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                                               ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД 
 

 Огляд – перший об’єктивний метод обстеження пацієнта. 

Ефективність та діагностична значущість огляду залежить від 

багатьох факторів, серед яких найважливішими вважають 

спостережливість, педантичність, особистий досвід лікаря. 

Загальний огляд дозволяє визначити відповідність зовнішнього 

вигляду пацієнта його вікові. Так у пацієнтів, які виглядають 

старшими за свій вік, більше підстав очікувати хворобу, що виникає 

в зрілому віці. Загальний огляд пацієнта включає оцінку: 
· стану свідомості, 

 · положення, 

· характер ходи, 

· поставу, 

· вираз обличчя, 

· шкіри та її додатків, 

· слизових оболонок, 

 · підшкірної основи, 

· лімфатичних вузлів, 

· м’язів, кісток, суглобів, 

· окремих частин тіла (голови, обличчя, шиї, тулуба, кінцівок), 

· статури з визначенням типу конституції, 

· антропометрію, 

· термометрію. 

 Вже на підставі загального огляду лікар в деяких випадках може 

зробити висновок про ступінь тяжкості загального стану хворого, 

хоча остаточно це з’ясовується після дослідження всіх органів та 

систем. Загальний стан оцінюється як задовільний, середньої 

тяжкості, тяжкий та вкрай тяжкий. Стан свідомості Стан свідомості 

визначають вже при першому погляді на хворого і уточнюють при 

розпитуванні. Свідомість характеризують як ясну, якщо хворий 

орієнтований у власній особі, місці, часі та оточуючих умовах, 

адекватно і без труднощів відповідає на питання. При цілому ряді 

патологічних станів може спостерігатися пригнічення свідомості 

або, напроти, її збудження. Розрізняють декілька ступенів 

пригнічення свідомості: 
· якщо хворий загальмований, недостатньо орієнтований в місці, часі та оточуючих 

умовах, на запитання відповідає з запізненням або не до речі, то свідомість визначають, 

як затьмарену, або оглушену. 

· При більш глибокому пригніченні свідомості хворий немовби впадає в сон. В одних 



випадках хворого вдається на короткий час вивести з такого стану голосним окликом 

та тормошінням, але на запитання він відповідає неусвідомлено, це – ступор. 

· В інших, більш тяжких випадках, хворого вивести зі сплячки не вдається, на 

запитання він не відповідає, але реагує рефлекторно на сильні подразники – сопор. 

· Повне пригнічення свідомості з втратою чутливості, рефлексів та розслабленням 

м’язів визначається як глибока сплячка - кома. 

Звичайно пригнічення свідомості наростає поступово: оглушена 

свідомість змінюється ступором, який переходить у сопор, після 

чого наступає кома. Ступінь пригнічення свідомості залежить від 

тяжкості патологічного процесу. Причиною пригнічення свідомості 

у всіх випадках є пошкодження центральної нервової системи – 

головного мозку. Загальний стан хворого зі стійким пригніченням 

свідомості завжди оцінюється як тяжкий або вкрай тяжкий. Серед 

причин, що приводять до пригнічення свідомості, найбільш 

частими є: 
· алкогольне сп’яніння, 

· первинне враження головного мозку: травма, інсульт, енцефаліт, менінгіт, 

· різке падіння артеріального кров’яного тиску: колапс, шок; 

· тяжкі інфекційні захворювання, 

· отруєння нейротропними отрутами та ліками, 

· значне порушення функції нирок (уремія) та печінки (гепатаргія), 

· некомпенсований цукровий діабет, 

· передозування інсуліну, 

· перегрівання організму, 

· виражена гіпоксія головного мозку при асфіксії, астматичному статусі, тяжкій анемії, 

отруєнні окисом вуглецю та ін. 

У хворих, з порушеннями свідомості, поряд з детальним 

розпитуванням родичів або осіб, що їх супроводжують, про 

можливі причини захворювання, слід звернути увагу на наявність 

стороннього запаху від шкіри та з рота. Наприклад, запах амоніаку 

є характерною ознакою уремічної коми , запах ацетону – 

діабетичної кетоацидотичної коми, своєрідний солодкуватий запах 

– печінкової коми. Разом з тим запах від хворих з тяжкими формами 

порушення свідомості може бути також зумовлений звичайно 

виникаючими при цьому мимовільними сечовипусканням та 

дефекацією. Короткочасна, на декілька секунд або хвилин, втрата 

свідомості називається непритомністю (syncope). Цей стан може 

розвиватися на тлі гострої недостатності мозкового кровообігу 

неврогенного походження (емоції, порушення вегетативної 

регуляції судинного тонусу, інсульт, транзиторні ішемічні напади) 

або бути соматогенно обумовленим (кардіогенні - інфаркт міокарда, 

тромбоемболія легеневої артерії, стеноз гирла аорти, деякі аритмії 

та блокади серця; анемія тощо). Непритомність може бути 



обумовлена нападом епілепсії у поєднанні з судомами, 

мимовільним сечовипусканням та прикусом язика. Напади істерії 

зазвичай трапляються тільки у присутності людей без повної втрати 

свідомості, рухи кінцівок при цьому координовані агресивно до 

оточуючих. Розпочинається напад, як правило, появою "істеричного 

клубка" у горлі, страхом, неадекватним сприйняттям реальних подій. 

Надмірно збуджена свідомість з нереальністю відчуттів 

(галюцинаціями) та з психомоторним збудженням називається 

делірієм. Делірій може спостерігатися при психічних 

захворюваннях, органічних ураженнях мозку, деяких інтоксикаціях 

(наприклад, алкоголем – “запійне маячення”, наркотичними 

речовинами, препаратами беладонни та ін.). При опитуванні 

звертають увагу на інтелект пацієнта, його темперамент, 

особливості психічного стану та поведінки, наявність депресії 

(пригніченості), апатії (байдужості), страху, тривоги, тужливого 

настрою, плаксивості, мовного збудження, неадекватного підняття 

настрою (ейфорії), емоційної лабільності, підвищеної 

подразливості. яду хВисновок про психічний стан можна зробити 

по виразу обличчя хворого. Виражені порушення емоційної сфери, 

а також більш серйозні психічні розлади (маячення, галюцинації та 

ін.) є підставою для оглворого психіатром. Положення хворого 

Висновок про стан хворого роблять за його здатністю самостійно 

рухатися, вільно приймати будь-яку позу та обслуговувати себе. 

Якщо така здатність не порушена, говорять про активний стан 

хворого. Якщо хворий не здатен ходити і сидіти, але може, лежачи в 

ліжку, самостійно змінювати положення свого тіла, то це свідчить 

про активне положення в ліжку. При пасивному положенні хворий, 

навіть знаходячись у ліжку, не здатен рухатись, лежить нерухомо, 

його голова і кінцівки звисають під своїм тяжінням. Такий стан 

хворих спостерігається при пригніченні свідомості, гострій 

судинній недостатності, враженні нервової і м’язової систем, 

різкому послабленні (прострація внаслідок виснаження, тяжких 

інфекцій або інтоксикацій). Повну або часткову втрату здібності 

хворого до довільних рухів кінцівок (параліч або парез, відповідно) 

викликають захворювання як центральної, так і периферійної 

нервової системи. При захворюваннях головного мозку (інсульт, 

пухлина) знерухоміються однойменні верхня і нижня кінцівки на 

стороні, протилежній враженій півкулі (центральний параліч). При 



захворюваннях спинного мозку і периферійних нервів порушується 

рух в тих кінцівках, які іннервуються враженими сегментами 

спинного мозку або нервовими стовбурами (периферійний параліч). 

У випадках, коли хворий здатний рухатися, але для полегшення 

страждань (зменшення задишки, болю, кашлю) йому доводиться 

приймати певну позу, говорять про його вимушене положення. 

Наприклад, хворі, з серцевою недостатністю, для зменшення 

задишки вимушені постійно, навіть у нічний час, знаходитися в 

ліжку в напівсидячому положенні з високо піднятим узголів’ям або 

сидіти з опущеними ногами – ортопное (orthopnoe), яке сприяє 

зменшенню припливу крові до правого серця та легенів, 

полегшуючи роботу ослабленого м’яза лівого серця. Спроба лягти 

викликає різке посилення задишки аж до ядухи – серцевої астми.  

Під час нападу бронхіальної астми хворі також приймають 

вимушене але інше сидяче положення, нахилившись вперед і 

спираючись руками на коліна, край ліжка або сидіння стільця, щоб 

зафіксувати плечовий пояс і таким чином використати при диханні 

допоміжну мускулатуру. При накопиченні значної кількості рідини 

у порожнині перикарда для полегшення дихання хворі сидять, 

схилившись грудьми на приліжкову тумбочку, або подушку, що 

лежить на колінах, а іноді навіть приймають коліно-ліктьове 

положення. При великому випоті в плевральну порожнину або при 

ураженні значної частини однієї легені (пневмонія, інфаркт або рак) 

хворі намагаються лежати на боці ураження, щоб забезпечити 

більш глибоке дихання неушкодженою легенею та зменшити 

кашель. В той же час при сухому плевриті вони, напроти, 

остерігаються лежати на хворому боці, щоб не викликати 

посилення болю на тлі тісного зближення і тертя вражених листків 

плеври. Хворі на гострі болі в животі лежать нерухомо на спині 

зігнувши ноги в колінних суглобах або сидять різко зігнувшись 

вперед, притуливши ноги і руки до живота. При виразці задньої 

стінки шлунку для зменшення болю вони лежать на животі або 

приймають коліно-ліктьове положення. Лежати на животі для 

полегшення болю намагаються також хворі на рак підшлункової 

залози та при діафрагмальному плевриті. При гострому апендициті 

та запаленні навколо ниркової клітковини (паранефрит) хворі 

намагаються лежати на хворому боці з приведеними до живота 

ногами. Положення хворого у ліжку на боці з приведеними до 



живота ногами та закинутою назад головою характерне для хворих 

на гострий менінгіт. Тяжкі форми гострого поліартриту 

примушують хворих лежати на спині з трохи зігнутими в уражених 

суглобах кінцівками. При нападах надмірно інтенсивного болю 

(жовчна або ниркова кольки, інфаркт міокарда) хворі поводять себе 

неспокійно, часто змінюють положення , не в змозі полегшити біль. 

                                                    Хода та постава 
При активному стані звертають увагу на ходу та поставу хворого. 

Для виявлення змін ходи хворому пропонують пройти декілька 

кроків по кімнаті або спостерігають за ним під час ходіння. В нормі 

хода рівна, рухи при ході вільні, плавні та невимушені. Порушення 

ходи можуть бути обумовлені патологією суглобів, кісток, м’язів, 

нервів або магістральних артерій нижніх кінцівок, а також 

захворюваннями головного та спинного мозку. Патологічна постава 

у хворої на паркінсонізм. Слід з’ясовувати причини вимушених 

зупинок хворого під час цілеспрямованого ходіння (перемежаюча 

кульгавість) – біль у грудях (стенокардія) чи у нижніх кінцівках 

(атеросклеротичне ураження артерій тощо). Говорячи про поставу, 

розуміють манеру людини триматися. Вона залежить від будови 

скелету, стану нервової та м’язової систем, вестибулярного апарату, 

зорового аналізатора та емоційно-вольової сфери. В нормі постава 

пряма: тулуб та голова мають вертикальне направлення, плечі 

злегка відведені назад, живіт підтягнутий, нижні кінцівки розігнуті 

в кульшових і колінних суглобах. В’яла, сутула постава нерідко 

свідчить про наявність серйозної хвороби або про пригнічення 

психічного стану. Крім того, до змін постави приводять аномалії 

розвитку та захворювання хребта. 

                                           Стан шкіри і її додатків 
При дослідженні шкіри визначають її колір, чистоту, цілісність, 

вологість, гладкість поверхні, щільність, товщину і еластичність. 

Потім оглядають волосся і нігті. 

Колір шкіри залежить від наступних факторів: 

товщини та прозорості шкіри, 

 кількості та якості нормальних та патологічних пігментів, які 

містяться в ній; 

ступеню розвитку, глибини залягання та повнокров’я шкірних 

судин; 

  вмісту еритроцитів і гемоглобіну на одиницю об’єму крові, а 



також від ступеня насичення гемоглобіном крові. 

В залежності від расової та етнічної належності або генетичних 

(сімейних) особливостей колір шкіри в нормі може бути білувато-

рожевим (тілесним) або з різними відтінками жовтого, червоного, 

коричневого та чорного кольорів. Блондини, та особливо 

рудоволосі, зазвичай мають білу шкіру, часто з дрібними 

пігментними плямами світло-коричневого кольору (ластовинням). 

Поодинокі пігментні плями (“родимі плями” або невуси), які в 

деяких випадках видаються над поверхнею шкіри та покриті 

дрібним волоссям не є патологічними. Іноді на різних ділянках тіла 

можуть з раннього дитинства спостерігатися багрово-червоні плями 

судинного генезу. Патологічні зміни забарвлення шкіри (блідість, 

почервоніння, жовтяниця, ціаноз, гіперпігментація) за 

розповсюдженням бувають дифузні і локальні. Вони можуть 

швидко зникати або набувати стійкості. Найбільше значення для 

діагностики внутрішніх хвороб мають дифузні та стійкі зміни 

кольору шкіри, а також темп їх розвитку. Поступове виникнення 

стійкої дифузної блідості шкіри частіше за все спостерігається при 

анемії, але може бути при аортальних вадах серцях та збільшенні 

набряку підшкірної клітковини. Раптова та швидко наростаюча 

блідість шкіри притаманна гострій судинній недостатності (колапс, 

шок), масивній крововтраті, внутрішній кровотечі. При деяких 

хворобах, які супроводжуються анемією, шкіра набуває своєрідного 

забарвлення. Наприклад, вона часто стає блідою з землисто-сірим 

відтінком при злоякісному новоутворенні. Зеленувато-бліде 

(“алебастрове”) забарвлення шкіри спостерігається при 

залізодефіцитній анемії у дівчат та жінок у період клімаксу (раніше 

це називалося „ранній та пізній хлороз” відповідно). Блідого з 

брудновато-жовтим відтінком кольору (“кава з молоком”) шкіра 

буває при інфекційному ендокардиті. Минуща блідість шкіри 

з’являється при різких болях, нудоті, запамороченні, загальному 

охолодженні організму. У всіх цих випадках блідість шкіри 

поєднується з блідістю слизових оболонок ротової порожнини та 

кон’юнктиви. В той же час, при уродженій блідості шкіри внаслідок 

її підвищеної товщини, незначної прозорості та глибокого 

залягання судин, слизові оболонки нормального рожевого кольору. 

При альбінізмі, рідкісній уродженій аномалії, шкіра незвично 

білого кольору, так як повністю відсутній пігмент. Іноді можна 



виявити уроджену осередкову депігментацію шкіри у вигляді білих 

плям різної форми та розмірів (вітіліго). Схожі осередки набутої 

органічної депігментації (ахромія) шкіри, найчастіше на кистях та 

стопах, можуть виникати при дерматоміозиті, системному 

червоному вовчаку, інтоксикаціях марганцем та ртуттю, 

остеохондрозі шийного та грудного відділів хребта, вібраційній 

хворобі. Ділянки депігментації залишаються на шкірі на місці 

глибоких опіків та після дії деяких хімічних речовин. Дрібні 

осередки депігментації у деяких випадках залишаються після 

висипу, наприклад, сифілітичного (лейкодерма). Стійке дифузне 

почервоніння (гіперемія) шкіри із своєрідним багряним або 

пурпуровим відтінком, особливо на обличчі, шиї та кистях 

притаманне захворюванням, які супроводжуються підвищеним 

вмістом у крові еритроцитів, зокрема для еритремії, 

симптоматичних еритроцитозів. Минуще почервоніння шкіри, в 

більшості випадків зумовлено розширенням та гіперемією шкірних 

судин, спостерігається при лихоманці, перегріві організму, деяких 

емоціях (сором, гнів або радість), гіпертензивній кризі 

(“припливах”), генералізованій еритродермії, опіках 

ультрафіолетом. При деяких хворобах (системний червоний вовчак, 

порфирія) шкіра підвищено чутлива до дії сонячних променів і 

червоніє навіть при незначній інсоляції. Почервоніння шкіри 

спостерігається при отруєннях чадним газом, метиловим спиртом, 

антифризом, опіатами, використанні препаратів атропіну, 

нікотинової кислоти. Гіперемія шкіри, особливо місцева, яка 

супроводжується болем, місцевим підвищенням температури та 

набряком, є класичною ознакою запального процесу (наприклад, 

бешихи). Яскраво-червона гіперемія долоней у ділянці підвищень 

великого пальця та мізинця спостерігається при хронічних 

захворюваннях печінки та при системних васкулітах (так звана 

"пальмарна еритема" або "печінкові долоні"). Поява жовтого 

забарвлення шкіри (жовтяниця або іктеричність) обумовлена 

порушенням обміну білірубіну, який при цьому накопичується в 

крові і відкладається в тканинах. Спочатку жовтіють вуздечка язика, 

склери, слизова оболонка твердого піднебіння, потім долоні та 

підошви, а при більш високих рівнях білірубіну – вся шкіра. В 

залежності від ступеня вираженості і терміну гіпербілірубінемії 

інтенсивність жовтяниці може бути різною. У тяжких випадках 



шкіра набуває яскраво-жовтого кольору, іноді з червонуватим 

відтінком. Помірна іктеричність краще виявляється при денному 

освітленні. У випадку ледве помітної жовтяниці, виявленої тільки 

на склерах, говорять про субіктеричність. Жовтяниця 

спостерігається при захворюваннях печінки, гемолітичної анемії, 

обтурації жовчевивідних шляхів і деяких інфекційних 

захворюваннях (вірусний гепатит, малярія, псевдотуберкульоз, 

лептоспіроз, жовта пропасниця). Найчастішою причиною 

жовтяниці є гепатит та цироз печінки (паренхіматозна жовтяниця). 

Обтураційна (механічна) жовтяниця виникає внаслідок 

закупорювання каменем загального жовчного протока при 

здавлюванні його ззовні пухлиною головки підшлункової залози 

або дуоденального (Фатерового) сосочка. У хворих зі стійкою 

обтурацією жовчевивідних шляхів жовтяниця поступово наростає і 

набуває зеленувато-бурого відтінку. При гемолітичній анемії 

іктеричність, навпаки, звичайно буває помірно вираженою і 

поєднується з блідістю шкіри, що надає їй лимонно-жовтого 

відтінку (гемолітична жовтяниця). Так звана псевдожовтяниця може 

виникати при отруєннях акрихіном, пікриновою кислотою, 

тринатрійтолуолом і ліпохромами. При цьому жовтіє тільки шкіра, 

тоді як склери та слизові оболонки звичайного кольору. Крім того, 

при псевдожовтяниці, на відміну від справжньої, піна, що 

утворюється при збовтуванні сечі, не забарвлюється в жовтий колір. 

Жовто-оранжеве забарвлення шкіри долонь та підошов можна 

спостерігати при порушенні обміну каротину із затримкою 

перетворення його у вітамін А або при надлишковому надходженні 

в організм каротиноїдів, наприклад, з морквою, жовтим гарбузом. 

Поширену синюшність (синюха або ціаноз) шкіра набуває при 

накопиченні в крові відновленого гемоглобіну, який темніший ніж 

оксигемоглобін. Найчастіше ціаноз спостерігається внаслідок 

серцевої або дихальної недостатності. При серцевій недостатності 

ціаноз пояснюється уповільненням кровотоку на периферії, в 

результаті чого одиниця об’єму крові віддає тканинам кисню 

більше, ніж у нормі, тому у венозній крові підвищений вміст 

відновленого гемоглобіну. Виявляється такий ціаноз спочатку, 

головним чином, на губах, нігтьових ложах, язиці та твердому 

піднебінні. Потім синюватого забарвлення набувають щоки, кінчик 

носа, вушні мушлі, підборіддя, кінцеві фаланги пальців кісток та 



підошов, при цьому кінцівки зазвичай на дотик холодні (холодний 

периферійний ціаноз або акроціаноз). Акроціаноз спостерігається 

при ураженнях міокарда (міокардит, інфаркт, міокардіодістрофія, 

кардіосклероз, міокардіопатія), вадах серця та при значному випоті 

у порожнину перикарда. У хворих з дихальною недостатністю 

розвиток ціанозу викликаний порушенням оксигенації гемоглобіну 

в легенях. Кров, що відтікає від легень та надходить в артеріальне 

русло, недостатньо насичена киснем і містить підвищену 

концентрацію відновленого гемоглобіну. При вираженій дихальній 

недостатності ціаноз відносно рівномірний, при цьому, кінцівки 

залишаються теплими (теплий центральний або дифузний ціаноз). 

Розвиток дифузного ціанозу спостерігається при зменшенні 

дихальної поверхні легень (пневмонія, ателектаз), порушенні 

прохідності верхніх дихальних шляхів (асфіксія) та бронхів 

(бронхіальна астма, обструктивний бронхіт), ускладненні 

альвеолярно-капілярної дифузії кисню (пневмосклероз, саркоїдоз, 

альвеоліт), накопиченні у плевральній порожнині рідини або 

повітря, слабкості дихальних м’язів. Найбільш виражений 

дифузний ціаноз темно-синього або фіолетового кольору 

(“чавунний” ціаноз) з’являється при деяких уроджених вадах серця 

з артеріовенозним шунтуванням крові (“сині вади”), а також при 

стенозі стовбура легеневої артерії, емболії її гілок. Синюшне 

забарвлення шкіри з’являється при отруєннях, викликаючих 

утворення метгемоглобіну (анілінові похідні, нітрати, нітрити) або 

сульфгемоглобіну (сульфаніламіди, сульфапіридини). Ці форми 

гемоглобіну не здатні до оксигенації. Ціаноз при цьому має темно-

вишневий або пурпуровий відтінок і помітний в основному на 

губах, вушних мушлях і нігтьових ложах, в той час як інша шкіра 

зазвичай бліда. Кров у таких хворих темно-коричнева або 

зеленувата і не червоніє на повітрі. Місцевий ціаноз кінцівок 

найчастіше обумовлений порушенням венозного відтоку внаслідок 

тромбозу або здавленя ззовні великого венозного ствола. Такий 

ціаноз сполучається із збільшенням об’єму кінцівки внаслідок 

набряку тканин і з розширенням підшкірного венозного малюнку. 

При тромбозі або здавлені зовні верхньої порожнистої вени 

з’являється ціаноз верхньої частини тулуба, обличчя, шиї і верхніх 

кінцівок, а при порушенні прохідності нижньої порожнистої вени – 

синюшне забарвлення нижньої половини тулуба і нижніх кінцівок. 



Ізольований ціаноз обох кінцівок зазвичай викликаний загальними 

або місцевими порушеннями вегетативної регуляції судинного 

тонусу. У деяких хворих на шкірі тулуба і кінцівок спостерігається 

своєрідний сітчатий або деревоподібний малюнок синюшно-

червоного або лілового кольору (livedo). Появу подібного шкірного 

малюнка пов’язують з пасивною гіперемією шкірних судин, які 

просвічуються, внаслідок порушення їх тонусу, наприклад, після 

травм головного мозку, при системному червоному вовчаку та 

інших дифузних захворюваннях сполучної тканини. Підсилення 

пігментації шкіри (гіперпігментація) може виникати внаслідок 

надлишкового накопичення в ній природних пігментів або 

відкладання патологічних зафарбовуючих речовин. Темно-буре 

забарвлення шкіри, викликане збільшеним вмістом в ній меланіну, 

спостерігається при хронічній наднирковій недостатності (бронзова 

хвороба або хвороба Аддісона), хронічній малярії, дефіциті 

вітаміну РР (пелагра). Гіперпігментація, обумовлена відложенням в 

шкірі патологічних пігментів, виникає при порушеннях обміну 

заліза (гемохроматоз або бронзовий діабет), порфіринів гему 

(шкірна порфирія), амінокислот тирозину і фенілаланіну 

(алкаптонурія або охроноз), отруєннях арсеном, сріблом і золотом. 

При цьому в залежності від виду утвореного пігменту, його 

кількості і глибини залягання шкіра набуває різних відтінків 

коричневого кольору, попилясте або, навіть, блакитнувато-сіре 

(аспідне) забарвлення. Така патологічна пігментація шкіри 

спостерігається в основному на відкритих ділянках тіла (обличчя, 

шия, тильна поверхня кистей, складки долонь), а також у 

природних складках і ділянках тіла, які піддаються тертю одягу 

(пахвові ямки, пахові і стегнові складки, внутрішня поверхня 

стегон, промежина, статеві органи, коліна та лікті). Патологічну 

гіперпігментацію шкіри потрібно відрізняти від посиленої 

пігментації, обумовленої расовою або етнічною належністю, а 

також від гіперпігментації, яка спостерігається при засмазі або у 

неохайних людей, особливо при вошивості. Осередкова 

гіперпігментація обличчя (хлоазми), навколососкових кругів і білої 

лінії живота у жінок виникає при вагітності. Особлива форма 

грибкового враження шкіри призводить до появи на грудній клітці і 

верхніх кінцівках безліч дрібних чітко окреслених світло-бурих 

плямок, які при подряпуванні лущаться (висівкоподібний лишай). 



Підсилена пігментація окремих ділянок шкіри може бути 

обумовлена порушеннями її трофіки. Пігментні плямки 

залишаються іноді на місці висипу. Чергування на шкірі 

гіперпігментованих ділянок і тих, де відсутній пігмент (“яскрава 

шкіра”), спостерігається іноді при системній склеродермії. Під 

терміном чистота шкіри розуміють відсутність на ній патологічних 

елементів, наприклад, висипу, крововиливів, лущень, розчосів та 

інше. При гострих інфекційних хворобах, сифілісі, алергічних 

реакціях (харчових, лікарських), системних імунопатологічних 

процесах, а також при шкірних захворюваннях можуть з’являтись 

різноманітні висипи (екзантеми): плямисті (розеоли, макули, 

еритеми), 

вузлуваті (папули, пустули, бугорки, вузли, пухирі), 

порожнинні (везикули, міхури) та інш. 

Деякі з них в процесі розвитку підлягають поступовому 

перетворенню із однієї форми в іншу, складнішу. 

Розеола (roseola) являє собою округлу плямку діаметром від 1-2 до 

5 мм, макула (macula) – більше пятно діаметром до 2 см, еритема 

(erythema) – ділянка однорідного почервоніння шкіри з чітко 

окресленими межами. Плямисті висипання можуть бути блідо-

рожевими, червоними або пурпуровими і зазвичай не видаються 

над поверхнею оточуючої шкіри. Найчастіше вони викликані 

гострими інфекційними захворюваннями: кір, краснуха, 

скарлатина, псевдотуберкульоз, черевний або сипний тифи. 

Особливістю сифілітичних висипів є їх блідість (“нудний висип”). 

Болісна еритема з чітко окресленими краями виникає при 

бешиховому запаленні шкіри. Крім цього, еритема може з’являтись 

внаслідок злиття розеолезного і макулезного висипу, наприклад при 

корі та краснусі. В цей же час при сифілісі і тифах розеоли зазвичай 

не зливаються. Для гострої ревматичної лихоманки характерна 

своєрідна кільцеподібна еритема: безліч блідо-рожевих кілець на 

тулубі і кінцівках, які при злитті утворюють чудернацькі 

поліциклічні фігури. Розеола нерідко перетворюється в папулу 

(papula), яка являє собою дрібне (3-5 мм) гіперемоване м’яке 

утворення конусоподібної або кулястої форми, яке видається над 

поверхнею шкіри. Папула безслідно зникає або нагноюється, тобто 

перетворюється в пустулу (pustula), яка після заживання залишає 

рубець. Іноді пустула відкривається з утворенням виразки (ulcus). У 



хворих на чуму, сап і садоку виразки, що виникли із пустул, різко 

болючі, в той час як при сибірській виразці і туляремії вони 

звичайно малочутливі або безболісні. Бугорок (tuberculum), на 

відміну від папули, більш щільний, також часто перетворюється у 

виразку и залишає після себе рубець. Утворення бугорків 

характерне для туберкульоза, прокази і шкірного лейшманіоза. 

Пухирцем (urtica, phlyctaena) називають елемент висипу схожий на 

опік від кропиви: круглі або овальні безболісні щільнуваті 

утворення блідо-рожевого кольору, які видаються над шкірою, від 5 

мм. до кількох см в діаметрі. Уртикарний висип виникає при 

алергічних реакціях негайного типу. Характерними особливостями 

пухирців є їх негайна поява, виражений зуд і швидке безслідне 

зникнення. Вузлик (nodulus) являє собою обмежене щільне 

овальної або округлої форми утворення діаметром декілька 

міліметрів, розміщене у глибоких шарах шкіри або в підшкірній 

клітковині. Аналогічне утворення діаметром більше сантиметра 

називається вузлом (nodus). При деяких захворюваннях, наприклад, 

при псевдотуберкульозі, з’являється, так названа, вузлова еритема 

(erythema nodosum) у вигляді щільних болючих вузлів яскраво-

червоного або фіолетового кольору. Її улюбленою локалізацією є 

передня поверхня гомілки. Вузли в шкірі можуть виникати, крім 

того, при саркоїдозі, лейкемії і деяких інших захворюваннях. 

Везикула (vesucula) має вигляд дрібного пухирця (1-5 мм), який 

видається над поверхнею шкіри, і заповнений серозним або 

кров’яним вмістом. Везикули можуть засихати, покриваючись 

шкірочками, нагноюватись, перетворюючись у пустоли, або 

відкриватись, утворюючи ерозії. Везикулярний висип 

спостерігається при герпесі, вітряній або натуральній віспі. 

Перетворення везикул в пустули характерне для натуральної віспи. 

При особливій формі герпесу, так названому, оперізуючому лишаю 

(herpes zoster), пухирцеві висипання часто локалізуються на шляху 

міжребер’я, причому появу висипу зазвичай попереджує різка 

місцева біль, іноді імітуючи кардіалгію. Для вияснення причини 

запальних висипів, особливо інфекційного походження, важливо 

встановити час їх появи, послідовність (етапність), кількість 

елементів, їх вид, поширеність, переважну локалізацію та динаміку 

розвитку. При так названих геморагічних діатезах (коагулопатії, 

тромбоцитопенії і васкуліти) з’являються шкірні крововиливи у 



вигляді поодиноких або злитих крапок (петехії), дрібних до 5 мм 

плямок (пурпура) або більших п’ятен (екхімози). Шкірні 

крововиливи можуть виникати також при гіповітамінозі С (цинга, 

або скорбут), хворобах печінки (гепатит, цироз), септичних станах 

(інфекційний ендокардит), а також при деяких інфекційних 

захворюваннях, наприклад, епідемічному цереброспінальному 

менінгіті, вірусних геморагічних лихоманках, лептоспірозі, 

сипному тифі та ін. Відрізнити геморагічний висип можна шляхом 

натиску на шкіру скляною пластинкою: геморагії при цьому 

зберігаються, а висип запального походження зникає або значно 

світлішає. Крововиливи протягом 7-10 днів “відцвітають”, 

послідовно змінюючи свій колір внаслідок деградації кров’яного 

пігменту на фіолетовий, зелений, жовтий і часто залишають після 

себе місцеву гіперпігментацію шкіри. Серед місцевих змін шкіри 

діагностичне значення мають рубці після оперативного розтину 

абсцесів, видалення будь-яких утворень шкіри чи як слідство 

свищевих ходів (наприклад, "зірчастий" рубець на шиї після 

самостійного прориву лімфатичного вузла при казеозному 

туберкульозному його розплавленні). При огляді долоней можуть 

виявлятися грубі рубцеві зміни сухожилків пальців (частіше - 1У) 

та апоневрозу – контрактура Дюпюітрена, що розвивається у осіб, 

зловживаючих алкоголем або при пораненнях. 

 Ксантоми (бугристі потовщення над суглобами та ахіловими 

сухожиллями) та ксантелазми (плями жовто-оранжевого кольору, 

що трохи припіднімаються над шкірою повій, вушних раковин, 

слизовою оболонкою порожнини рота) є зовнішньою ознакою 

атеросклерозу і являють собою за змістом фагоцити, які вміщують 

холестерин і/ або тригліцериди. 

Подагричні вузли (тофуси), які вміщують аморфні солі сечової 

кислоти при подагрі, як правило, розташовуються на вушних 

раковинах, над суглобами та обумовлюють їх деформацію. 

 Якщо при огляді шкіри знаходять татуювання, то слід виключити 

можливе інфікування вірусами гепатиту В та С, а також СНІД. 

Особливого значення набуває визначення змін шкіри при 

гіперчутливості до лікувальних засобів. Найбільш поширеними є 

наступні шкірні медикаментозні реакції. 

Еритема фіксована, яка з’являється після прийому ліків у вигляді 

поодиноких або множинних червоних плям, інколи пухирів. При 



повторному використанні ліків вони зазвичай кожного разу 

з’являються на тому самому місці. Багатоформна ексудативна 

еритема являє собою рецидивуючу появу на розгинальних 

поверхнях кінцівок та слизових оболонках поліморфної сітки у 

вигляді еритеми, папул, везікул, пухирів, розташованих кільцями. 

Загострення супроводжуються лихоманкою та артралгіями. 

Найтяжчими проявами багатоформної ексудативної еритеми є 

синдром Стівенса-Джонсона (утворення пухирів та виразок на 

шкірі та слизових оболонках) і синдром Лайєла (раптовий 

розповсюджений бурий некроз поверхневих ділянок шкіри та 

слизових оболонок із утворенням в’ялих пухирів на тлі еритеми, які 

швидко розтинаються). 

Кропивниця – раптовий розповсюджений висип пухирців, що 

сверблять, оточених зоною гіперемії. 

Ангіоневротичний набряк (набряк Квінке) – раптовий з часом 

рецидивуючий, частіше самостійно зникаючий набряк шкіри та 

підшкірної клітковини або слизових оболонок. Найнебезпечнішими 

є випадки локалізації набряку на обличчі, губах, що 

розповсюджується у ротову порожнину та гортань і може привести 

до порушення дихання. 

Вузлова еритема - щільні болючі вузли яскраво-червоного або 

фіолетового кольору, що можуть з’являтися при застосуванні для 

лікування хворих сульфаніламідів, антибіотиків, препаратів йоду 

тощо. Її улюбленою локалізацією є передня поверхня гомілки.   

Фотосенсибілізація – запальна реакція відкритих ділянок шкіри та 

слизових оболонок під впливом сонячного опромінення, яка 

виникає при використанні деяких антибіотиків, наприклад, 

ципрофлоксацину. Вологість шкіри в нормі проявляється лише 

помірним блиском її поверхні, однак наявність на ній вологи 

пальпаторно не визначається. При підвищеній вологості шкіра дуже 

блищить, часто покрита краплями поту, на дотик волога. Жирний 

блиск і пальпаторно визначена сальність поверхні шкіри свідчить 

про підвищення функції сальних залоз. Надмірно суха шкіра 

втрачає блиск, поверхня її при дотику шорстка. Загальне 

підвищення вологості внаслідок посиленого потовиділення 

(гіпергідроз) спостерігається при високій пропасниці, прийманні 

ацетилсаліцилової кислоти та інших жарознижуючих препаратів, 

перегріванні організму, фізичних та емоційних напруженнях, 



сильних болях, під час епізодів гіпоглікемії, обумовлених 

передозуванням інсуліну. Значне виснажливе потовиділення в 

другій половині ночі характерно для хворих на туберкульоз легень. 

У хворих на тиреотоксикоз шкіра постійно волога і тепла, в той час 

як при гіпотиреозі вона зазвичай буває сухою і холодною. Раптово 

розвинуті короткочасні епізоди вираженої пітливості шкіри в 

сполученні з відчуттям жару і почервонінням обличчя та верхньої 

половини тулуба ( “припливи” ) спостерігаються у жінок в 

клімактеричному періоді. 

Підвищена вологість шкіри, обумовлена накопиченням в крові 

надлишкового вуглекислого газу, виникає при гострій серцевій, 

судинній і дихальній недостатності. При цьому гіпергідроз 

сполучається з гіпотермією шкіри (“холодний піт”) і її блідістю або 

ціанозом. Підвищена сальність шкіри найчастіше є одним із 

симптомів захворювання самої шкіри – себореї. Надмірна сухість 

шкіри може бути викликана зменшенням потовиділення 

(гіпогідроз) або зниженням продукції шкірного сала (ксероз). 

Гіпогідроз шкіри відмічається при різкому зневодненні організму 

(ексикоз) внаслідок багаторазової рвоти, профузного проносу або 

поліурії, а ксероз – при уремії, анемії, гіповітамінозах А і РР, 

хронічних виснажуючих захворюваннях, деяких дерматозах (іхтіоз) 

та ін. В нормі у шкіри гладка поверхня, середня товщина, помірна 

щільність. Вона легко береться в складку, і , якщо має нормальну 

еластичність (тургор), відпущена складка зразу ж розправляється. 

Якщо ж тургор знижений, складка розправляється повільно і 

неповністю, а в більш виражених випадках, наприклад. при 

виснаженні або обезводненні, зниження еластичності шкіри, її 

зморшкуватість, складчастість виявляються вже при огляді. Під час 

старіння організму шкіра поступово втрачає свою еластичність, 

стає в’ялою. зморшкуватою, тонкою, сухою і шорсткою, на ній 

з’являються плямки гіперпігментації. У хворих на тиреотоксикоз 

шкіра на дотик ніжна, м’яка, тонка, оксамитова, а при гіпотиреозі 

вона, навпаки, груба, товста, щільна, шорстка. У хворих на 

склеродермію шкіра також щільна, напружена і не береться в 

складку. Виражене потовщення шкіри часто відмічається при 

акромегалії. 

Волосся в пахвових западинах і на лобку, а у юнаків на обличчі 

зазвичай з’являється в період статевого дозрівання, який 



починається в 12-13 років і закінчується до 16-18 років. У жінок 

волосяний покрив на лобку трикутної форми з горизонтальною 

верхньою межею, а у чоловіків – у вигляді ромба, вершина якого 

направлена вгору і часто продовжується вузькою полоскою волосся, 

яка іде вздовж білої лінії живота до пупка. Надмірна волосатість 

тулуба і кінцівок (гіпертріхоз) у жінок, особливо в сполученні з 

ростом вусів і бороди (гірсутизм), спостерігається при хворобі і 

синдромі Іценко-Кушинга, акромегалії, пухлині яєчників або їх 

кістозному переродженні (синдром Штейна-Левенталя). Навпаки, 

відсутність росту волосся в пахвових западинах на лобку, а у 

чоловіків на обличчі зазвичай викликана недостатньою продукцією 

статевих гормонів. Необхідно, однак, мати на увазі, що ступінь 

розвитку і характер розподілу волосяного покриву можуть бути 

етнічними і расовими ознаками. Дифузне випадання волосся 

(облисіння, або алопеція) спостерігається при променевій хворобі, 

деяких інфекційних захворюваннях (черевний тиф, скарлaтина), 

анемії, кахексії, системному червоному вовчаку, гіпотиреозі, 

отруєнні арсеном, гіповітамінозах. Осередкове (гніздове) облисіння 

спостерігається при сифілісі, грибковому ураженні волосся і 

особливій формі трофоневрозу. Ранні появи сивини, так само як і 

зморшок, - ознака передчасного старіння організму, часто 

поєднується з розвитком атеросклерозу. В альбіносів волосся з 

народження білого кольору, так як повністю відсутній пігмент. 

Тьмяний колір волосся, його сухість, ламкість і розщеплення на 

кінцях можуть бути проявом гіпотиреозу, анемії, дефіциту в 

організмі заліза, деяких мікроелементів, вітамінів і цілого ряду 

інших порушень обміну речовин. Грибкові ураження волосся при 

фавусі (парша) призводить до того, що вони скачуються у клубок і 

набувають “мишиного” запаху. Детальний огляд волосяної частини 

голови необхідний для того, щоб виявити вошивість (педикульоз). 

Крім того , на шкірі волосистої ділянки голови іноді розміщуються 

псориатичні бляшки, які на інших ділянках шкіри при цьому 

відсутні. Нігті часто змінюються при грибкових захворюваннях 

(епідермофітії, руброфітія), а також при загальних обмінних або 

нервово-трофічних порушеннях. Нігтьові пластинки стають 

плоскими або ввігнутими (ложкоподібними), стоншеними. 

ламкими, з нерівною поверхнею, виникнення на них борозен, 

втиснень, тріщин або поперечної посмугованості, втрачають блиск і 



прозорість. При псоріазі іноді спостерігається крапкова 

“ізтиканість” нігтьових пластинок (“наперсткоподібні ” нігті), а в 

ряді випадків – загальне зникнення нігтів (оніхолізис). Крім цього, 

оніхолізис може бути у хворий на порфирію. Опукла, у вигляді 

годинникових скелець, форма нігтів на руках і ногах в сполученні з 

булавоподібним розширенням кінцевих фаланг пальців за рахунок 

потовщення їх м’яких тканин (“барабанні палички”) були описані 

ще Гіпократом (пальці Гіпократа). Швидка, протягом кількох 

місяців, поява даного феномену майже завжди вказує на розвиток 

раку легень. Повільне формування “пальців Гіпократа” найчастіше 

спостерігається у хворих з деякими пороками серця, підгострим 

інфекційним ендокардитом, хронічними нагнійними 

захворюваннями легень, легеневосерцевої недостатності і 

пухлинами середостіння. При цьому форма нігтів часто змінюється 

раніше, ніж потовщуються кінцеві фаланги. У хворих на аортальну 

недостатність можна виявити характерний феномен: синхронне з 

пульсом розширення і звуження білої плями, яка утворюється в 

центрі нігтьового ложа, якщо натиснути на вільний край нігтя 

(псевдокапілярний пульс Квінке). При дерматоміозиті нігтьові ложа 

іноді стійко гіперпігментовані.                                                                                    

                                 Стан видимих слизових оболонок 

Послідовно оглядають губи, зуби, ясна, язик, слизову оболонку щік, 

твердого та м’якого піднебіння, передніх дужок, піднебінних 

мигдалин та задньої стінки глотки. Крім того, виявляють наявність 

змін акту ковтання, голосу та мовлення, а також неприємного 

запаху з рота. При огляді губ звертають увагу на симетричність 

кутів рота, форму і товщину губ, стан червоної облямівки та шкіри 

навколоротового простору, вираженість носогубних складок. Потім 

лікар пропонує хворому широко відкрити рота, максимально 

висунути язик з рота, доторкнутися язиком до правої та лівої щоки і 

підняти його до піднебіння. Це дозволяє визначити повноту 

відкриття рота, положення і обсяг рухів язика, його розміри, форму, 

характер дорсальної поверхні (спинки) і стан розташованих на ній 

смакових сосочків. Після цього лікар просить хворого утримувати 

язика біля піднебіння, а сам, по черзі відтягуючи шпателем кути 

рота і обережно відводячи верхню та нижню губи, оглядає передню 

та задню поверхні зубів та ясен, слизову оболонку присінка рота, 

нижньої поверхні язика, цього вуздечки і щік. Потім лікар пропонує 



хворому опустити язика, кладе шпатель на середню частину його 

спинки і, повільно відтискаючи язика донизу і наперед, оглядає 

таким чином тверде і м’яке піднебіння з язичком, передні дужки, 

піднебінні мигдалини і задню стінку глотки. Для того, щоб можна 

було визначити ступінь рухливості м’якого піднебіння, хворий 

повинен протяжно вимовити звук “а” або ”е”. Як джерело світла 

при огляді порожнини рота і глотки можна використовувати 

кишеньковий електричний ліхтар, лампу з рефлектором або лобний 

рефлектор. При огляді порожнини рота і глотки звертають увагу на 

колір, ступінь зволоженості та цілісність слизової оболонки, 

наявність на ній висипань та патологічного виділюваного. Про 

зволоженість слизової оболонки судять за наявністю блиску на її 

поверхні і накопиченню слині на дні ротової порожнини. У 

сумнівних випадках прикладають тильну поверхню пальців до 

спинки язика. Відмічають форму та цілісність зубів, кількість 

відсутніх зубів, стан ясен. Шляхом обмацування визначають 

стійкість зубів до розхитування. Для позначення патологічно 

змінених зубів використовують так звану зубну формулу: 
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Верхні квадранти формули відповідають верхній щелепі, а нижні – 

нижній щелепі. При цьому ліві квадранти відповідають правій 

половині щелепи, а праві – лівій щелепі. Нумерацію зубів у 

кожному квадранті ведуть від першого різця (1) у бік зуба мудрості 

(8). При огляді піднебінних мигдалин відмічають їх розміри, 

особливості будови і стан поверхні. Для того, щоб оглянути 

мигдалини, приховані за передніми дужками, по черзі, за 

допомогою другого шпателя відсувають дужки вбік. Крім того, 

натискання другим шпателем на зовнішню частину передньої 

дужки або на нижній полюс мигдалини дозволяє виявити 

патологічне виділювання у глибині лакун. У нормі зуби правильної 

форми, гладенькі, без дефектів. Ясна міцні, без патологічного 

виділюваного, щільно прилягають до шийки зубів і повністю 

закривають їх. Відсутність великої кількості зубів утруднює 



пережовування їжі і сприяє розвитку патологічних змін шлунково-

кишкового тракту. Випадання багатьох зубів за відносно 

нетривалий період найчастіше спричинене патологією ясен при 

пародонтозі або дефіциті в організмі вітаміну С (цинга або 

скорбут). Для пародонтозу характерно прогресуюча атрофія ясен, 

яка призводить до оголення шийки зубів, що створює враження їх 

подовження. Поступово такі зуби розхитуються та випадають. У 

хворих на цингу ясна набухають, розпушуються, стають 

ціанотичними та починають кровоточити. Хронічне отруєння 

ртуттю, свинцем або вісмутом також призводить до розпушування 

ясен і утворення вузької синювато-чорної облямівки вздовж 

прилеглого ді зубів краю ясен. Наявність ушкодженої тканини зубів 

(костоїда або карієса) і, особливо, зруйнованих зубів 

опосередковано свідчить про можливу вогнищеву одонтогенну 

інфекцію у вигляді апікальної (прикореневої) гранульоми – 

хронічного періодонтиту. До множинного карієсу і швидкого 

руйнування тканини зубів часто приводять цукровий діабет і 

“сухий” синдром Шегрена. У хворих на цукровий діабет нерідко 

виявляються запальні зміни ясен (гінгівіт) з наявністю численного 

гнійного виділюваного у ясенних кишенях (піорея). При 

уродженому сифілісі інколи виникають своєрідні зміни верхніх 

різців: вони звужені до шийки, далеко відстоять один від одного 

біля основи і сходяться своїми ніжними кінцями, а крім того, мають 

грубу поперечну окресленість і напівмісячну вирізку по рижучому 

краю (зуби Гетчинсона). У хворих, які страждають на акромегалію, 

між усіма зубами утворюються значні проміжки внаслідок 

збільшення розмірів обох щелеп. Слизова оболонка порожнини 

рота у нормі рожева, чиста, волога. На слизовій оболонці язика, 

його вуздечки та піднебіння раніше, ніж на шкірі, можуть бути 

помітні патологічна блідість, ціаноз і жовтяниця. Поширена або 

вогнищева гіперемія, набряклість і розпушеність слизової оболонки 

порожнини рота – ознаки її запального ураження (стоматит). Темно-

коричневі пігментні плями на слизовій оболонці порожнини рота 

утворюються при хронічній недостатності надниркових залоз. У 

хворих, що страждають на портальну гіпертензію, іноді 

розширюються під’язичні вени. Сухість слизової оболонки 

порожнини рота буває при зневоднюванні організму, гострому 

перитоніті, високій пропасниці, наростанні периферичних набряків, 



а також при вираженій задишці, особливо у хворих із утрудненим 

носовим диханням. Імунне ураження слинних залоз призводить до 

зменшення вироблення слини (гіпосалівація) і внаслідок цього – до 

постійної значної сухості слизової оболонки порожнини рота 

(ксеростомія). ( Характерні зміни язика та слизової оболонки рота 

при патології окремих органів та систем дивись в кінці кожного 

розділу). Поряд із ксерофтальмією вона також є ознакою “сухого” 

синдрома Шегрена. Крім того, ксеростомію можуть спричинювати 

ураження лицьового нерва, слинна сухотка, травми основи черепа. 

Надмірне утворення слини (гіперсалівація) спостергіається при 

стоматиті, а також при патологія шлунка та дванадцятипалої кишки, 

при отруєнні фосфорорганічними речовинами. Білясто-сирі нальоти 

у вигляді бляшок або плівок, що легко знімаються шпателем, 

утворюються на слизовій оболонці порожнини рота при грибковому 

ураженні (кандидамікоз або “пліснявка”), яке виникає головним 

чином у ослаблених хворих, дітей та осіб похилого та старечого 

віку. Іноді на слизовій оболонці порожнини рота з’являються 

різноманітні висипи (енантема) у вигляді еритематозних плям, 

папул, пухирців, невиличких виразок (афти) тощо. Причинами 

виникнення енантеми модуть бути стоматит, люес, інфекційні 

хвороби, лейкоз, агранулоцитоз, гіповітамінози, імунопатологічні 

процеси тощо. Крововиливи на слизовій оболонці порожнини рота 

звичайно виникають у зв’зку з тими ж патологічними процесами, 

що спричинюють геморагічні зміни шкіри. При хворобі Ослера-

Рандю телеангіектазії виникають з дитинства не лише на шкірі, а й 

на слизових оболонках, у тому числі порожнини рота. Дефект 

твердого піднебіння з наявністю сполучення між порожниною рота 

і носовими ходами може бути уродженим (“вовча паща”) або 

наслідком люесу та прокази. Положення язика у порожнині рота та 

обсяг його рухів в основному визначаються станом іннервуючих 

язик черепно-мозкових нервів. Тремор висунутого з рота язика 

може бути спричинений захворюваннями нервової системи, 

тиреотоксикозом, хронічним алкоголізмом або отруєнням ртуттю. 

Мимовільне безладне висування і втягування язика іноді 

спостерігається при ревматичній хореї. Збільшення розмірів язика 

найчастіше зумовлено його набряклістю і проявляється 

розширенням поперечника і потовщенням язика, а також наявністю 

відбитків зубів по його вільному краю. Таке збільшення язика 



звичайно відбиває неблагополуччя з боку травного тракту, а у 

сполученні з гіперемією слизової оболонки, трищінами та афтами 

свідчить про запальне ураження самого язика (глосит). Загальне 

збільшення розмірів язика, коли він з великим труднощами 

вміщується в роті, характерне для акромегалії, гіпотиреозу та 

хвороби Дауна. У нормі спинка язика має злегка бархатисту 

поверхню за рахунок наявності на ній безлічі смакових сосочків. 

Гладенька поверхня язика внаслідок атрофії смакових сосочків 

(“полірований” або “лакований” язик) нерідко виявляється при 

залізодефіцитній і В12-дефіцитній (перніціозній) анемії, а також 

при гіповітамінозах В2 і РР. Згладженість сосочків язика може 

сполучатись з атрофією слизової оболонки шлунково-кишкового 

тракту. У хворих на скарлатину смакові сосочки, навпаки, 

збільшується і помітно виступають над яскраво-червоною 

поверхнею язика (“малиновий” язик). Гіпертрофія смакових 

сосочків язика спостерігається і хворих на виразкову хворобу. Іноді 

на язиці утворюються глибокі складки слизової оболонки 

(“складчастий” язик). Поверхня його може являти собою 

чергування вигадливої форми ділянок підвищення та западання 

слизової оболонки (“географічний” язик). Ці зміни відбивають 

неблагополуччя з боку шлунковокишкового тракту. Поширений 

наліт на спинці язика (обкладений язик) з’являється при поганому 

пережовуванні їжі (швидка їда або відсутність значної кількості 

зубів), пропасних захворюваннях, патології шлунково-кишкового 

тракту, у виснажених хворих. Якщо при хронічному гастриті язик, 

як правило, обкладений, то у хворих на виразкову хворобу, 

особливо у сполученні з підвищеною кислотністю шлункового соку, 

він, навпаки, звичайно чистий. Поверхня язика вкривається 

виразками при туберкульозі, люесі, проказі та пухлинному 

ураженні. Наявність на язиці обмеженої ділянки значного 

потовщення епітелію (лейкоплакія) повинна викликати у лікаря 

настороженість щодо онкологічного захворювання. Виявлення 

патологічних змін при огляді згаданих анатомічних утворів 

порожнини рота є показанням для огляду хворого стоматологом. 

При наявності енантами показана також консультація 

дерматовенеролога, щоб виключити таке захворювання, як люес. 

Хворий з пропасницею обов’язково має бути оглянутий 

інфекціоністом. Це не позбавляє терапевта від пошуку можливого 



зв’язку виявлених змін у порожнині рота з патологією внутрішніх 

органів. М’яке піднебіння з язиком, піднебінні мигдалики, передні 

дужки та задню спинку глотки об’єднують поняттям “глотка” або 

“зів”. Дифузна гіперемія, набряклість та розпушеність слизової 

оболонки глотки, наявність на ній численних нальотів прозорого 

або зеленуватого слизу є ознаками гострого фарингіту. При дифтерії 

у глотці поряд із запальними змінами виявляється фібринозний 

наліт у вигляді білих або білувато-жовтих плівок, щільно зв’язаних 

зі слизовою оболонкою. Вони з великими труднощами видаляються 

шпателем, при чому на місці знятого нальоту залишаються ерозії, 

що кровоточать. Виразково-некротичні зміни слизової оболонки 

глотки виникають при ураженні туберкульозом, сифілісом, 

риносклеромою, проказою, а також при лейкемії, агранулоцитозі та 

хворобі Вегенера. Пошкодження слизової оболонки (риб’ячою 

кісткою) може призвести до розвитку заглоткового абсцесу, який 

проявляється гіперемією, випинанням задньої стінки глотки і 

різким болем при ковтанні. У хворих з аортальної недостатністю 

інколи спостерігається ритмічне пульсаторне почервоніння м’якого 

піднебіння. Зважаючи на те, що лікар-стоматолог завжди бачить 

слизову оболонку ротової порожнини та язика, зміни її при 

внутрішніх хворобах будуть описані при розгляді дослідження 

окремих органів та систем. 

Мигдалики в нормі не відступають з-за передніх піднебінних 

дужок, мають однорідну будову, рожеве забарвлення, поверхня їх 

чиста, лакуни неглибокі, без виділюваного. Розрізняють три ступені 

гіпертрофії мигдаликів: І – контури мигдаликів знаходяться на рівні 

внутрішніх країв піднебінних дужок; ІІ – мигдалики виступають з-

за піднебінних дужок, але не виходять за межи умовної лінії, що 

проходить посередині між краєм піднебінної дужки і серединною 

лінією глотки; ІІІ – більш значне збільшення мигдаликів, які інколи 

досягають серединної лінії глотки та торкаються одна одної. 

Збільшення розмірів та різка гіперемія мигдаликів, наявність на їх 

поверхні фолікулів, що нагноїлися, гнійного виділюваного в 

лакунах, а іноді кратероподібних уражень виразками 

спостерігаються при ангіні (гострий тонзиліт). Виявлення при 

цьому вираженого вибухання та гіперемії тканин, оточуючих 

мигдалики, свідчить про ускладнення ангіни паратонзилярним 

абсцесом. При хронічному тонзиліті мигдалики можуть бути 



збільшені у розмірах або, навпаки, зморщені, тканина їх розпушена, 

неоднорідна внаслідок наявності рубцевих перетяжок, лакуни 

розширені, глибокі, містять крихтоподібне або замазкоподібне 

виділюване (“пробки”) білого або білувато-жовтого. Крім того, у 

хворих на хронічний тонзиліт мигдалики часто бувають спаяними з 

піднебінним дужками, внутрішні краї яких при цьому звичайно 

стійко гіперемовані. До порушення акту ковтання найчастіше 

призводять паратонзилярний і заглотковий абсцеси, рубцеві та 

пухлинні ураження глотки зів та нервів, що беруть участь у 

ковтанні. Захриплість голосу та ослаблення його звучності аж до 

афонії спостерігаються при ураженні гортані запального (ларингіт) 

або пухлинного походження при стисканні збільшеною 

щитоподібною залозою. Крім того, до зміни голосу призводить 

параліч голосових зв’язок, спричинений ураженням поворотного 

нерва гортані, при защемлені його в середостінні (аневризмою 

аорти, пухлиною, збільшеними лімфатичними вузлами, вушком 

лівого передсердя при мітральному стенозі), а також при ураженнях 

нервах, зумовлених інфекційними захворюваннями, інтоксикацією 

(міддю, свинцем), оперативним втручанням (струмектомія). 

Гугнявість голосу виникає при патології носа (поліпозний синусит, 

аденоїди, дефект твердого піднебіння) або порушенні рухливості 

м’якого піднебіння (дифтерія, люес, туберкульоз). Необхідно також 

пам’ятати, що голос поряд із будовою тіла, типом оволосіння і 

молочними (грудними) залозами є вторинною статевою ознакою. 

Тому високий за тональністю (“тонкий”) і ніжний за тембром голос 

у чоловіків і, навпаки, низький та грубий голос у жінок може 

вказувати на дисбаланс в організмі статевих гормонів. Порушення 

мовлення звичайно зумовлені ураженням центральної нервової 

системи, черепно-мозкових нервів або патологією язика. 

Нерозбірливе, уповільнене мовлення та грубий голос можуть бути у 

хворих на гіпотиреоз. Неприємний, смердючий запах із рота (foetor 

ex ore) виникає при патології зубів, ясен, мигдаликів, виразково-

некротичних процесах у слизовій оболонці порожнини рота, 

гангрені або абсцесі легені, а також при цілому ряді захворювань 

шлунково-кишкового тракту (дивертикул стравоходу, стеноз 

пілоруса, анацидний гастрит, ракова пухлина на стадії розпаду 

стравоходу та шлунка, кишкова непрохідність, шлунково-кишкова 

нориця). Причини появи специфічних запахів при деяких видах 



коми та смердючих запахів із носа вказані вище. При виявлені у 

хворого патологічних змін у глотці та порушень голосу показана 

консультація оторинларинголога, а при виявлені гострих запальних 

змін глотки і мигдаликів, особливо при підозрі на дифтерію, − 

інфекціоніста. 

                                Стан підшкірної клітковини 
Стан харчування (вгодованість) визначають вже при першому 

огляді хворого, передусім по обличчю та формах тіла під одягом. 

Після цього при огляді оголеного тіла звертають увагу на ступінь 

вираженості підшкірної жирової клітковини і рівномірність її 

розподілу. Орієнтовно робити висновки про вгодованість можна 

також по товщині шкірної складки живота, яка утворюється 

захватом шкіри між великим та вказівним пальцями. В нормі 

товщина шкірної складки біля реберної дуги по парастернальній 

лінії складає 1-2 см, біля пупка – 2-3 см. Точніший стан харчування 

визначають при зважуванні на медичних важелях і порівнянні маси 

тіла зі зростом. У хворих, які страждають вираженим ожирінням, 

обличчя стає широким, округлим, заплившим жиром, контури тіла 

згладжуються, відмічається збільшення об’єму живота, надмірне 

відкладення підшкірного жиру на шиї, тулубі, сідницях та 

кінцівках. Відносно рівномірний розподіл жирової клітковини по 

тілу спостерігається при ожирінні аліментарноконституціального 

генезу і у хворих на гіпотиреоз. Переважне відкладення жиру на 

обличчі, шиї, надпліччях та тулубі при звичайній товщині 

підшкірного жирового шару на сідницях та кінцівках зустрічається 

при надлишковій продукції в організмі глюкокортикоїдів, зокрема у 

хворих з пухлиною гіпофізу або наднирників (відповідно хвороба 

та синдром Іценко-Кушинга). Відкдадення жиру у чоловіків по 

жіночому типу (в нижній частині живота, в ділянці таза, на 

сідницях та стегнах) відбувається при недостатній продукції 

статевих гормонів, патології гіпоталамо-гіпофізарної системи, 

деяких хромосомних аномаліях (синдром Клайнфельтера). Однак 

збільшення маси тіла хворого може зумовлюватись затримкою 

рідини в організмі при розвитку набрякового синдрому. Більш того, 

наявність набряків може маскувати схуднення. При значному 

схудненні обличчя стає виснаженим, із загостреними рисами та 

запалими щоками, зникає на тулубі підшкірний жир, витончуються 

м’язи, в результаті чого різко видаються ключиці, лопатки, ребра, 



тазові кістки, остисті відростки хребців, живіт стає втягнутим, 

западають над- і підключичні ямки, міжребер’я, міжостні проміжки 

на кистях. При виявленні в хворого прогресуючого схуднення 

необхідно перш за все виключити аліментарну дистрофію 

(голодування, відмова від їжі через біль у животі або при психічних 

порушеннях) та патологію шлунково-кишкового тракту (рубцевий 

або раковий стеноз стравоходу, пілоруса, проноси). В молодому віці 

швидке зниження маси тіла може бути викликане патологією 

ендокринної системи (цукровий діабет, тиреотоксикоз, надниркова 

недостатність, ураження гіпофіза), а у хворих старше 40 років, крім 

того, – злоякісним новоутворенням будь-якої локалізації. Значне 

схуднення спостерігається також при септичних захворюваннях, 

великих ранах із нагноєнням (раневе виснаження), тяжких формах 

туберкульозу, системної склеродермії, дистрофічній стадії 

хронічної недостатності кровообігу, хронічній променевій хворобі, 

авітамінозів В1 (хвороба “бери-бери”) та РР (пелагра), тривалих 

екзогенних інтоксикаціях та ін. При обмацуванні підшкірної 

жирової клітковини визначають однорідність її консистенції, 

виявляють наявність локальних ущільнень, хворобливості і 

набряків. З цією метою обмацують долонями тулуб і кінцівки, 

злегка придавлюючи пальцями шкіру до підлеглих м’язів або 

кісток, а також, захоплюючи шкіру з підшкірною клітковиною в 

складку. При виявленні в жировій клітковині щільнішого ніж 

оточуючі тканини, утворення визначають його локалізацію, 

розміри, форму, консистенцію, відмічають наявність болів, 

спаяності з підлеглими тканинами, зміни кольору шкіри над 

утворенням. Виражений набряк підшкірної жирової клітковини 

можна визначити вже при огляді оголеного тіла за припухлими 

шкірними покривами, згладженістю контурів тіла, збільшенням 

об’єму (потовщенням) кінцівок, наявністю на шкірі глибоких 

втиснень від одягу і взуття. Шкіра над набряком стає напруженою, 

блискучою. Після тиснення протягом 5-10 с шкіри пальцем до 

підлеглих щільних утворень (передня поверхня гомілки, 

щиколотки, тильна поверхня стопи, стегно, криж, поперек), в місці 

локалізації набряку залишається ямка, яка поступово згладжується. 

Чим більш виражений набряк, тим глибшою утворюється ямка. 

Підшкірна жирова клітковина при цьому безболісна. Підшкірна 

жирова клітковина в нормі однорідної дрібнозернистої 



консистенції, безболісна. Осередкове ущільнення в ній може являти 

собою запальний інфільтрат, фіброзний або пухлинний вузол, або 

локальне накопичення жирової тканини (ліпома). Осередок 

запального походження зазвичай помірно щільний, болючий, шкіра, 

яка його покриває, гіперемована, гаряча на дотик, а при наявності 

абсцесу над ним виявляється флуктуація. У хворих на цукровий 

діабет іноді виникають ділянки різкого виснаження підшкірної 

жирової клітковини в місцях багаторазового введення інсуліну 

(осередкова ліподистрофія). Набряк (edema) виникає при 

надмірному накопиченні рідини в тканинах і міжтканинних 

щілинах. Незначна набряклість іноді виявляється тільки при 

надавлюванні на шкіру. При цьому відмічається тістуватість 

(пастозність) підшкірної клітковини і утворюється невелика ямка, 

яка визначається головним чином на дотик. Виражені і поширені 

набряки підшкірної клітковини тулуба і кінцівок називаються 

анасаркою. Як правило, анасарка сполучається з водянкою серозних 

порожнин: плевральних (гідроторакс), перикардіальної 

(гідроперикард) і черевної (асцит, або гідроперитонеум). 

Найчастішими причинами набряків є застійна серцева 

недостатність, захворювання нирок, а також патологічні стани, що 

призводять до гіпопротеїнемії і зниженню онкотичного тиску крові: 

цироз печінки, ентирит з порушенням всмоктувальної здатності 

тонкої кишки і аліментарна дистрофія. У рідких випадках 

набряковий синдром може викликатись надлишковою продукцією 

гіпофізом антидіуретичного гормону – гідропексичний синдром 

Пархона. При захворюваннях серця набряки гідростатичного 

походження. Вони з’являються при правошлуночковій або 

тотальній серцевій недостатності, причому часто на фоні вже 

достатньо вираженої задишки і акроціанозу. На ранніх стадіях 

набряки локалізовані в ділянці щиколоток, тильної поверхні стоп і 

нижньої третини обох гомілок, виникають в кінці дня і 

зменшуються або повністю зникають після нічного відпочинку. На 

пізніших стадіях серцевої недостатності набряки поступово 

наростають і поширюються на стегна, статеві органи, живіт і 

поперекову ділянку, може виникнути водянка порожнин. Шкіра 

різко набряклих гомілок стає синюшною, гіперпігментованою, 

блискучою. На дотик вона щільна, груба, малоеластична, ямка після 

натиску на шкіру довго не зникає. З часом на шкірі гомілок 



з’являються тріщини, через які просочується тканинна рідина, а 

пізніше формуються трофічні виразки. Навіть при вираженій 

серцевій недостатності, як правило, не буває набряків обличчя і 

верхніх кінцівок. При захворюваннях нирок набряковий синдром 

обумовлений затримкою в організмі натрію і води, а також 

зниженням онкотичного тиску крові внаслідок втрати із сечею 

більшої кількості білка. Такі набряки з’являються раптово. 

Спочатку набряклість більш виражена на обличчі, особливо вранці. 

Але скоро набряковий синдром наростає, з’являються набряки 

нижніх, а нерідко і верхніх кінцівок, можуть розвиватись анасарка і 

водянка порожнин. Шкіра над набряками зазвичай бліда, ямка, яка 

утворюється на ній при натисканні пальцем, швидко зглажується. 

При зміні положення хворого набряки згодом переміщуються в 

нижчерозташовану частину тіла. Аналогічні ознаки моють 

онкотичні набряки, які виникають при гіпопротеїнемії іншого 

походження. При лікуванні хворих з набряковим синдромом 

необхідно щоденно зважувати їх, а також вимірювати протягом 

доби кількість випитої рідини і виділеної сечі. У хворих на 

гіпотиреоз іноді спостерігається своєрідна набряклість підшкірної 

клітковини внаслідок накопичення в ній муцину. Такий слизовий 

набряк (мікседема) виникає найчастіше на обличчі, передній 

поверхні гомілок і тильній поверхні стоп і кистей, в надключичних 

ямках. Набряк при цьому, як правило, щільний, ямка після 

натискання на шкіру буває незначною або не утворюється взагалі. 

Набряклість однієї із кінцівок може обумовлюватись місцевим 

порушенням лімфатичного або венозного відтоку. Довго існуючий 

застій лімфи призводить до надмірного розвитку сполучної тканини 

в підшкірній жировій клітковині кінцівки, тому набряклість її не 

змінюється протягом дня і не зміщується при зміні положення тіла 

(“слонова хвороба”). Наявність локальної набряклості 

(припухлості) підшкірної клітковини, поряд з гіперемією і 

гіпертермією шкіри, є ознакою гострого запалення в даній ділянці, 

наприклад, флегмони кінцівки або бешихи. При деяких 

патологічних станах (проникаюче поранення грудної клітки, газова 

гангрена кінцівки) в підшкірній клітковині відповідної ділянки 

може накопичуватьсь повітря або газ (підшкірна емфізема). 

Пальпація такої здутої шкіри, так само як при набряку, залишає 

ямку, однак при цьому виявляється характерний тріск (крепітація). 



У хворих на газову гангрену шкіра над враженою ділянкою 

багрово-синюшна. 

                            Обстеження лімфатичних вузлів 
Периферичні лімфатичні вузли групуються в підшкірній клітковині 

різних ділянок тіла, де можуть бути виявлені пальпаторно, а при 

значному збільшенні – і візуально. Дослідження лімфатичних 

вузлів проводять в однойменних симетричних ділянках, 

дотримуючись певної послідовності: підборідні, підщелепні, 

кутощелепні, привушні, потиличні, задньошийні, передньошийні, 

надключичні, підключичні, пахвові, кубітальні (ліктьові), пахові, 

підколінні. При пальпації всіх груп лімфатичних вузлів, крім 

підколінних, лікар стоїть перед хворим. Застосовується метод 

поверхневої пальпації. Лікар кладе пальці (або всю кисть) 

долонною поверхнею на шкіру досліджуваної ділянки і, не 

відриваючи, ковзає пальцями разом зі шкірою по підлеглим 

щільним тканинам (м’язах або кістках), злегка на них натискаючи. 

Рухи пальців при цьому можуть бути поздовжніми, поперечними 

або круговими. Великий палець зазвичай в пальпації не приймає 

участі. Перекочуючись пальцями через лімфатичні вузли, які 

пальпуються, лікар визначає їх кількість, розміри і форму кожного 

вузла, щільність (консистенцію), рухливість (зміщуваність), 

наявність болючості і спаяності вузлів між собою, зі шкірою і 

оточуючими тканинами. Візуально відмічають також наявність змін 

шкіри в ділянці лімфатичних вузлів, які пальпуються: гіперемію, 

вкривання виразками, нориці. Розміри лімфатичних вузлів бажано 

вказувати в міліметрах або сантиметрах, а не шляхом порівняння з 

чим-небудь (наприклад, з горошиною або фасолиною та ін.). Якщо 

лімфатичний вузол має округлу форму, необхідно вказати його 

діаметр, а якщо овальну форму – найбільший і найменший розміри. 

Починаючи пальпацію підборідних лімфатичних вузлів, лікар 

просить хворого злегка нахилити голову вперед і фіксує її лівою 

рукою. Кладе зімкнуті і ледь зігнуті пальці правої рука на середину 

підборідної ділянки так, щоб кінці пальців впирались в передню 

поверхню шиї хворого. Потім, пальпуючи у напрямку до 

підборіддя, намагається вивести лімфатичні вузли на край нижньої 

щелепи і визначити їх властивості. Аналогічним чином пальпує 

підщелепні лімфатичні вузли одночасно обома руками у правому та 

лівому відділах підборідної ділянки вздовж країв нижньої щелепи. 



Після цього безпосередньо під кутами нижньої щелепи вказівними 

або середніми пальцями обмацує кутощелепні лімфатичні вузли. 

Далі позаду вушних раковин з обох боків пальпує привушні 

лімфатичні вузли, після чого, переміщуючипальці обох рук у 

відповідну ділянку, обмацує потиличні лімфатичні вузли. У хворих 

на гострий ревматизм у ділянці потиличного апоневрозу іноді 

пальпуються дрібні безболісні так звані ревматичні вузлики. 

Задньошийні лімфатичні вузли пальпують одночасно з обох боків у 

просторах, розташованих між задніми краями кивальних м’язів і 

зовнішніми краями довгих м’язів шиї. Передньошийні лімфатичні 

вузли обмацують вздовж внутрішніх країв кивальних м’язів. При 

пальпації шийних лімфатичних вузлів пальці розташовують 

перпендикулярно длиннику шиї. Обмацування проводять у 

напрямку зверху донизу. Надключичні та підключичні лімфатичні 

вузли послідовно пальпують у надключичних і підключичних 

ямках. Перед тим, як почати пальпацію пахвових лімфатичних 

вузлів, лікар просить хворого відвести руки в різні боки до 

горизонтального рівня та оглядає пахвові ямки, щоб виявити 

локальні патологічні зміни, наприклад, запалення потових залоз – 

гідраденіт (“суче вим’я”). Після цього дослідник кладе свої долоні 

подовжньо на бокові поверхні грудної клітки хворого з обох боків 

так, щоб кінці пальців упиралися у дно пахвових ямок, але не 

притискались до ребер. Попросивши хворого повільно опустити 

руки донизу, лікар у цей час трохи просуває пальці вгору, захоплює 

ними вміст пахвових западин і ковзає донизу. Одночасно пальці 

притискає до ребер і ніби продавлює між ними захоплену жирову 

тканину, визначаючи її однорідність і виявляючи таким чином 

більш щільні та округлі лімфатичні вузли. 
Для ретельного дослідження пахвових лімфатичних вузлів пальпацію доцільно 

проводити 2-3 рази. Пальпацію кубітальних (ліктьових) лімфатичних вузлів 

виконують спочатку з одного боку, потім – із другого. Руки хворого повинні 

бути напівзігнуті у ліктьових суглобах. При обстеженні правих кубітальних 

ліктьових лімфатичних вузлів лікар бере првий зап’ясток хворого у свою праву 

руку, а ладоню своєї руки кладе на задню поверхню правого плеча хворого так, 

щоб кінці пальпуючих пальців розташувались у медіальній борозні двоголового 

м’яза. Обмацують дистальну третину цієї борозни у напрямку до ліктьової 

ямки. При дослідженні лівих кубітальних лімфатичних вузлів лікар бере лівий 

зап’ясток хворого у свою ліву руку, а правою рукою обмацує дистальну третину 

медіальної борозни двоголового м’яза лівого плеча. Перед пальпацією 

пахвинних лімфатичних вузлів хворий оголює пахвинні складки. Потім по черзі 



з обох боків лікар пальпує ділянки, що лежать вище та нижче пахових складок. 

При цьому обмацуючі руки мають бути перпендикулярними пахвинній складці. 

Необхідно мати на увазі, що при пальпації у даних ділянках поряд із 

лімфатичними вузлами можуть виявлятися пахвинні грижі, а у чоловіків, окрім 

того, – яєчко, що лежить у пахвинному каналі при його неопущенні у мошонку 

(крипторхізм). Перед пальпацією підколінних лімфатичних вузлів хворий 

оголює нижні кінцівки і ставить коліно на кушетку чи на сидіння стільця. Лікар 

встає за хворим й обмацує підколінну ямку зігнутої в колінному суглобі 

кінцівки. Потім аналогічним чином пальпує іншу підколінну ямку. Невеликі, 

діаметром від декількох міліметрів до 1 см, одиночні лімфатичні вузли можуть 

у нормі пальпуватися в підщелепних, пахових і, рідше, у пахвових областях. 

Вони округлої форми, щільно еластичної консистенції, рухливі, безболісні. 

Більш значне збільшення лімфатичних вузлів у цих областях, а також 

лімфатичні вузли, які пальпуються, в інших частинах тіла, як правило, є 

патологічною ознакою. Збільшення лімфатичних вузлів буває місцевим і 

генералізованим. Так, збільшення лімфатичного вузла в якій-небудь одній 

області звичайно свідчить про наявність запального процесу чи метастатичного 

пухлинного ураження в органах (тканинах), з яких у даний вузол відтікає лімфа, 

або на патологічні зміни аналогічного походження в самому лімфатичному 

вузлі. При гострому запаленні лімфатичного вузла (лімфаденіт) він звичайно 

м’яко еластичної консистенції, різко хворобливий, шкіра над ним часто 

гіперемована і гаряча на дотик. Вузол може нагноюватись з залученням у 

запальний процес навколишніх тканин (періаденіт), а іноді розкривається з 

утворенням свища, з якого відходить гній. Якщо регіональний лімфаденіт 

викликаний запальним осередком у відділі кінцівки, який знаходиться нижче, то 

на шкірі її нерідко можна знайти, що йде від місця запалення до вузла вузьку 

смужку гіперемії в проекції збудженої лімфатичної судини (лімфангоїт). При 

метастазі раку в лімфатичний вузол чи первинне пухлинне його враження 

(лімфосаркома) вузол щільний чи навіть твердої консистенції, неправильної 

форми, іноді з нерівною поверхнею. Поступово збільшуючись у розмірах, 

пухлина проростає в навколишні тканини, і уражений лімфатичний вузол стає 

малорухомим. При деяких захворюваннях лімфатичні вузли збільшуються у 

певних ділянках. Виражене збільшення шийних лімфатичних вузлів 

спостерігається при туберкульозному лімфаденіті. Такі вузли звичайно спаяні зі 

шкірою і між собою у вигляді пакета, болючі і схильні до розпаду з утворенням 

свища, через який відходять білуваті сирнисті маси. Після лікування 

туберкульозного лімфаденіту на місці свища залишається грубий утягнений 

рубець. Аналогічна картина спостерігається при актиномікозному лімфаденіті. 

Значно збільшені, одиночні, болючі, нерідко нагніваючі лімфатичні вузли в 

шийних чи в пахвових ділянках бувають у дітей при так званій "хворобі котячої 

подряпини". При лімфогранулематозі в дебюті захворювання виявляються 

виражене збільшення й ущільнення однієї з груп лімфатичних вузлів, 

найчастіше в шийних, надключичних чи пахових ділянках. Вузли при цьому 

можуть бути одиночними чи у виді тісно спаяних великих конгломератів, але, 

як правило, не зв'язані зі шкірою, рухливі, безболісні і не нагниваються. 



Збільшені лімфатичні вузли переважно в потиличній області - типовий симптом 

краснухи, а збільшення задньошийних лімфатичних вузлів - інфекційного 

мононуклеозу. Ланцюжки помірно збільшених лімфатичних вузлів в ділянці шиї 

часто спостерігають у хворих на хронічний тонзиліт. Поява одного чи декількох 

збільшених і щільних лімфатичних вузлів у лівій надключичній ямці в 

медіального кінця ключиці - характерна ознака метастазуючого раку органів 

черевної порожнини, зазвичай шлунка чи підшлункової залози ("вірховська 

залоза"). Збільшення пахвових лімфатичних вузлів, не зв'язане з нагнійними 

процесами в ділянці верхніх кінцівок, може бути викликано метастазами раку 

молочної залози. При чумі і туляремії спостерігається значне збільшення 

запалених лімфатичних вузлів у виді великих конгломератів ("бубни"), що 

спаяні з яскраво гіперемованою і гарячою шкірою, яка лежить над ними. У 

хворих на чуму, "бубни" частіше виникають у пахових ділянках, різко болючі, 

швидко нагниваються і розкриваються, а при туляремії вони звичайно 

з'являються в шийних, пахвових і кубітальних ділянках, мало болючі, 

розкриваються рідше й на пізніших стадіях захворювання. Пахові лімфатичні 

вузли збільшуються при гнійному запаленні в області нижніх кінцівок, а крім 

того, при венеричних захворюваннях: сифіліс у ранній стадії, венерична 

лімфогранульома (хвороба Нікола-Фавра) і м'який шанкр. Помірне збільшення 

лімфатичних вузлів одночасно в декількох чи у всіх ділянках, що пальпуються, 

спостерігається при деяких інфекційних хворобах (бруцельоз, токсоплазмоз, 

лістеріоз, інфекційний мононуклеоз, СНІД), а також при сепсисі, інфекційному 

ендокардиті, саркоідозі, імунопатологічних захворюваннях. У той же час при 

гострій лейкемії, хронічному мієло- і лімфолейкемії лімфатичні вузли в 

більшості ділянок значно збільшені. Вони, як правило, не спаяні між собою і зі 

шкірою, тістоподібної консистенції, безболісні, добре рухливі при зсуві.   

                                                    Стан м’язів 
При огляді звертають увагу на ступінь розвитку мускулатури в цілому, 

наявність місцевої атрофії м'язів, контрактур і спастичних посмикувань 

окремих м'язових груп. Про ступінь розвитку м'язів роблять висновок по 

їхньому обсязі і рельєфності на симетричних ділянках. При виявленні місцевої 

атрофії м'язів кінцівки, вимірюють окружність зміненої її ділянки і порівнюють 

з окружністю симетричної ділянки іншої кінцівки. Обмацують м'язи 

натисненням на них і захоплюванням їх пальцями в складку в області плечового 

поясу, сідниць і кінцівок, одночасно роблять пасивні рухи по черзі у всіх 

суглобах. При цьому одержують уявлення про еластичність м'язів і ступінь 

їхнього напруження (м'язовий тонус), виявляють ділянки ущільнення і 

болючості. М'язову силу визначають по здатності хворого чинити активний опір 

пасивним рухам, які виконуються лікарем (згинання чи розгинання кінцівки), 

або, навпаки, по здатності хворого здійснювати рухи в суглобі, переборюючи 

опір, що робиться рукою лікаря. Більш точно м'язову силу можна виміряти за 

допомогою ручного, станового й інших видів динамометрів. Надлишковий 

розвиток (гіпертрофія) кістякової мускулатури спостерігається в хворих на 

акромегалією. Крім того, у жінок зрідка зустрічається захворювання 

нейроендокринного походження, при якому надлишковий розвиток кістякових 



м'язів сполучається з атрофією жирової тканини (гіпермускулярна 

ліподистрофія). Загальне зменшення м'язової маси (гіпотрофія) відбувається 

при тривалій загальній нерухомості, виснаженні і системному ураженні 

кістякової мускулатури (міастенія, дерматоміозит). М'язи при цьому тоншають, 

контури їх згладжуються. Місцева м'язова атрофія звичайно виявляється на 

кінцівках при їх тривалій нерухомості, наприклад, при захворюваннях суглобів, 

ушкодженнях сухожиль, чи нервів самих м'язів. М'язові контрактури виникають 

при захворюваннях суглобів і являють собою стійке спазмове зведення 

прилягаючих до суглоба м'язів, найчастіше згиначів. Місцеві спазмові 

посмикування окремих груп м'язів у більшості випадків викликані 

захворюваннями нервової системи.  М'язовий тонус знижується при 

периферичних паралічах і атрофії м'язів іншого походження. При цьому м'язи 

стають в'ялими, млявими, а пасивні рухи у відповідних суглобах 

надлишковими. Центральний параліч, навпроти, сполучається з гіпертонусом 

м'язів, що стають щільними, напруженими, чітко контуруються, пасивні рухи 

затруднені й обмежені. Наявність у товщі м'язів ділянок значного ущільнення і 

хворобливості свідчить про їхнє запальне ураження (міозит, дерматоміозит, 

трихінельоз). Виражені болі в м'язах кінцівок нерідко з'являються при деяких 

інфекційних захворюваннях, наприклад, при лептоспірозі, бруцельозі, 

туляремії, поворотному вошивому (епідемічному) тифі. При сапі і меліоідозі в 

товщі м'язів іноді виникають абсцеси і формуються зовнішні свищі. Області 

кам'янистої щільності в товщі м'язів утворюються при відкладенні солей 

кальцію (кальцифікація), що характерно для гіперпаратиреозу і токсоплазмозу. 

Значне ущільнення фасцій м'язів, що прилягають до ліктьових і колінних 

суглобів, у сполученні зі зміною шкіри кінцівок по типу "апельсинової кірки" і 

обмеженням рухливості відбувається при своєрідному рідкому аутоімунному 

захворюванні - дифузному еозинофільному фасціїті (хвороба Шульмана). 

Загальне зниження м'язової сили поряд з паралічами і парезами спостерігається 

при міастенії, дерматоміозиті, важких захворюваннях, що виснажують. 

Зниження сили окремих м'язових груп буває при патологічних процесах, що 

призводять до місцевої атрофії м'язів. При деяких паталогічних станах у хворих 

можуть спостерігатися судоми, які представляють собою раптово виниклі 

мимовільні скорочення скелетних м’язів. В разі скорочення більшості м’язових 

груп, судоми називаються загальними, а при скороченні окремих м’язів – 

місцевими. Судоми можуть являти собою затяжні стисні (спастичні) скорочення 

м’язів (тонічні судоми) або нападоподібні нетривалі скорочення, які ідуть один 

за одним і чергуються з короткочасними періодами розслаблення (клонічні 

судоми). Загальні тонічні судоми призводять до тривалої зміни положення тіла і 

кінцівок. Вони зазвичай виникають у хворих на правець або при отруєнні 

стрихніном. При цьому внаслідок судомного зведення м’язів спини часто 

спостерігається вигинання тулуба у вигляді дуги (опістотонус). При загальних 

клонічних судомах охоплені ними частини тіла здійснюють швидкі рухи. Такі 

судоми виникають при епілепсії, органічних захворюваннях мозку, гострому 

нефриті (еклампсія), гіпоглікемії, в агональному (передсмертному) стані. Як 

правило, загальні судоми супроводжуються знепритомленням, прикупуванням 



язика, мимовільним сечовипусканням і дефекацією. Виключення становлять 

судоми у хворих на істерію – вони розвиваються на тлі збереженої свідомості. 

Місцеві судоми можуть також бути тонічними або клонічними, але не 

супроводжуються порушенням свідомості. При гіпофункції прищитовидних 

залоз (гіпопаратиреоз) спостерігаються судоми, передусім м’язів передпліччя і 

кисті, а у хворих з пухлиною кори наднирників, яка продукує надлишок 

альдостерону (хвороба Крона) - м’язів нижніх кінцівок. Іноді у хворих 

спостерігаються мимовільні некоординовані сіпальні рухи тулуба, кінцівок або 

голови (гіперкінез). Найчастіше вони обумовлені первинним враженням 

центральної нервової системи, однак в деяких випадках можуть виявлятись і 

при ревматизмі (мала хорея). При вираженому пригніченні свідомості хворі 

часто мимовільно здійснюють кистями своєрідні рухи: перебирають край 

ковдри, збирають пушинки або ловлять невидиму павутинку. Стан кісток При 

огляді звертають увагу на форму кінцівок, правильність їхніх контурів і 

симетричність, що дозволяє виявити різноманітні кісткові деформації: 

скривлення, потовщення, вдавані суглоби, переломи. Для уточнення характеру 

виявлених зовнішніх змін пальпаторно досліджують: щільність кісткової 

тканини, її цілісність, гладкість поверхні, наявність болючості. Крім того, для 

виявлення болючості постукують кінчиками пальців або неврологічним 

молотком по епіфізах довгих трубчастих кісток, грудині, ключицям, ребрам і 

гребеням клубових кісток. У тих, хто переніс у дитинстві рахіт і в хворих, що 

страждають на хронічні захворювання колінних суглобів, нерідко відзначається 

виражена Х- чи О-подібна деформація нижніх кінцівок. При деяких 

захворюваннях навіть незначні травми призводять до повторних мало болючих 

довго незагоюючихся переломів кісток. Такі патологічні переломи виникають у 

хворих з пухлинами кісток, мієломною хворобою й остеопорозом різного 

генезу. Свищевий хід із гнійним виділенням у проекції кістки є характерною 

ознакою остеомієліту. Локальне потовщення, нерівність поверхні і болючість 

кістки свідчать про патологію окістя (періостит), що виникає при 

туберкульозному, сифілітичному чи пухлинному ураженні кісток, а також при 

деяких ревматичних захворюваннях. У хворих на уроджений люес специфічне 

ураження кісток гомілки іноді сприяє їхній деформації вигином уперед 

("шаблеподібні" гомілки). Розповсюджена болючість кісток характерна для 

гемобластозів (лейкозів). 

                                              Стан суглобів 
Послідовно оглядають усі суглоби верхніх і нижніх кінцівок. Звертають увагу 

на положення кінцівок, розміри і форму (контури) суглобів, а також на стан 

покриваючої їх шкіри. Крім того, визначають обсяг активних (довільних) рухів 

у суглобах. Функцію суглобів можна орієнтовно визначити, попросивши 

хворого встати зі стільця, пройти кілька кроків, присісти, зігнути руки в ліктях і 

підняти їх за голову, зжати кисті в кулак. При явній патології в якому-небудь 

суглобі просять хворого продемонструвати максимально можливі активні рухи. 

Потім пальпують область ураженого суглоба, обмацують суглобну щілину, 

сухожилля і синовіальні сумки, виявляючи в такий спосіб патологічні 

симптоми. При скупченні надлишкової кількості рідини в порожнині суглоба 



можна визначити феномен флуктуації. Тильною поверхнею кисті визначають 

температуру шкіри над ураженим суглобом, на суміжних з ним ділянках і над 

однойменним суглобом іншої кінцівки. Вимірюють окружність ураженого і 

симетричного йому суглобів, довжину кінцівок. Після цього, утримуючи суглоб 

однією рукою, іншою роблять у ньому рух у всіх можливих площинах, що 

дозволяє визначити амплітуду пасивних рухів, виявити надмірне 

перерозгинання, розхитаність (гіпермобільність) чи не властиві для даного 

суглоба рухи (нестабільність), а також хрускіт і крепітацію. Рівномірне 

збільшення обсягу і згладжування контурів (дефігурація) суглоба звичайно 

обумовлені запальними змінами суглобних м'яких тканин і скупченням у 

суглобній порожнині великої кількості синовіальної рідини, запального, у тому 

числі гнійного, ексудату чи крові. Іноді помилкову картину збільшення 

колінного суглоба дає надмірне локальне скупчення жирової клітковини 

(хвороба Декруме). Для запального ураження суглоба (артрит) поряд з 

рівномірною припухлістю м'яких тканин і дефігурацією характерні місцева 

гіперемія і гіпертермія покриваючої шкіри, дифузна пальпаторна болючість 

ділянки суглоба, порушення як активних, так і пасивних рухів у всіх можливих 

площинах. Частою причиною артриту є імунне запалення синовіальної 

оболонки суглобів, обумовлене попередньою стрептококовою інфекцією 

верхніх дихальних шляхів (гостра ревматична лихоманка), гострим 

ентероколітом чи венеричним уретритом (постентероколітний і урогенний 

реактивні артрити). Артрити спостерігаються також при бруцельозі, 

туберкульозі, люесі, лаймському бореліозі, системних мікозах, краснусі, 

вірусному гепатиті, вітряній віспі, епідемічному паротиті, СНІДі і, рідше, при 

інших інфекціях. При цьому в одних випадках мікроорганізм безпосередньо 

вражає суглобні тканини (інфекційний артрит), а в інших індукує у них 

імунопатологічне запалення (реактивний артрит). Іноді артрити імунного 

походження (ревматоїдний, псоріатичний) розвиваються без видимої причини і 

остаточно приймають хронічний плин. Причинами виникнення артритів можуть 

бути, крім того, алергійні реакції, системні імунопатологічні процеси й обмінні 

порушення: подагра, гемохроматоз, гемолітична анемія, гемобластози та ін. З 

появою артриту в літніх людей варто мати на увазі його можливий зв'язок з 

розвитком злоякісного новоутворення внутрішніх органів (паранеопластичний 

артрит). Деякі запальні захворювання суглобів мають характерні риси. Так, при 

туберкульозному і грибковому артритах в області враженого суглоба можуть 

з'являтися свищеві ходи, з яких виділяються крихтуваті білі маси. При 

довгострокових поточних ревматоїдному і псоріатичному артритах нерідко 

відзначаються виражене спотворення суглобів, їх нерухомість внаслідок 

постзапальних фіброзних змін м'яких суглобних тканин і сухожиль, 

ушкодження хрящових і кісткових структур, розвитку підвивихів і вивихів, 

м'язових контрактур. Пальпаторно над такими суглобами при русі може 

визначатися ніжна крепітація, зв'язана з хронічним запаленням синовіальної 

оболонки. Скупчення значної кількості синовіальної рідини в порожнині 

колінних суглобів з виникненням симптому "надколінка, що плаває", 

найчастіше спостерігається при постентероколітичному і урогенному, гострому 



бактеріальному (гнійному) і сифілітичному артритах. Гострий бактеріальний 

артрит у більшості випадків характеризується ураженням лише одного суглоба з 

різким болем у ньому, яскравими місцевими ознаками запалення, скупченням у 

суглобній порожнині гнійного ексудату в сполученні з регіональним 

лімфаденітом і гектичною пропасницею. При сифілітичному артриті, навпаки, 

звертає на себе увагу невідповідність між значним випотом у порожнину 

суглобів (найчастіше колінних) і незначними місцевими і загальними проявами 

запального процесу. Підшкірні вузлики на розгинальній поверхні запалених 

суглобів можуть виявлятися при подагрі, гострій ревматичній лихоманці і 

ревматоїдному артриті. Вузлувата еритема гомілок найчастіше спостерігається 

при постйерсиніозному артриті, а розповсюджена кільцеподібна еритема тулуба 

і кінцівок - при гострій ревматичній лихоманці. При хронічних захворюваннях 

суглобів, обумовлених дегенеративним ураженням його хрящових поверхонь 

(остеоартроз), зовнішні зміни області суглобів нерідко тривалий час відсутні чи 

незначно виражені, однак звичайно наявні помірні порушення активних і 

пасивних рухів, що часто супроводжуються чутним на відстані грубим 

хрускотом. Хрускіт при рухах у суглобах може виникати і при інших 

патологічних процесах, що приводять до ушкодження хрящової і кісткової 

тканини, у тому числі при хронічних артритах. До обмеження активних і 

пасивних рухів у суглобах призводять також склеротичні зміни суглобних 

м'яких тканин, що розвиваються внаслідок травм, поранень, опіків, 

склеродермії. Нерівномірна припухлість в області одного із суглобів 

утворюється при запальному чи травматичному ураженні сухожилля, його піхви 

або синовіальної сумки (періартрит), а також при пухлині кісти, хряща, м'яких 

суглобних тканин. Для періартриту характерна локальна хворобливість в 

області суглоба, іноді в сполученні з гіперемією і гіпертермією шкіри. Ураження 

сухожилля (теносиновіт) призводить до обмеження тільки здійснюваних з його 

участю активних рухів, що іноді супроводжуються голосними щигликами. У 

той же час інші активні і всі пасивні рухи в даному суглобі зберігаються в 

повному обсязі. Тільки у певних площинах бувають порушені активні рухи при 

ураженні периферичного нерва або окремих м'язів. Нестабільність суглобів і 

їхня надлишкова рухливість можуть бути викликані розривом сухожиль, 

змінами суглобної капсули, порушеннями конгруентності суглобних поверхонь 

унаслідок руйнування хряща. До гіпермобільності суглобів призводить слабість 

зв'язкового апарату.   

                                         Стан окремих частин тіла                                                                                                  

                                                         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). Рис. 2.8.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). Рис.2.9. 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. 


