій-
ним агентом в патогенезі акне вважається 
Propionibacterium acne. Нерідко виявляють ком-
бінацію бактеріальної і грибкової (P. ovale) 
флори. Ці збудники продукують ліпазу, активу-
ють комплемент та інші прозапальні фактори, 
підсилюють фолікулярний гіперкератоз. Виділені 
при акне мікроби часто стійкі до антибактеріаль-
них засобів (наприклад, резистентність до ери-
троміцину у Staphylococcus epidermidis стано-
вить 95%, у Propionibacterium acnes – 52%) та 
характеризуються високою патогенністю [3].

4. Запалення сальної залози. Ліпіди сальних залоз 
стимулюють продукцію себоцитами прозапаль-
них цитокінів. Приєднання мікроорганізмів залу-
чає до патологічного процесу нейтрофіли і фаго-
цити, які продукують цитокіни (які, у свою чергу, 
сприяють утворенню головного медіатора запа-
лення – лейкотрієна В4). Бактеріальні ферменти 
разом з ферментами власних клітин організму 
призводять до руйнування стінки сальної залози, 
виходу її вмісту в дерму і розвитку запальної 
реакції. 

Останніми роками привертає увагу взаємозв’язок 
захворювань шкіри і органів шлунково-кишкового трак-
ту. Доведено, що вираженість дисбіотичних порушень 
корелює з поширеністю і тяжкістю шкірного ураження 
[13, 14]. Дефіцит нормофлори (зменшення кількості біфі-
до- і лактобактерій, збільшення кількості ентеробактерій 
зі зміненими властивостями) ускладнює шкірний про-
цес, який при цьому характеризується тривалим, мля-
вим перебігом, стійкістю до лікування. Виявлено 
взаємозв’язок акне з наявністю у підлітків закрепів (осо-
бливо хронічних), глистної інвазії.

Патогенетичний вплив на розвиток юнацьких вугрів 
чинять також хвороби печінки (з порушенням дезінток-
сикаційної функції), судинні реакції та судинні захворю-
вання, зміни імунної системи тощо.

Можна виділити наступні етіологічні чинники та 
сприятливі умови для появи акне вульгаріс у підліт-
ковому віці: 

- гормональний дисбаланс, порушення ендокрин-
них функцій (в системі гіпоталамус-гіпофіз-над-
ниркові залози, на рівні статевих залоз, за розла-
дів роботи щитоподібної залози, при ожирінні, 
цукровому діабеті, полікістозі яєчників та ін.);

- захворювання центральної і вегетативної нерво-
вої системи (вегетативні дисфункції, психоемоцій-
ні розлади, спровоковані стресом);

- неповноцінне харчування (постійне вживання 
висококалорійної їжі з високим глікемічним індек-
сом, дієти з дефіцитом білків, мінеральних солей, 
поліненасичених жирних кислот, гіповітаміноз, 
особливо вітамінів А і С);

- порушення функцій гепатобіліарної системи та 
шлунково-кишкового тракту;

- механічні подразнення шкіри (контакт з речови-
нами, що здатні спровокувати гіперкератоз в зоні 
волосяних фолікулів і закупорку сальних залоз: 
жировмісна косметика, хімічні речовини, пил; 
тертя і тиск одягу, головних уборів та ін.; часта 
травматизація шкіри – видавлювання вугрів тощо; 
надмірне потовиділення);

- недотримання правил особистої гігієни, що при-
зводить до накопичення мертвих клітин дерми;

- шкідливі звички (зокрема, табакокуріння збільшує 
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продукцію шкірного сала і знижує концентрацію 
вітаміну Е в організмі);

- прийом деяких ліків (анаболічні стероїди, оральні 
контрацептиви з прогестероном, тіроксин, глюко-
кортикоїди, протитуберкульозні, протиепілептич-
ні препарати, антидепресанти, барбітурати, пре-
парати, які містять бром, йод, хлор, високі дози 
вітамінів В1, В2, В6, В12 та ін.) [10];

- гіперінсоляція у деяких випадках викликає заго-
стрення захворювання;

- недостатність імунної системи (у результаті хро-
нічних інфекційних захворювань, імунодефіцит-
них станів, прийому імуносупресорів);

- спадкова схильність.
Лікування юнацьких вугрів повинно бути комплек-

сним, тривалим, спрямованим на покращення якості 
життя. У пубертатному віці проблема полягає не тільки у 
косметологічних дефектах шкіри, фізичному порушенні 
самопочуття, але й, як правило, у значному погіршенні 
якості життя в соціальній, психологічній та емоційній 
сферах. Пацієнти з акне демонструють більш високий 
рівень тривоги і депресії в порівнянні з іншими дерма-
тологічними хворими. Британською асоціацією дерма-
тологів встановлено, що певні види дерматозів (серед 
них – акне) підвищують ризик суїцидальних спроб [15]. 
Тільки 20% підлітків, які страждають на акне, звертають-
ся за лікарською допомогою. Причина цього – сприй-
няття даного захворювання в молодому віці як належ-
ного стану. Але ж обізнаність молоді щодо причин, 
наслідків та особливостей лікування наявних змін є не 
завжди достатньою. З ними необхідно цілеспрямовано 
працювати, підвищуючи впевненість у собі, переконую-
чи у можливості повного одужання [16]. Безумовно, 
вугрова хвороба потребує комплексного підходу і, 
нерідко, співпраці підліткового лікаря з дерматологом, 
гастроентерологом, ендокринологом, гінекологом 
тощо. 

Метою терапії є зменшення секреторної активності 
сальних залоз, порушення кератинізації фолікулів, лікві-
дація патогенної мікрофлори, усунення запалення [8]. До 
базисного лікування відноситься нормалізація режиму 
праці та відпочинку, профілактика психоемоційних роз-
ладів, стреспротективні заходи, організація раціональ-
ного харчування. Обов’язковою є корекція супутніх 
патологічних станів.

Рекомендується дієта №5 з обмеженим вживанням 
екстрактивних речовин, рафінованих вуглеводів, молоч-
них страв.

Призначення тільки зовнішньої терапії показано при 
легких запальних і незапальних формах акне, незапаль-
них формах акне середньої тяжкості. У всіх інших випад-
ках призначається комбінована терапія з системними 
препаратами. Засоби за напрямком патогенетичної дії 
представлені в табл. 1 [17].

За легкого ступеня акне оптимальним лікуванням буде 
поєднання антибіотиків місцевого застосування з 
зовнішніми очисними засобами (наприклад, зинеріт). За 
відсутності запалення – препарати саліцилової кислоти, 
засоби, що містять сірку, цинк, резорцин, азелаїнова кис-
лота, ретинолу пальмітат, третиноїн, адапален, ізотрети-
ноїн, бензоіл пероксид.

За великої кількості комедонів, численних папуло-пус-
тульозних елементах, інфільтративних акне необхідним 
є призначення системного лікування. Найбільш ефек-
тивні ретиноїди (ізотретиноїн), що впливають на різні 
фактори патогенезу. Недоліком ізотретиноїну є велика 
кількість побічних ефектів. Системне лікування також 
включає антибіотики (доксициклін, кліндаміцин, 
ко-тримоксазол, еритроміцин, тетрациклін та ін.) трива-
лим курсом, специфічну імунотерапію (при флегмоноз-
них конглобатних вуграх), у деяких випадках (за клініч-
них ознак гіперандрогенії у дівчат) – антиандрогени 
(наприклад, спіронолактон, Діане-35) [10]. Покращити 
ефект лікування можна застосуванням ангіопротекторів, 
ліпотропних засобів, антиоксидантів, вітамінів. За необ-
хідністю призначають гепатопротектори, пробіотики, 
рослинні адаптогени, седативну терапію тощо.

За будь-якої тяжкості перебігу захворювання до терапії 
можуть бути приєднані засоби, які нормалізують форму-
вання і метаболізм колагену (куріозин, контрактубекс та 
ін.). Для корекції рубцевих змін застосовують деякі зовніш-
ні засоби, хімічні пілінги різної глибини проникнення, 
фізіотерапевтичні методи, кріомасаж і кріодеструкцію, 
мезотерапію, лазерне «шліфування» шкіри, хірургічне 
видалення окремих рубців тощо. Наразі ведеться розроб-
лення «Уніфікованого клінічного протоколу первинної, 

Таблиця 1
Препарати, що впливають на патофізіологічні фактори 
утворення акне

Фактор
Препарати 

системної дії
Препарати  

зовнішньої дії

Підвищене утво-
рення шкірного 
сала (ефективні 
тільки системні 
препарати, при 
важких формах 
акне)

Спіронолактон 
Антиандрогени 
Естрогени 
Ізотретиноїн

Немає

Порушена десква-
мація фолікуляр-
ного епітелію 
(у всіх хворих)

Ізотретиноїн 
Антибіотики 
Третиноїн

Саліцилова кислота 
Адапален 
Антибіотики 
Ізотретиноїн

Проліферація 
Propionibacterium 
acnes у всіх хво-
рих із запальними 
елементами 
(вибір терапії 
визначається тяж-
кістю захворю-
вання і поширені-
стю процесу)

Еритроміцин 
Тетрацикліни 
Доксициклін 
Міноциклін 
Кліндаміцин 
Триметоприм/
сульфаметоксазол 
Ізотретиноїн

Еритроміцин 
Кліндаміцин 
Бензоіл пероксид 
Еритроміцин  + 
Бензоіл пероксид 
Бензоіл пероксид  + 
Гліколева кислота 
Азелаїнова кислота

Запальний про-
цес

Ізотретиноїн 
Кортикостероїди

Метронідазол Кортикостероїди, 
що вводяться місцево
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вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізо-
ваної) медичної допомоги хворим з акне», проект якого 
вже з’явився у мережі Інтернет (2017 р.).

Жоден із сучасних методів лікування вугрів не може 
гарантувати відсутність рецидивів у майбутньому. 
Доцільне проведення підтримуючого протирецидивного 
лікування: дотримання дієти, гігієнічних заходів, немеди-
каментозне лікування, зовнішні протизапальні препара-
ти та засоби, що нормалізують процеси кератинізації [18]. 

Треба пам’ятати, що тяжкі форми вугрової хвороби є 
приводом до певних обмежень під час вибору професії. 
Протипоказана робота, що пов’язана з контактом з пилом, 
підвищеною інсоляцією, забрудненням, переохолоджен-
ням і психоемоційним перевантаженням. Юнаки, які 
страждають на себорею, ускладнену абсцедувальними 
вуграми, визнаються непридатними до військової служби 
в мирний час і обмежено придатними у воєнний період. 

Діти у такому «чутливому» пубертатному віці потребу-
ють значної уваги, розуміння та допомоги від лікарів-
спеціалістів різного профілю. Їх проблеми нерідко 
лежать на межі різних лікарських спеціальностей, а отже 
знання особливостей фізіології та патології підлітків є 
необхідним не тільки для підліткових терапевтів, але й 
для лікарів загальної практики-сімейної медицини, педі-
атрів, дерматологів, гастроентерологів та багатьох інших.
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