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Актуальність. Закрепи є однією з причин звернення до дитячих гастроентерологів, що становить до 25% звернень до спеціаліста [2]. Подеку185
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ди закрепи уражають й до 30% дітей і становлять близько 3–5% всіх
візитів до педіатра в США , пік захворюваності припадає на дошкільний
вік. Вроджені аномалії розвитку товстої кишки з хронічним закрепом у
дітей сягає поширеності близько 5% [1,4]. Останнім часом питання щодо
кореляції захворювань шкіри, а саме вугрової хвороби (ВХ) або акне та
органів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) все більше приваблює спеціалістів з різних галузей медицини, зокрема педіатрів [3]. Виявляється, що
взаємозв’язок акне з наявністю закрепів у підлітків призводять до дефіциту нормофлори кишечника та наявності ендогенної інтоксикації, що
ускладнює шкірний процес, викликає сенсибілізацію аутофлорою, підтримує запалення слизової оболонки, сприяє збільшенню проникнення
стінки кишечника. Порушення динамічної рівноваги біоценозу кишечника призводить до зниження імунологічної реактивності організму, що
проявляється хворобливими станами шкіри.
Мета: дослідити особливості перебігу хронічного закрепу та встановити взаємозв’язок з частотою виникнення акне у дітей .
Матеріали та методи. нами було досліджено 61 дитина з хронічним
закрепом віком 2-17 років, які пройшли стаціонарне обстеження та
лікування у педіатричному відділенні №1 ВОДКЛ в період з жовтня
2019 по березень 2020 року. Хворих було розподілено на три вікові
групи. Першу групу склали пацієнти віком від 2 до 5 років –
20 (32,7%) дітей, другу – від 6 до 11 років – 27 (44,2%) дитини,
третю – від 12-17 років – 14 (23,1%). У дослідженні були використані
клінічні, лабораторні та інструментальні методи обстеження.
Результати. У I групі дітей сердній вік хворих був 3,4±1,1років;
у II групі -8,8±0,8 років, III група – 13,7±1,5 років. Так, серед причин
закрепу у дітей I групи переважав хронічний закреп аліментарного
генезу – 52%, та 38% на тлі ВВВТК: доліхосигми. У дітей II групи
85% – ВВВТК: доліхосигми, та 10% ВВВТК: доліхоколон і 5% – алементарні чинники, III група 56% ВВВТК: доліхосигма, 38% III група з
ВВВТК: доліхоколон і 6% – алементарні чинники. Так, у порівнянні
обстежуваних груп дітей з хронічним закрепом ураження шкіри вугровою хворобою було виявлено, що у 65% вападків III групи було
виявлено акне, у II групі – 25% випадків , I групі таких змін не було
виявлено. Діти, у яких було виявлено проблеми шкіри, були консультовані лікарем дерматологом. Після консультації діти продовжили
комплексне лікування, скероване на усунення проявів хронічного
закрепу та лікування акне.
Висновки:
1. Дослідивши взаємозв’язок між хронічним закрепом та ураженням шкіри у дітей різного віку, ми встановили, що явища ендогенної
інтоксикації на тлі хронічного закрепу у дітей III групи у 65% та 25 %
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випадків у II групі було виявлено запальні ураження шкіри обличчя.
Найбільш притаманним ураження шкіри було для дітей віком після
11 років.
2. Майбутній стан шкіри підлітків залежить від профілактики
хронічного закрепу.
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Maintaining the proper level of dermato-venereological health remains
extremely important in Ukraine. Skin and subcutaneous tissue diseases
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