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                                                           Голова 

На перенесений рахіт вказують квадратна форма голови з виступаючими 

лобними горбками, а також килеподібна форма грудної клітки. При синдромі 

Марфана (уроджена хвороба сполучної тканини - крайній варіант астенічної 

конституції в сполученні з дуже високим зростом) відмічається значне 

переважання продольного діаметру черепа над поперечним (доліхоцефалія). 

Однак доліхоцефалія може спостерігатися і хворих з вродженою гемолітичною 

анемією. 

                                                          Обличчя 

Спочатку оглядають обличчя хворого в цілому. Потім послідовно досліджують 

надбрівні дуги, повіки, ніс, рот, вуха. Звертають увагу на загальний вираз, 

правильність рис обличчя, симетричність та пропорційність окремих його 

частин, забарвлення шкіри, ріст волосся, наявність висипань, набряклості 

(одутлості). При ряді захворювань на обличчі з’являються характерні зміни 

шкіри, м’яких тканин та кісток. Так, плямистий рум’янець у поєднанні з 

блиском очей, ін’єкцією судин склер, збуджений загальний вираз обличчя 

спостерігаються у хворих на пропасницю. Яскраво гіперемоване (почервоніле) 

обличчя з блідим носогубним трикутником характерне для хворих на 

скарлатину та псевдотуберкульоз. Минуща гіперемія обличчя виникає при 

гіпертензивній кризі, алкогольному сп’янінні, клімактеричних “припливах” у 

жінок. Своєрідний стійкий синюшно-багряний рум’янець щік та виличних 

ділянок нерідко можна відзначити у хворих із мітральним пороком серця 

(“мітральний рум’янець”, facies mitralis).  

Ціанотичний рум’янець. При цукровому діабеті, ускладненому ураженням 

дрібних судин зі стійким їх розширенням, у хворих з’являється ніжно-рожевий 

осередковий рум’янець на щоках, носі, підборідді, виличних і надбрівних дугах. 

Постійна гіперемія обличчя може спостерігатись у хворих з еритремією або 

симптоматичним еритроцитозом, а також в осіб, чия професія пов’язана з 

перебуванням на свіжому повітрі або з різкими коливаннями температури 

оточуючого середовища. Для хворих на хронічний алкоголізм характерні стійке 

багряно-червоне забарвлення щік та носа з просвічуючими розширеними 

судинами, бідність міміки, пустий погляд, що нічого не виражає. При крупозній 

верхньочастковій пневмонії іноді з’являється яскрава гіперемія відповідної 

половини обличчя внаслідок подразнення симпатичного нерва. У хворих, що 

перебувають у вкрай тяжкому стані (шок, розлитий перетоніт), обличчя набуває 

блідувато-сірого кольору, із синюшним відтінком, вкрите краплями холодного 

поту. Очі западають у глибінь очних ямок, риси обличчя загострюються, 

загальний вираз стає страдницьким (facies Hyppocratica). Неправильної форми 

темно-бурі пігментні плями на обличчі (хлоазми) виникають при вагітності, 

захворюваннях матки або печінки. У хворих на СНІД шкіра обличчя нерідко 

уражається саркомою Капоші у вигляді яскраво-червоних, темно-фіолетових 

або бурого кольору плям, вузликів чи бляшок. При проказі на обличчі, зокрема 

над бровами та на носі, з’являються горбисті утворення червоного, мідно-



бурого або синюшного кольору, природні складки, особливо на лобі 

поглиблюються та розширюються (“лев’яча морда”). На ранній стадії системної 

склеродермії шкіра обличчя стає воскоподібною, напруженою, блискучою, 

надзвичайно щільною, не збирається у складку та не зсовується відносно 

тканин, розташованих під нею. На пізнішій стадії захворювання відбувається 

атрофія шкіри, вона витончується і туго обтягує кіткові виступи обличчя, яке 

стає маскоподібним, амімічним, із загостреними рисами. У хворих на 

акромегалію риси обличчя великі та подовжені внаслідок надмірного 

розростання кісток та хрящів черепа. Це спричинює збільшення розмірів 

частин, що виступають: надбрівних та виличних дуг, носа, вушних раковин, 

підборіддя, нижньої щелепи. Шкіра обличчя стає грубою, потовщеною, з 

глибокими поздовжніми складками. Кругле, блискуче, рум’яне 

(“місяцеподібне”) обличчя, що запливло жиром, є характерним для хворих, які 

страждають на хворобу або синдром Іценко-Кушинга, а також тих, хто тривалий 

час приймає глюкокортикостероїдні препарати. Дуже характерним є зовнішній 

вигляд при хворобі Дауна: брахіцефілічний череп зі згладженою потилицею, 

низький лоб із виступаючими лобними буграми, монголоїдний тип розрізу очей, 

маленький тупий ніс із широким переніссям, постійно напіввідкритий ріт із 

висунутим язиком, радісно-безглуздий вираз обличчя. Перекошене внаслідок 

асиметричного руху м’язів обличчя відзначається у хворих, що перенесли 

крововилив у мозок (інсульт) і при невриті лицьового нерва. Мимовільні 

короткочасні судомні скорочення м’язів обличчя спостерігаються при неврозі 

нав’язливих станів та ревматичній хореї. Напади тонічних судомних скорочень 

мімічних м’язів обличчя у хворих на правець або гіпопаратиреоз спричиняють 

появу на обличчі сардонічного виразу (зловтішного уїдливо-насмішкуватого). У 

міжнападовому періоді постукування молоточком по місцю виходу лицьового 

нерва спереду козелка вушної нушлі спричиняє скорочення м’язів кута рота, 

зовнішнього кута очної щілини та крила носа відповідної половини обличчя, які 

інервуються цим нервом (симптом Хвостека). Для хворих на нефрит 

характерним є бліде, набрякле обличчя з опухлими повіками та вузькими 

очними щілинами, при цьому зовнішний вигляд хворого змінюється до 

невпізнання. Бліда одутлість обличчя та повік спостерігається також у хворих 

на трихінельоз, тяжку анемію. Блідувато-жовте, широке обличчя, що рівномірно 

запливло, зі згладженими контурами, збільшеними рисами, млявою мімікою, 

мішкоподібною набряклістю повік, звуженою очною щілиною та застиглим, 

тьмяним, байдужим поглядом запалих очей може вказувати на наявність 

гіпотиреозу, особливо у жінки з ознаками раннього в’янення. При вираженій 

недостатності кровообігу обличчя одутле, брезкле, жовтувато-бліде з 

синюшним відтінком, очі тьмяні, злипаються, рот постійно напіввідкритий, 

губи багрово-синього кольору, дещо випнуті і, нібито, ловлять повітря 

(“обличчя Карвізара”). Одутлість обличчя може спостерігатись також у хворих 

на хронічний обструктивний бронхіт і бронхіальну астму, ускладнених 

емфіземою легень, чи то при стисканні лімфатичних шляхів, наприклад, 

масивним випотом у порожнину перикарду або плеври. Одутлість і ціаноз 

обличчя у поєднанні з набряклістю та синюшністю шиї та верхнього плечового 



пояса, розширенням та набряканням підшкірних вен верхньої половини тіла 

звичайно спричинені тромбозом верхньої порожнистої вени або стисканням її 

зовні – аневризмою дуги аорти, пухлиною середостіння, загруднинним зобом. 

Раптовий розвиток вираженої набряклості обличчя, частіше асиметричної, 

характерний для алергійного набряку (набряк Квінке). Інколи можна 

відзначити, що хворий виглядає молодшим або, навпаки, старшим за свої роки. 

Зокрема, моложаво виглядають хворі на тиреотоксикоз, адипозогенітальну 

дистрофію, туберкульоз легень. Передчасна поява ознак в’янення на обличчі 

(прогерія) харктерна для хворих на порфірію, гіпотиреоз і деякі інші 

ендокринні захворювання. 

                                                             

                                                            Очі 

Спочатку візуально визначають ширину та рівномірність очних щілин, 

положення очних яблук у очних ямках. Звертають увагу на форму та рухливість 

(частоту мигання) повік, стан покривної шкіри, збереженість вій та брів. Потім 

оглядають слизову оболонку кон’юнктиви та очні яблука. Для цього лікар 

великими пальцями відтягує до низу нижні повіки і просить хворого 

подивитись уверх. Відмічають колір слизової оболонки, ступінь її зволоженості 

(блиск), вираженість судинного малюнку, наявність висипань і патологічних 

виділень. При огляді очних яблук визначають стан склери, рогівки, радужки, 

форму, розміри та рівномірність зіниць. Для позначення локалізації вогнищевих 

змін очне яблуко умовно поділяють на чотири квадранти, котрі утворюються від 

перехрещення сагітальної та горизонтальної площин, що проходять через 

зіницю. Можна використовувати також позначення годинникового циферблата 

із зазначенням відстані до краю (лімба) рогівки, що межує зі склерою. Для 

визначення об’єму руху очних яблук лікар кладе який-небудь невеликий 

предмет (неврологічний молоточок або авторучку) на відстані 20-25 см від очей 

хворого. Запропонувавши хворому фіксувати на цьому предметі, не повертаючи 

голови, його переміщують праворуч, ліворуч, вверх і вниз, спостерігаючи за 

амплітудою рухів обох очних яблук. Поступово віддаляючи предмет від очей 

хворого, а потім знову наближаючи його, визначають здатність очних яблук до 

конвергенції. Щоб отримати уявлення про об’єм рухів кожного очного яблука 

окремо, закривають одне око долонею або заслінкою і знову просять хворого 

подивитись максимально уверх, униз та у сторони. У нормі при погляді уверх та 

униз не менше половини рогівки криється за відповідною повікою, при погляді 

назовні – лімб досягає зовнішньої спайки повік, а при погляді досередини – 

зіниці доходять до слізних точок. Для визначення офтальмотонусу та виявлення 

болючості очних яблук кожна з них зокрема пальпують вказівними пальцями 

обох рук крізь верхню повіку. У разі необхідності обстежують рогівковий 

мигальний рефлекс та реакцію зіниць на світло. Для цього, притримуючи 

повіки, торкаються рогової оболонки ватяним гнотиком та відзначають 

наявність та інтенсивність мигального рефлексу. Потім, попередньо відмітивши 

розміри зіниць, закривають обидва ока долонями на декілька секунд, після чого 

по черзі відкривають очі та визначають зміни розмірів зіниць. Двобічне 

звуження очних щілин може бути спричинене набряком повік, що є 



характерним перш за все для хвороб нирок. При цьому повіки набрякають, 

стають водявими, шкіра їх витончується. Звуження очних щілин внаслідок 

набряку повік, хоча і менш виражене, іноді спостерігається при мікседемі та 

трихінельозі. Припухлість та ціаноз повік характерні для тромбозу 

кавернозного синуса, тоді як набряклість і своєрідне лілове забарвлення повік 

(“геліотропні окуляри”) – типовий прояв дерматоміозиту. Для припухлості 

(здуття) повік приводить також підшікірна емфізема, спричинена переломом 

кісток очної ямки та проникненням повітря з придаткових пазух носа під шкіру. 

При пальпації такої припухлості виявляється характерна крепітація. Однобічне 

звуження очної щілини спостерігається при набряку повік, зумовленому 

запальним, травматичним або пухлинним ураженням самих повік або очної 

ямки, а також при стійкому опущенні верхньої повіки (птоз) внаслідок 

порушення її іннервації або захворювання м’язів. У деяких випадках 

порушення іннервації приводить до того, що хворий, навпаки, не може 

повністю зімкнути очну щілину (лагофтальм). Двобічне розширення очної 

щілини можливе при дифузному токсичному зобі (симптом Дальримпля). 

Екзофтальм у хворої на тиреотоксикоз. Досліджуючи положення очних яблук у 

очних ямках, можна виявити стійке відхилення одного або двох яблук убік 

(косоокість) або вниз, їх випинання або западання у глиб очної ямки, самовільні 

періодичні коливальні рухи (ністагм) або, навпаки, повну нерухомість. 

Косоокість буває уродженою або виникає у процесі захворювання, наприклад, 

при ураженні головного мозку (інсульт, пухлина, енцефаліт, нейролюес, 

менінгіт), ботулізмі, дифтерії, отруєнні свинцем тощо. При пухлині очної ямки 

очне яблуко зміщується вниз. Випинання обох очних яблук (витрішкуватість 

або екзофтальм) характерне для хворих на дифузний токсичний зоб. Однак 

двобічний екзофтальм може бути спричинений і іншими факторами, наприклад, 

пухлиною гіпофіза, тяжким ступенем короткозорості, гіпертонічною хворобою, 

тромбозом або артеріовенозною аневризмою кавернозного синуса, хворобою 

Хенда-Шюллєра-Крисчена. Інколи витрішкуватість виступає у ролі сімейної 

ознаки. До однобічного екзофтальму звичайно призводить збільшення об’єму 

ретробульбарної тканини, спричинене патологічними процесами запального, 

пухлинного або травматичного (крововилив) походження. Двобічне западання 

очних яблук (енофтальм) трапляється при гіпотиреозі, виснаженні, шоку, 

зневоднюванні організму, а однобічне – при ураженні шийного симпатичного 

нерва. Ністагм найчастіше – ознака ураження центральної нервової системи, 

або патології внутрішнього вуха. Постійні маятникоподібні рухи очних яблук 

(“плаваючі” очні яблука) можна спостерігати у хворих, що перебувають у 

коматозному стані. 

                                                       Повіки 

При запаленні повіки стають припухлими, гіперемованими, гарячими на дотик і 

болісними. Шкіра повік іноді буває гіперпігментованою у хворих на дифузний 

токсичний зоб (симптом Еллінека) і хронічну надниркову недостатність. При 

уроджених або набутих порушеннях ліпідного обміну, супроводжуваних 

гіперхолестеринемією, на шкірі повік, найчастіше верхньої, з’являються 

відкладення холестерину у вигляді плоских злегка підвищених яскраво-жовтих 



бляшок різної величини та форми (ксантелазм). Аналогічі бляшки (ксантоми) 

бувають на шкірі кистей, стіп, ліктьових та колінних суглобів. Припухлість біля 

внутрішнього кута ока у ділянці слізного мішка свідчить про порушення 

прохідності слізно-носового каналу, а обмежена припухлість у зовнішній 

третині верхньої повіки - про ураження слізної залози запального або 

пухлинного походження. При сифілісі інколи спостерігається швидке і повне 

випадіння брів та вій, у той час як у хворих на гіпотиреоз брови випадають 

поступово, більше у їх зовнішній частині. У нормі частота мигань повік 

становить 6-10 за одну хвилину. Для хворих із вираженим тиреотоксикозом 

досить характерно є більш рідке і до того ж неповне мигання (симптом 

Штельвага), що у поєднанні з широко відкритою очною щілиною створює 

враження гнівного або переляканого погляду (симптом Репрева-Меліхова). 

Часте мимовільне мигання або періодичне коротокчасне судорожне змикання 

очних щілин спостерігається при неврозі нав’язливих станів та ревматичній 

хореї, а дрібне дрижання (тремор) довільно зімкнутих повік − у хворих на 

невроз і тиреотоксикоз. Стійке судорожне змикання повік (блефароспазм) є 

характерною ознакою ураження рогівки (кератит). Слизова оболонка 

кон’юнктиви повік у нормі рожева, чиста, волога, без патологічного 

виділюваного, судинна сітка слабо виражена, а кон’юнктива, що покриває 

склери, - бліда, ледве помітна. Значна блідість кон’юнктиви повік виявляється у 

хворих на анемію. При кон’юнктивіті слизова оболонка, навпаки, яскрава 

гіперемована, набрякла, розпушена, з вираженою ін’єкцією судин і наявністю 

слизового або гнійного виділюваного. Крововилив у слизову оболонку 

кон’юнктиви спостерігається при деяких видах гострого кон’юнктивіту, 

геморагічних діатезах, інфекційному ендокардиті ( симптом Лукіна-Лібмана). 

Імунне ураження слинних залоз призводить до вираженої сухості слизової 

оболонки кон’юнктиви (ксерофтальмія) - “ сухий синдром” Шегрена. Жовте 

забарвлення склер (склерит) спостерігаються гіперемія з темно-червоним або 

пурпуровим відтінком, а також болючість очних яблук при пальпації. Коричневі 

плямки на склерах і кон’юнктиві з’являються при хронічній недостатності 

наднирників. Блакитні або сині склери часто бувають при дефіциті заліза в 

організмі. Зеленкувато-буре кільце по периферії рогівки внаслідок відкладання 

в ній міді (кільце Кайзера-Флейшера) спостерігається при уродженому дефекті 

утворення церулоплазміну-хворобі Вільсона-Коновалова. У осіб похилого віку 

рогівка поступово втрачає свою прозорість, по краю її нерідко з’являються 

відкладення холестерину у вигляді білясто-сірої дуги шириною 1-2 мм. 

(“стареча ліпоїдна дуга”). Помутніння рогівки, втрачання нею гладкості та 

блиску, поява дефектів на поверхні у сполученні з ін’єкцією перикорнеальних 

судин і проростанням їх у рогівку свідчать про наявність кератиту. Наслідком 

перенесеного кератиту можуть бути стійкі рубцеві зміни рогівки у вигляді 

білясто-мутної плями (більмо або лейкома). Поява за рогівкою у передній 

камері ока гнійного ексудату з горизональним рівнем нижче зіниці (гіпопіон), 

зміна кольору та змазаність малюнка радужки, звуження та зміна форми зіниці, 

супутня ін’єкція судин очного яблука та його болючість при пальпації є 

ознаками іридоцикліту. Кон’юнктивіт, склерит та іридоцикліт можуть бути 



проявами не лише місцевого, а й загального патологічного процесу (наприклад, 

інфекційного або імунозапального походження). Пульсаторні коливання 

зовнішнього краю радужки та зіниць іноді спостерігаються при недостатності 

аортального клапана. У альбіносів з огляду на відсутність пігменту радужки 

червоного кольору за рахунок судинного сплетіння, що просвічує. Стійке 

звуження (міоз) або розширення (мідріаз) обох зіниць виникає при первинному 

ураженні центральної нервової системи, коматозних станах або при дії 

нейротропних речовин. Неоднакові розміри зіниць (анізокорія), порушена або 

парадоксальна їх реакція на світло також найчастіше спричинені органічним 

ураженням головного мозку або його оболонок, нейролюесом, туберкульозним 

менінгітом тощо. Крім того, анізокорія буває при стисканні шийної або грудної 

частини симпатичного нерва пухлиною верхівки легені або середостіння, 

збільшеними лімфатичними вузлами, аневризмою аорти тощо. При дослідженні 

рухливості очних яблук можна виявити ряд симптомів, що належать до числа 

характерних, хоча і непостійних ознак дифузного токсичного зоба: поява 

смужки незакритої склери між верхнім краєм радужки і верхньою повікою при 

швидкому погляді вгору (симптом Кохера) або повільному переведенні погляду 

вниз (симптом Грефе). Крім того, у таких хворих іноді відмічається слабкість 

конвергенції (симптом Мебіуса) : при фіксуванні хворим погляду на предметі, 

який лікар поступово наближує до його обличчя, очні яблука спочатку 

сходяться , а потім одне з них чи обидва раптово відхиляються убік. Значне 

підвищення тонусу очних яблук спостерігається при порушенні відтоку вологи 

з передньої камери (глаукома), а зниження офтальмотонуса (м’які очні яблука) є 

важливою діагностичною ознакою діабетичної (гіперглікемічної) коми. 

Дослідження захисного рогівкового мигального рефлексу має важливе значення 

для визначення ступеня пригнічення свідомості, оскільки даний рефлекс при 

екстремальних станах згасає одним з останніх. При виявленні патології очей 

хворого обов’язково повинен оглянути офтальмолог, а в окремих випадках – 

невропатолог. 

                                                               Ніс 

Звертають увагу на розміри та форму носа, стан шкіри, що його покриває. Після 

цього проводять обмацування та постукування в ділянці кореня носа, його 

спинки, в місцях проекції верхньощелепних (гайморових) та лобних пазух. 

Потім оглядають присінки носа та носові ходи. Для цього лікар однією рукою 

відхиляє назад та фіксує голову хворого, надаючи їй необхідне положення, 

великим пальцем другої піднімає кінчик носа доверху Далі лікар просить 

хворого глибоко дихати носом і, по черзі натискаючи пальцем ззовні на крила 

носа, визначає ступінь прохідності носових ходів (носове дихання) за шумом 

повітряного струму або амплітудою рухів ватяного гнотика, піднесеного до 

відкритої ніздрі. Багато з патологічних процесів можуть спричиняти зміну 

форми ти розмірів носа, а також шкіри, що його покриває. Зокрема, збільшення 

розмірів та хвороблива припухлість носа у сполученні з почервонінням та 

гіперемією покривної шкіри виникають при гнійному запаленні м’яких тканин 

(фурункул носа, абсцес носової перегородки). При травмі ніс припухлий та 

багрово-синій. Непропорційно великий м’ясистий ніс характерний для хворих 



на акромегалію. У осіб похилого віку, що страждають на рожеві вугри, та у 

алкоголіків ніс іноді збільшується в розмірах, стає часточковим та багрово-

червоним (“шишкоподібний”ніс, або ринофіма). У хворих на системну 

склеродермію ніс вузький, витончений, шкіра над ним не збирається у складку. 

До деформації переднього відділу носа внаслідок зморщування його хрящової 

частини приводять риносклерома, туберкульоз, рецидивний перихондрит. 

Западання стінки носа ("сідлоподібний" ніс) спричиняють зміни кісткових його 

структур внаслідок перенесення травми, люеса або прокази. Однак 

сідлоподібна форма носа може бути і варіантом розвитку. У хворих на 

системний червоний вовчак на шкірі спинки носа і прилеглих з обох сторін 

виличних ділянок з’являється своєрідна запальна еритема з чіткими межами, 

яка іноді злегка піднімається над оточуючою шкірою, - “вовчаковий метелик”. 

Наявність у носових ходах слизового або гнійного виділення свідчить про 

запальне ураження слизової оболонки самого носа (риніт) або його придаткових 

пазух (синусит). Кров’янисто-гнійні виділення з носа спостерігаються при 

патологічних процесах у носових ходах, які спричиняють некроз і укривання 

виразками слизової оболонки (наприклад, при дифтерії, туберкульозі, 

риносклеромі, сифілісі, проказі, пухлиному ураженні, хворобі Вегенера). 

Виділення нерідко мають неприємний запах. Смердючий нежить характерний, 

крім того, для особливої форми хронічного атрофічного риніту – озени. 

Виражені носові кровотечі бувають при травмах носа, судинній пухлині 

(гемангіома) носових ходів, геморагічних діатезах, цинзі, гіпертензивних 

кризах, швидкій декомпресії у льотчиків та водолазів, а також при підвищеній 

уразливості слизової оболонки носа. У більшості випадків джерелом носової 

кровотечі є судинне сплетіння у передньому відділі носової перегородки (локус 

Кіссельбаха). Витікання з носа прозорої цереброспінальної рідини (назальна 

лікворея) спостерігається при травмі черепа або уродженому дефекті. 

Утруднене носове дихання може бути спричинене багатьма факторами: 

вазомоторним ринітом, поліпозним синуситом, гіпертрофією носових раковин, 

аденоїдами, викривленням, гематомою або абсцесом носової перегородки, 

нявністю у носових ходах стороннього предмета або пухлини. Виражена 

задишка нерідко супроводжується роздуванням крил носа при диханні. 

Виявлення патологічних змін при обстеженні вух і носа є підставою для огляду 

хворого отоларингологом. 

                                                               

                                                                Рот 

У нормі губи мають правильну форму, помірну товщину, цілісність червоної 

облямівки не порушена, вона рожево-червоного кольору, чиста. Ротова щілина 

симетрична. Носогубні складки однаково виражені з обох боків. Шкіра навколо 

ротового простору не змінена. Виражене потовщення губ (макрохейлія) 

характерне для хворих на акромегалію та мікседему. Припухання та деформація 

губ, що виникають раптово, звичайно спричинені алергійним або 

ангіоневротичним набряком. Тонкі губи та вузький ротовий отвір характерні 

для хворих на системну склеродермію. При цьому навколо рота нерідко 

виникають глибокі складки шкіри (“кисетний рот”). Інколи подібні складки 



навколо рота утворюються і у осіб похилого віку, які не страждають на дане 

захворювання, однак у цьому випадку немає характерних для склеродермії змін 

губ і ротової щілини. Променеподібні білі рубці на шкірі верхньої губи можуть 

спостерігатися у хворих на уроджений люес. Зрідка трапляються уроджений 

дефект у вигляді розщеплення верхньої губи, що досягає присінка носа (“заяча 

губа”). Блідість або синюшність губ є ранніми ознаками відповідно анемії та 

ціанозу. Однак темно –синє або навіть чорне забарвлення губ іноді буває при 

вживанні у їжу деяких барвних продуктів, наприклад, ягід голубики аба 

чорниці. У хворих із пропасницею губи, як правило, сухі, з тріщинами, вкриті 

коричнюватими кірочками. Запалення губ (хейліт) може бути спричинене 

інфекційними агентами, хімічними іритантами, алергенами або 

несприятливими метеорологічними факторами. Вогнищєві запальні висипання 

на губах спостерігаються при сифілісі, туберкульозі, проказі. Злоякісні 

новоутворення найчастіше уражають нижню губу. У деяких хворих застудні 

захворювання супроводжуються появою на губах згрупованих 

дрібнопухирцевих висипів із прозорим вмістом (Herpes labialis). Через 2-3 дні 

пухирці проривають і на їх місці утворюються кірочки. Зрідка подібні 

висипання з’являються на крилах носа та вушних раковинах. Даний симптом 

спричинений хронічним вірусним ураженням трійчастого нерва. При дефіциті в 

організмі вітаміну В2 (рибофлавін) у кутах рота утворюються тріщини, 

з’являються мокнучі місця і запальна гіперемія – ангулярний стоматит ("заїди"). 

                                                                 

                                                            Вуха 

Спочатку звертають увагу на положення, розміри та форму вушних раковин, 

стан покривної шкіри. Потім оглядають та обмацують привушні ділянки 

спереду та позаду вушних раковин. Після цього проводять огляд зовнішніх 

слухових проходів, для чого великим та вказівним пальцями однієї руки 

відтягують вушну раковину назад та догори (у дітей – назад та донизу), а 

великим пальцем другої руки відсувають козелок уперед. Якщо порушено слух, 

то визначають відстань, на якій хворий чує шепітну мову. Хворого просять 

повернутися боком і щільно закрити протилежне вухо, вклавши у зовнішній 

слуховий прохід зволожену кінцеву фалангу мізинця. Після цього лікар, 

повторюючи пошепки слова типу “двір-вор”, “шість-жесть”, поступово 

відходить від хворого на таку відстань, поки той не перестане розрізняти слова, 

що вимовляються. В нормі шепітна мова чутна на відстані не менше 6м. 

Запальне ураження хрящів вушних раковин спричиняє припухлість та 

збільшення їх розмірів, гіперемію та гіпертермію покривної шкіри, різку 

болісність при пальпації. Однобічний перихондрит звичайно інфекційного 

походження, двобічний найчастіше спричинений імунним запаленням і 

спостерігається при системному ураженні хрящевої тканини (рецедивуючий 

поліхондрит). Деформація вушних раковин може спостерігатися при рубцевому 

зморщуванні хрящів внаслідок перенесеного перихондриту, при ураженні 

туберкульозом або проказою, а також при уродженій .аномалії розвитку 

сполучної тканини (синдром Марфана) та деяких хромосомних аномаліях 

(синдром Шеришевського-Тернера). Травматичне ураження з крововиливом у 



вушну раковину (отогематома) виявляється болісною припухлістю багрово-

синього кольору, наявністю флуктуації при пальпації. Відстовбурчувавня 

вушної раковини наперед звичайно виникає при запаленні соскоподібного 

відростка (мастоїдит) у хворих на гнійний отит. В цих випадках у завушній 

ділянці виявляється хвороблива припухлість, гіперемія та гіпертермія шкіри. 

При подагрі на вушних раковинах нерідко можна виявити відкладання 

кристалів натрієвої солі сечової кислоти (тофуси) у вигляді білувато-жовтих 

щільних горбків, що просвічуються крізь шкіру. Привушні слинні залози в 

нормі не видно, і пальпаторно вони не визначаються. У хворих із запальним 

ураженням привушних слинних залоз (паротит) попереду від вушних мушлів 

з’являється помітна однобічна або двобічна пухлиноподібна припухлість 

тістоподібної або щільноеластичної констстенції в залежності від гостроти 

процесу. Припухлість часто болюча при пальпації. Гострий двобічний паротит, 

як правило, вірусного походження, а однобічний – бактеріального. Причиною 

хронічного паротиту можуть бути камені слинних проток або імунне ураження 

залоз (синдром Шегрена). Однобічне збільшення привушної залози іноді 

спричинене пухлинним ураженням. Помірна припухлість та болючість 

привушної ділянки спереду від козелка спостерігають також при артриті 

скроневонижньощелепного суглоба. Огляд зовнішніх слухових проходів 

дозволяє виявити запальні зміни шкіри, що вистилає їх, та наявність виділення. 

Серозне або гнійне виділення спостерігається у хворих на запалення середнього 

вуха (мезотимпаніт), а також при фурункулі зовнішнього слухового проходу. 

Кров’янисте виділення з вух, що з’явилось після травми, є важливою ознакою 

перелому основи черепа, а також може бути наслідком баротравми вуха. 

                                                              

                                                             Шия 

Шию оглядають з усіх боків при прямому та боковому освітленні. 

Звертають увагу на її форму, контури, зміни шкіри, набряклість, набухання вен, 

пульсацію сонних артерій, а також на положення гортані та трахеї. Коротка і 

товста шия характерна для гіперстеніков, хворих на ожиріння, мікседему та 

емфізему легенів. У жінок, які страждають на відсутність статевої хромосоми 

(синдром Шерешевського-Тернера), шия також укорочена з крилоподібними 

шкірними складками, що ідуть від голови до плечей. При цьому 

спостерігаються низька межа росту волосся на шиї ззаду і нижче, ніж у нормі, 

розташування вушних раковин. Потовщення шкіри при звичайній її довжині 

буває у хворих на акромегалію. Рівномірне збільшення об’єму шиї, її 

потовщення та набухання внаслідок набряку м’яких тканини (“комірець 

Стокса”) найчастіше зумовлена утрудненням венозного відтоку при тромбозі 

верхньої порожнистої вени або стисканні її ззовні (наприклад, пухлиною 

середостіння або скупченням значної кількості рідини у порожнині перикарду). 

При цьому шкіра шиї стає ціанотичною, вени її переповнюються кров’ю, 

набряк поширюється на голову та плечі. Потовщення шиї може бути також 

спричинене запальним набряком м’яких тканин при заглотковому абсцесі, 

дифтерії гортані. Деформація шиї внаслідок локальних вибухань розвивається 

при значному збільшенні лімфатичних вузлів або щитоподібної залози, при 



розвитку кісти (бокової або серединної), а також при утворенні ліпоми або 

пухлин нервової тканини чи судинного походження. Скупчення жирової 

тканини на передній поверхні шиї у повних жінок іноді імітує збільшення 

щитоподібної залози. До зміщення гортані і трахеї убік можуть призводити 

аневризма аорти, пухлина середостіння, рубцеве зморщення легені або 

масивний плевральний випіт. Припухлість і болючість гортані та трахеї 

з’являються притравмі або запальному ураженні (перихондрит). При 

недостатності аортального клапана часто виявляється виражена пульсація 

сонних артерій (“танок каротид”) у внутрішніх країв кивальних м’язів. Чітка 

пульсація сонних артерій іноді помітна при гіпертонічній хворобі та 

тиреотоксикозі. Набухання шийних (яремних) вен, розташованих латеральніше 

зовнішніх країв кивальних м’язів, звичайно буває у хворих з ослабленою 

скоротливою функцією правого шлуночка, недостатністю тристулкового 

клапана, а також при зменшенні присмоктувальної дії грудної клітки (емфізема 

легень, скупчення рідини або повітря у плевральних порожнинах). У хворих на 

люес на задній і боковій поверхнях шиї іноді утворюються округлі або овальні 

ділянки депігментації шкіри, що зливаються між собою у вигляді своєрідного 

намиста (“намисто Венери”). Посилення пігментації шкіри шиї у вигляді 

комірця спостерігається у хворих на пелагру (гіповітаміноз РР). При раку 

внутрішніх органів на задній поверхні шиї може з’явитись виражена 

пігментація коричнювато-чорного кольору, сполучена з гіперкератозом шкіри та 

утворенням на ній папіломатозних розростань (acanthosis nigricans). Нормальну 

щитоподібну залозу при огляді не видно, вона доступна для обмацування. 

Відомо декілька прийомів пальпації щитоподібної залози. Рекомендуємо 

обмацувати залозу у наступний спосіб. Спочатку лікар, ставши перед хворим, 

лівою рукою фіксує його шию, а долоню правої руки кладе у подовжньому 

напрямку, пальцями вгору, на передню поверхню шиї, намацує щитоподібний 

хрящ і просить хворого злегка підняти голову вгору. Потім, ковзаючи пальцями 

вниз по поверхні щитоподібного хряща і далі по дужці перснеподібного хряща, 

безпосередньо під нею знаходить розташований упоперек валик перешийка 

щитоподібної залози. Перекочуючись кінчиками пальців через перешийок, 

визначає його ширину, консистенцію, рухливість при ковтанні. Після цього у 

борозенках, утворених боковими поверхнями щитоподібного хряща і 

внутрішніми краями кивальних м’язів, безпосередньонад верхнім краєм 

перешийка намагається намацати бокові частки залози. Пальпує зімкнутими 

кінчиками вказівного, середнього та підмізинного пальців правої руки спочатку 

з одного боку, а потім – з другого. Напрямок пальпації – від щитоподібного 

хряща до кивального м’яза. Для зручності пальпації можна натиснути лівою 

рукою на щитоподібний хрящ з протилежного боку. Якщо бокові частки 

пальпуються, необхідно визначити їх розміри, форму, щільність і однорідність 

консистенції, наявність болючості та спаєності зі шкірою та прилеглими 

тканинами. Описаний метод пальпації щитоподібної залози бажано поєднувати 

з наступним прийомом. Лікар, ставши позаду хворого, охоплює його шию 

обома долонями таким чином, щоб великі пальці знаходились на її задній 

поверхні, а решта лежала на передній. Потім середніми пальцями обох рук 



нижче щитоподібного хряща знаходить перешийок залози і, перекочуючись 

через нього у подовжньому напрямку, проводить обмацування. Після цього 

кінчиками двох-трьох пальців намагається одночасно з обох боків намацати 

бокові частки, пальпуючи у напрямку від щитоподібного хряща до кивальних 

м’язів. Щоб визначити ступінь зміщуваності щитоподібної залози, лікар, 

з’єднавши кінці середніх пальців під щитоподібним хрящем, просить хворого 

набрати в рота води і зробити ковток. Щитоподібна залоза зміщується при 

ковтанні вгору, проходить під середніми пальцями лікаря і таким чином 

обмацується. Даний прийом дозволяє пальпувати залозу при її загрудинному 

розташуванні. У нормі при пальпації щитоподібної залози бокові частки її не 

визначаються, а перешийок промацується у вигляді розташованого упоперек, 

гладенького, безболісного валика щільноеластичної однорідної консистенції. 

Ширина перешийка не перевищує ширину середнього пальця руки. Залоза не 

спаяна зі шкірою та прилеглими тканинами, легко зміщується при ковтанні.  

 

Збільшення щитоподібної залози називається зобом. Виділяють п’ять 

ступенів зоба: 

І – залоза візуально не визначається, однак перешийок ії розширений, 

потовщений і добре пальпуються бокові частки залози; 

II – помірно збільшена залоза стає помітною при ковтанні; 

III – збільшена залоза зглажує контури передньої поверхні шиї і заповнює 

яремну ямку (“товста шия”); 

IV – значно збільшена залоза виходить за зовнішні краї кивальних м’язів і за 

межі яремної вирізки грудини, змінюючи конфігурацію шиї; 

V – різко виражене збільшення залози призводить до значної деформації шиї і 

спотворюванню її контурів. 

Збільшення розмірів щитовидної залози спостерігається при дифузному 

токсичному зобі (хвороби Базедова або хвороби Грейвса), тиреоїдиті і 

пухлинному ураженні. Щитовидна залоза збільшується рівномірно або 

найчастіше одна з її часток. Однак залоза при цьому зберігає нормальну 

консистенцію, і не спаяна зі шкірою та навколишніми тканинами, добре 

зміщується і безболісна. При тиреоїдиті залоза збільшується нерівномірно, стає 

щільною, болючою, покриваюча шкіра може бути гіперемована, гаряча на 

дотик. У хворих на рак щитовидної залози в товщі її пальпується щільне 

вузлувате або горбисте утворення, спаяне зі шкірою, і проростає в оточуючі 

тканини та не зміщується при ковтанні. При цьому змінюється голос і 

з’являється ускладнене дихання з шумним вдихом. 
 

                                                         Тулуб 

                                                         

                                                        Хребет 

Спочатку шляхом огляду у фас і профіль звертають увагу на форму хребта, 

потім визначають обсяг рухів у різних його відділах і виявляють болючі хребці. 

Обсяг рухів у шийному відділі хребта визначають по здатності хворого 

повертати голову, нахиляти її вперед і в сторони, закидати назад. Рухливість 



грудного і поперекового відділів визначають по ротації тулуба, нахилам його 

вперед і в сторони, прогинанню назад. Для виявлення болючості постукують 

неврологічним молоточком по остистих відростках хребців, починаючи із 

шийного відділу. У нормі для хребта характерно трохи помірно виражені 

фізіологічні вигини: у шийному відділі він спрямований опуклістю вперед, у 

верхньогрудному (до V грудного хребця) дугоподібно зігнутий назад, у 

нижньогрудному і поперековому (до ІІ поперекового хребця) робить вигин 

уперед, а в області крижа знову згинається назад. Форма хребта змінюється при 

аномаліях розвитку кістяка, рахіті, травмі, туберкульозному ураженні хребців і 

ін. Патологічні скривлення найчастіше спостерігаються в грудному відділі у 

вигляді надмірного вигину вперед (лордоз), назад (кіфоз), убік (сколіоз) або 

одночасно назад й убік (кіфосколіоз). Туберкульозне ураження грудних хребців 

у дитячому віці нерідко призводить до формування горба з вираженою 

деформацією грудної клітки і до відставання в рості. Помірний сколіоз може 

виникнути при порушеннях постави в шкільному віці або в зв'язку з 

професійною діяльністю. Розвиток кіфозу в старечому віці звичайно 

відбувається внаслідок зниження тонусу м'язів спини. Поступово розвивається 

стійке обмеження рухливості в тому чи іншому відділі хребта може бути 

викликано дегенеративними змінами міжхребцевих хрящових дисків 

(остеохондроз), запальними змінами міжхребцевих суглобів (спонділоартрит), 

перенесеною травмою або туберкульозним спондилітом. При так званому 

анкілозуючому спонділоартриті (хвороба Бехтерева) малорухливість чи повна 

нерухомість хребта сполучається з характерною зміною постави: тулуб 

фіксований у положенні згинання вперед, спостерігається виражений грудний 

кіфоз, поперековий лордоз згладжений, м'язи спини атрофовані ("поза 

прохача"). Звичайно при цьому різко затруднені і рухи голови: для того щоб 

подивитися убік , хворий змушений повертатися всім корпусом. Минущі 

обмеження рухливості в шийному чи поперековому відділах хребта бувають 

при міозиті, радикуліті чи механічній травмі. Виявлення в хворого, що марить, 

закинутої назад голови внаслідок тонічного спазмового скорочення (ригідності) 

потиличних м'язів вказує на запалення мозкових оболонок - гострий менінгіт. 

Системні захворювання кісткової мускулатури (міастенія, дерматоміозит) іноді 

призводять до того, що хворий не може утримати голову у вертикальному 

положенні, і вона звішується вниз через свою вагу. Стійке відхилення голови 

убік (кривошия) звичайно пояснюється ураженням шийних м'язів або нервів. 

Спеціальні прийоми дослідження суглобів і хребта вивчають у курсі ортопедії і 

травматології. 

                                                       

                                                    Молочні залози 

При дослідженні молочних залоз у жінок звертають увагу на відповідність 

ступеня їхнього розвитку до віку, а також на симетричність залоз за формою і 

розмірами, стан покриваючої їх шкіри і сосків. Потім пальпаторно визначають 

структуру тканини залоз, її однорідність, наявність болючості. Для цього по 

черзі охоплюють кожну молочну залозу долонями знизу і зверху, після чого 

шляхом легкого здавлювання обмацують пальцями її тканину. У нормі молочні 



залози однакових розмірів, округлої форми, з рівномірно виступаючими вперед 

сосками. Тканина залоз при пальпації дрібнозерниста, однорідна, безболісна. 

Розвиток вагітності супроводжується збільшенням і ущільненням молочних 

залоз, розширенням навколососкових кружків і посиленням їхньої пігментації. 

При раці молочної залози спостерігається збільшення її розмірів, зміна форми, 

утягнутість соска, у товщі залози пальпується щільне, часто болюче, тяжисте чи 

вузлувате утворення, а при натисненні на сосок іноді з'являються рожевуваті 

виділення. Ділянки ущільнення в одній чи в обох молочних залозах без 

збільшення їхніх розмірів і зміни сосків можуть визначатися як при 

доброякісному пухлинному ураженні, так і на ранній стадії злоякісного 

новотвору. Різко болюче ущільнення тканини молочної залози з гіперемією і 

гіпертермією розташованої над ним шкіри з'являється при запаленні (мастит). Із 

соска в таких випадках може виділятися гній. Виділення молока поза періодом 

грудного вигодовування (галакторея) свідчить про наявність у жінки 

гормональних порушень. Болюча припухлість молочних залоз у дівчат буває 

при епідемічному паротиті. У чоловіків оглядають і пальпують грудні залози. У 

чоловіків грудні залози є рудиментарним органом і тому в нормі виражені дуже 

слабо. Одно- чи двостороннє збільшення грудних залоз у юнаків і молодих 

чоловіків (гінекомастія) можна спостерігати при гіпогонадизмі, пухлині яєчка, 

порушеннях гіпоталамо-гіпофізарної системи, синдромі Кляйнфельтера. Поява 

гінекомастії в більш старшому віці обумовлюється чоловічим клімаксом, 

пухлиною передміхурової залози, тривалим прийманням верошпірону, цирозом 

печінки. При виявленні однобічного збільшення й ущільнення грудної залози 

необхідно пам'ятати про можливий розвиток злоякісного новоутвору. Значна 

гіперпігментація сосків спостерігається в чоловіків при хронічній наднирковій 

недостатності. У випадку виявлення патології молочних (грудних) залоз 

рекомендується консультація хірурга. 

                                                            

                                                       Кінцівки 

Важливу діагностичну інформацію при дослідженні опорно-рухового апарату 

дозволяє одержати детальний огляд кистей і стоп. При цьому звертають увагу 

на їхні розміри, форму, стан шкіри, м'язів, кісток і суглобів, відзначають 

наявність набряклості, рухових порушень. Яскрава запальна гіперемія долонь і 

підошов у хворого, що марить, є характерною ознакою псевдотуберкульозу. 

Симетричне почервоніння долонної поверхні кистей в області тенору і 

гіпотенору внаслідок розширення дрібних судин спостерігається при хронічних 

захворюваннях печінки (печінкова плантарна еритема). Рис. 2.11. Плантарна 

еритема у хворого на цироз печінки. Світло-жовтогаряче забарвлення іноді 

набувають долоні в тих, які довго вживали у великих кількостях продукти, що 

містять каротин. Жовтувате забарвлення долонь у хворих на гіпотиреоз і 

цукровий діабет можуть бути також викликані відкладанням у шкірі каротину 

внаслідок порушення перетворення його у вітамін А. Гіперпігментація 

долонних складок відзначається при хронічній наднирковій недостатності. 

Синюшні холодні і вологі кисті при відсутності серцевої недостатності 

звичайно свідчать про загальне чи місцеве порушення вегетативної інервації. 



Періодичне, раптово виникаюче і триваюче до 1-2 годин різке збліднення 

одного чи двох пальців руки з порушенням їхньої чутливості (синдром Рейно) 

унаслідок стійкого ангіоспазму нерідко є раннім проявом системної 

склеродермії. Шкіра кистей у таких хворих поступово товщає, стає надзвичайно 

щільною, напруженою і блискучою, ніби воскоподібною ("муляжні кисті"). У 

розгорнутій стадії склеродермії шкіра атрофується, тоншає і щільно обтягує 

кисті, пальці стають тонкими, кінцеві фаланги їх часто некротизуються, 

розвиваються згинальні контрактури і малорухомість суглобів. Крім того, в 

області суглобів кистей можуть утворюватися осифікати у вигляді щільних 

підшкірних утворень. Некроз кінцевих фаланг пальців рук при склеродермії. 

Виражений безболісний набряк однієї з кистей виникає при порушенні 

лімфовідтоку, а набряклість і ціаноз кисті - при порушенні венозного відтоку. 

Поява різкої болючої припухлості і ціанозу однієї кисті в сполученні з болями 

при рухах у плечовому суглобі тієї ж кінцівки (синдром "плече-кисть") свідчить 

про однобічне ураження вегетативних нервів, наприклад, при шийному 

остеохондрозі, раці верхівки легені та ін. Широкі щільні кисті з товстими 

пальцями внаслідок слизуватого набряку і потовщення м'яких тканин 

характерні для хворих на гіпотиреоз. При акромегалії поряд із загальним 

подовженням кінцівок відбувається непропорційне збільшення кистей і стоп 

через надмірне розростання кісток і збільшення обсягу м'яких тканин. Вузькі 

подовжені кисті з надзвичайно довгими і тонкими пальцями (арахнодактилія, чи 

"павукові пальці") - типова ознака синдрому Марфана. Контрактура кисті зі 

скорченими і підігнутими до долоні пальцями (звичайно середнім, безіменним і 

мізинцем), що виникає внаслідок склерозу долонного апоневрозу (контрактура 

Дюпюітрена), може бути проявом системного склерозуючого процесу, а окрім 

того, часто спостерігається при хронічному алкоголізмі. У хворих, що 

довгостроково страждають ревматоїдним артритом, з'являється дуже характерна 

деформація суглобів кистей: пальці відхиляються в ліктьову сторону (ульнарна 

девіація) і приймають вигадливу форму, міжостні (червоподібні) м'язи 

атрофуються, у променезапясному суглобі виникає анкілоз. Ульнарна девіація 

та зміна форми суглобів кистей при ревматоїдному артриті. При особливій 

формі остеоартрозу, спостерігається частіше в літньому віці, на тильній 

поверхні пальців кистей біля основи кінцевих фаланг з одного чи по обидва 

боки утворюються кісткові розростання у вигляді виступаючих округлих, 

щільних і звичайно безболісних потовщень (вузлики Гебердена). Вузлики 

Гебердена. Рідше подібні кісткові розростання з'являються в області 

проксимальних міжфалангових суглобів (вузлики Бушара). При деяких 

хворобах легень виникають булавоподібні потовщення м'яких тканин кінцевих 

фаланг пальців у сполученні зі змінами нігтів у вигляді годинних скелець 

(пальці Гіпократа). Варто враховувати, що подібна деформація пальців на 

кистях іноді з'являється пізніше, ніж на стопах. Тремор пальців витягнутих 

уперед рук може виявлятися при захворюваннях центральної нервової системи 

(паркінсонізм, розсіяний склероз, невроз), а також при тиреотоксикозі, 

хронічному отруєнні свинцем, алкоголізмі і наркоманії. У хворих на 

гіпопаратиреоз нерідко спостерігаються тонічні спазми м'язів передпліч і 



кистей. При цьому кисть зігнута в променезапястному суглобі, ІІ-ІІІ пальці 

злегка приведені до долоні, а великий палець до вказівного і середній ("кисть 

акушера"). У міжнападний період подібні судоми можна спровокувати, якщо 

пережати на 2 - 3 хв. плече до зникнення пульсу гумовим джгутом чи манжетою 

апарату для виміру артеріального тиску (симптом Труссо). У хворих на подагру 

тривалий час захворювання виявляється періодичними, виникаючими 

найчастіше в нічний час нападами гострого артриту одного лише 

плюснефалангового суглоба І пальця стопи. Запальне ураження п'яткового 

(ахилового) сухожилля і підп’яточної синовіальної сумки в хворого на 

поліартрит звичайно змушує думати про зв'язок захворювання з уретритом 

гонококового чи хламідійного походження. Приплющення зводу стопи 

(плоскостопість) нерідко є основною причиною болів при ході. Безболісні 

глибокі трофічні виразки підошов виникають у хворих спинною сухоткою в 

третинному періоді сифілісу. 

                                                            

                                                           Статура 

Під статурою (будовою тіла) розуміють співвідношення росту і поперечних 

розмірів тіла, симетричність і пропорційність окремих його частин, а також тип 

конституції. Клінічна антропометрія дозволяє усвідомити статуру пацієнта 

шляхом вимірювання його росту, маси тіла, окружності грудної клітки, талії, 

стегон, епігастрального кута та визначення антропометричних індексів (індекса 

маси тіла та індекса талія/стегна). Ріст вимірюють в положенні стоячи за 

допомогою спеціального ростоміра. При цьому руки повинні бути опущені, 

п’ятки стояти разом, а задня поверхня тіла – доторкатися до дошки ростоміра 

потилицею, лопатками, сідницями і п’ятками. Зріст в межах 160-180 см в 

чоловіків і 155-170 у жінок визначають як середній. Цифри нижче і вище 

крайніх значень свідчать відповідно про низький і високий зріст. При зрості 

вище 200 см у чоловіків і вище 190 см у жінок говорять про гігантизм, а при 

зрості нижче 135 см – про карликовість. Як високий, так і низький зріст 

найчастіше є сімейно-конституціональною, етнічною або расовою ознакою. 

Однак в деяких випадках високорослість може бути викликана недостатністю 

функції статевих залоз (гіпогонадізм) або вродженою аномалією розвитку 

сполучної тканини (синдром Марфана), а низькорослість – гіпофункцією 

щитовидної залози (гіпотиреоз), деякими хромосомними аномаліями (хвороба 

Дауна, синдром Шерешевського-Тернера), туберкульозним враженням хребта 

або тяжкими соматичними захворюваннями в дитячому віці. Гігантизм і 

пропорційна карликовість (нанізм), як правило, обумовлені відповідно 

надлишковою або недостатньою продукцією соматотропного гормону гіпофізу 

в процесі росту організму. Непропорційний карликовий зріст за рахунок 

вкорочення кінцівок при нормальних розмірах тулуба і голови вказує на 

вроджену аномалію розвитку хрящової тканини (хондродистрофія). Про 

поперечні розміри тіла можна судити за окружністю грудної клітки. Її 

вимірюють м’якою сантиметровою стрічкою, яку накладають так, щоб ззаду 

вона проходила під нижніми кутами лопаток, а спереду – на рівні ІV ребра. 

Вимірювання проводять при спущених руках хворого і рівномірному 



поверхневому його диханні. Визначаючи пропорційність будови окремих 

частин тіла, звертають увагу на симетричність обох його половин, форму і 

розміри голови, довжину шиї і кінцівок відповідно до тулуба, співвідношення 

грудного і черевного його відділів, величину епігастрального кута, а також 

передньозаднього і поперечного розмірів грудної клітки. Зіставляють 

масивність кісткового скелету із загальним розвитком мускулатури і підшкірної 

жирової клітковини. Відмічають наявність тілесних пошкоджень фізичних 

недоліків (відсутність кінцівок або їх частин) і аномалій розвитку (каліцтв). В 

результаті визначають правильність постаті в цілому, тип конституції і 

відповідність постаті, статі і віку. При правильній постаті окружність грудної 

клітки складає приблизно половину зросту, обидві половини тіла симетричні, 

розміри тіла і окремих його частин пропорційні, тілесні пошкодження, фізичні 

вади і аномалії розвитку відсутні. Розрізняють три основні варіанти 

співвідношень розмірів тіла і окремих його частин – типи конституції.  

 

Нормостенічний тип – середній зріст, правильне співвідношення його з 

поперечними розмірами тіла, пропорційні розміри голови, шиї, тулуба, кінцівок. 

Голова овальної форми. Грудний і черевний відділи тулуба приблизно однакові. 

Передньозадній розмір грудної клітки трохи менший поперечного. 

Епігастральний кут наближується до прямого. Кістковий скелет, мускулатура і 

підшкірна жирова клітковина розвинені помірно. 

 

Астенічний тип – високий зріст з відносним переважанням розмірів тіла в 

довжину над поперечними розмірами. Голова витягнута у вертикальному 

напрямку, шия висока і тонка, кінцівки довгі і вузькі. Тулуб відносно короткий, 

грудний відділ його більше за черевний. Грудна клітка витягнута в довжину, 

вузька і сплющена. Лопатки відстають від грудної клітки, епігастральний кут 

гострий, Х ребро не завжди з’єднане з ребровою дугою. Живіт невеликих 

розмірів і трохи відтягнутий. Кістковий скелет вузький, підшкірний жировий 

шар тонкий, мускулатура розвинена слабко. У астеніків часто відмічають 

знижений рівень артеріального тиску і опускання внутрішніх органів 

(вісцероптоз). Астеніки схильні до розвитку виразкової хвороби та туберкульозу 

легень. 

 

Гіперстенічний тип – невисокий зріст з відносним переважанням поперечних 

розмірів тіла. Голова округлої форми, шия низька і товста, кінцівки 

непропорційно короткі і широкі. Тулуб відносно довгий, черевний відділ 

переважає над грудним. Грудна клітка коротка, широка і глибока, 

епігастральний кут тупий. Живіт об’ємний, помірно вип’чений. Кістковий 

скелет широкий, підшкірний жировий шар і скелетна мускулатура добре 

виражені. У гіперстеників відмічаються збільшені показники артеріального 

тиску. Спостерігається також схильність до раннього розвитку атеросклерозу та 

ішемічної хвороби серця, вони частіше страждають на цукровий діабет та 

різноманітні порушення обміну: подагру, жовчно- і сечокам’яну хвороби, 

ожиріння, артози та ін. Для чоловіків характерні масивніший кістковий скелет, 



широкі плечі, вузький таз, добре розвинена скелетна мускулатура. У жінок, 

навпаки, кістки скелета вужчі, таз помітно ширший від плечей, м’язова маса 

незначна, на стегнах, як правило, є відкладення підшкірного жиру. 

Чоловікоподібна статура у жінок і жінкоподібна у чоловіків звичайно свідчать 

про порушення продукції статевих гормонів і спостерігається при патології 

гіпоталамо-гіпофізарної системи, статевих залоз або наднирків, а також при 

деяких хромосомних аномаліях. Жінкоподібна статура у чоловіків іноді 

поєднується з невеликими розмірами голови, високим зростом і відносним 

переважанням розмірів тіла в довжину над поперечними розмірами 

(євнухоїдизм). Підлітковий тип статури в дорослої людини (інфантилізм) 

свідчить про відставання загального розвитку і може спостерігатися у хворих, 

які перенесли рахіт, страждають з раннього дитинства вадами серця, тяжкими 

формами хвороб органів травлення, анеміями та ін. Для вимірювання маси тіла 

використовують напільні терези. Бажано зважувати хворих у ранкові години, 

натщесерце, після дефекації та спорожнення сечового міхура. При цьому 

хворий зняти взуття та роздягтись до нижньої білизни. Обов’язковим 

вважається стандартизоване визначення маси тіла за допомогою індексу маси 

тіла (ІМТ = відношення маси тіла [кг] до квадрату росту [м²]. Нормальній масі 

тіла відповідає ІМТ = 20-25 кг/ м², якщо ІМТ перевищує 25 кг/ м² то у хворого 

ожиріння, а при визначенні показника понад 30 кг/ м ² - виражене. Водночас 

клінічне значення має і характер розподілення жиру в особи. З цією метою 

визначають відношення окружності талії до окружності стегон (індекс 

талія/стегна). При ожирінні зі співвідношенням понад 1,0 у чоловіків 

(окружність талії >102 см) і понад 0,88 у жінок (окружність талії > 88 см) 

визначається його абдомінальний тип (жир накопичується на животі). При 

ожирінні з індексом талія/стегна < 0,8 жир накопичується у ділянці сідниць та 

стегон за жіночим типом. Надлишкова маса тіла за абдомінальним типом є 

визнаним самостійним суттєвим чинником ризику атеросклерозу (з розвитком 

ІХС, ішемічного інсульту, ураження нижніх кінцівок), артеріальної гіпертензії 

та серцевої недостатності. 

                                                  

                                                       Температура тіла 

Температуру шкіри орієнтовно визначають на дотик, для цього накладають 

кисті тильною поверхнею на ділянку спини. Більш точне визначення 

температури тіла можна отримати при вимірюванні її за допомогою медичного 

термометра. Зазвичай термометрію здійснюють в пахвовій ямці, яку попередньо 

оглядають, щоб впенитись у відсутності місцевих запальних змін шкіри. Потім 

протирають рушником пахвову ямку від поту і поміщають в неї заповнений 

ртуттю кінець термометра. Після цього, тісно прижавши відповідне плече до 

грудної клітки, утримують термометр таким чином протягом 10-15 хв. В 

ослаблених або хворих, які знаходяться в стані несвідомості, і в дітей 

температуру тіла можна вимірювати в інших місцях: 1) в паховій складці – 

хворий утримує термометр, зігнувши ногу в тазостегновому суглобі; 2) в 

порожнині рота – термометр поміщають під язик або за щоку, хворий утримує 

його губами і дихає через ніс; 3) в прямій кишці – хворому в лежачому 



положенні на боку вводять в задній прохід змащений вазеліном термометр на 

половину його довжини, сідниці повинні при вимірюванні тісно прилягати одна 

до одної. У хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, термометрію 

зазвичай проводять 2 рази на добу – в 7-8 і 16-17 годин (при необхідності - 

частіше). Отримані результати заносять в температурний лист і виводять 

температурну криву. Температура шкіри в основному відображає температуру 

внутрішнього середовища організму. В нормі температура тіла в пахвовій ямці 

складає 36,0-36,9о С, причому вранці на 0,3-0,5о С нижча, ніж ввечері. В 

порожнині рота і прямій кишці температура, як правило, на 0,5-1,0о С вища, 

ніж в пахвовій ямці, але зазвичай не перевищує 37,5о С. Підвищення 

температури (гіпертермія) шкіри може бути загальним або місцевим. Загальне 

підвищення температури називається пропасницею (febris) і спостерігається 

при інфекціях, пневмоніях, нагнійних процесах, септичних станах, враженнях 

гепатобіліарної системи, злоякісних новоутвореннях, гемобластозах, 

імунозапальних захворюваннях та ін. В залежності від вираження гіпертермії 

пропасницю поділяють на субфебрильну (37,0-37,9о С), фебрильну (38,0-38,9о 

С), піретичну (39.0-41,0о С). Пропасниця вища 41,0о С називається 

гіперпіретичною і є небезпечною для життя, особливо у дітей. За характером 

температурної кривої виділяють кілька типів пропасниці. Хоча найчастіше 

зустрічається пропасниця, при якій відмічаються різноманітні добові коливання 

(неправильна пропасниця, f.irregularis), які не мають діагностичного значення, 

однак деякі різновиди пропасниці рахуються типічними для певних 

захворювань. Зокрема, стійка протягом кількох днів або навіть тижнів піретична 

пропасниця з коливаннями протягом доби не більше 1о С (постійна пропасниця, 

f.continua) cпостерігається при крупозній пневмонії, а також при класичних 

варіантах протікання висипного і черевного тифа. Затяжна піретична або навіть 

гіперпіретична пропасниця з нерегулярними вираженими добовими розмахами 

в межах 3-4о С, повторними потрясними ознобами, проливиними потами і 

швидким похудінням (гектична або виснажуюча пропасниця, f.hectica) 

характерна для септичних станів і міліарного туберкульозу. Крім того, при 

туберкульозі і затяжному сепсисі підвищення тамператури тіла вранці може 

бути виразнішим, ніж ввечері (збочена пропасниця, f.inversa). Фібрильна або 

піретична пропасниця з добовими коливаннями в межах 2о С (послаблююча 

пропасниця, f.remittens) зустрічається при багатьох інфекціях, осередковій 

пневмонії і гнійних захворюваннях. При деяких інфекційних захворюваннях 

(поворотний тиф) протягом хвороби відмічають від 2-5 періодів піретичної 

пропасниці, під час кожного з яких температура зразу ж різко підвищується, 

зберігається на цьому рівні протягом кількох днів, після чого швидко 

знижується до норми, але через деякий час знову настає пропасницевий період 

(поворотна пропасниця, f.reccurens). У хворих на бруцельоз і 

лімфогранулематоз, затяжна пропасниця часто пратікає у вигляді чергування 

періодів поступового, протягом кількох днів, наростання тнмператури до 

фебрильної або піретичної і періодів поступового її зниження до нормаольної 

або субфебрильної (хвилеподібна пропасниця, f.undulans). Відмічається, що при 

цих захворюваннях хворі легко переносять навіть значні підвищення 



тамператури і часто зберігають працездатність. Для малярії типічно правильне 

чергування раптових нападів (пароксизми) піретичної пропасниці з ознобом, які 

через декіька годин також раптово змінюються безпропасницевими періодами 

тривалістю 1-3 дня (переміжна пропасниця, f.intermittens). Аналогічні, але не 

такі регулярні, як при малярії, пароксизми високої пропасниці можуть бути і 

при деяких інших захворюваннях, зокрема, при хронічному пієлонефриті, 

калькульозному холециститі, середземноморській пропасниці (періодичній 

хворобі). Хворий з пропасницею обов’язково повинен бути оглянутим 

інфекціоністом. Загальне пониження температури тіла до 34-35,0о С 

(гіпотермія) може спостерігатись у виснажених хворих, при недостатності 

кровообігу, гострій судинній недостатності (колапс, шок), гіпотиреозі, деяких 

коматозних станах. Місцеві зміни температури шкіри орієнтовно визначають на 

дотик, прикладаючи тильну поверхню кисті до патологічно зміненої ділянки і 

симетричній їй області тіла. Місцеве підвищення температури шкіри (місцева 

гіпертермія) може бути пов’язане з підсиленим кровотоком при гострих 

запальних ураженнях шкіри, підшкірної клітковини, м’язів і суглобів, глибоких 

вен, наприклад, при бешисі, гострому тромбофлебіті. Зниження температури 

шкіри (місцева гіпотермія), наприклад,"холодні кінцівки" спостерігають при 

розладах артеріального кровотоку в наслідок значного атеросклеротичного 

ураження магістральних  судин  кінцівок. 

 


