
ТРАНЗИТОРНІ ЗМІНИ ШКІРИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ 

 

Перехід дитини від внутрішньоутробного існування до постнатального життя супроводжує 

безліч змін фізіологічних, біохімічних, імунологічних і гормональних функцій. Стани, що 

відображають процес адаптації новонародженого до нових умов життя, називають транзиторними 

(рубіжними, перехідними, фізіологічними). Вони виникають одразу після пологів і через деякий 

час безслідно минають. Рубіжними ці стани називають тому, що вони виникають на межі двох 

періодів життя - внутрішньоутробного і позаутробного. За певних умов (патологічного перебігу 

пологів, несприятливих для дитини умов зовнішнього середовища після народження, 

нераціонального догляду та вигодовування) транзиторні стани можуть набувати патологічних 

ознак, про що вкрай необхідно знати заради правильної тактики ведення новонародженого. Знання  

клінічних і параклінічних проявів рубіжних станів новонароджених надзвичайно важливе не лише 

для лікаря, але й батьків дитини.  

Транзиторні зміни шкірних покривів спостерігаються майже в усіх новонароджених 1-го 

тижня життя та відзеркалюють адаптацію дитини до більш низької температури навколишнього 

середовища, тактильних подразників, мікробного оточення. 

 

Фізіологічне лущення шкірних покривів- крупнопластинчасте   лущення шкіри, 

що виникає на 3-5-й день життя у дітей з особливо вираженою простою формою еритеми при її 

згасанні. Вона частіше буває на животі та грудях. Особливо інтенсивне лущення відзначається у 

переношених дітей. Лікування не потребує. 

 

Токсична еритема новонароджених- проявляється різноманітними 

світлочервоними плямами і папулами (від 1 до 3 мм в діаметрі), які швидко перетворюються на 

пустули на гіперемованому тлі. Трапляється у половини доношених немовлят. Етіологія невідома, 

але розвитку цього стану може сприяти незрілість сальних залоз. 

Висип поширюється на тулуб і проксимальні відділи кінцівок, не 

зачіпаючи долонь і підошов. ТЕН може бути наявною вже при 

народженні, але частіше з’являється протягом перших 24–48 годин 

життя немовляти. Висип не викликає свербіння і зникає протягом 

п’яти-семи днів. Діагноз встановлюється на підставі клінічної 

картини. Він може бути підтверджений мікроскопічним 

дослідженням мазків вмісту пустул, забарвлених за Райтом, на яких 

видно численні еозинофіли і поодинокі нейтрофіли. Однак це 

дослідження не є обов’язковим. Якщо вигляд висипу незвичайний і 

викликає сумніви, доцільно виконати культуральне дослідження з 

метою виявлення бактерій, грибів і вірусів, результати якого в разі наявності ТЕН будуть 

негативними. ТЕН регресує самостійно, потреби в лікуванні немає. 

 

  

 Мілії- білі папули викликані відкладенням кератину і 

сальних речовин у волосяних фолікулах. Вони часто 

спостерігаються на носі і щоках, не турбують дитину і проходять 

спонтанно протягом перших 1-2 тижнів життя. Бувають трьох 

типів: 1) поверхневі тонкостінні везикули (miliaria crystallina); 2) 

невеликі групові еритематозні папули (miliaria rubra); 3) 

пустульозний висип (miliaria pustulosis, miliaria profunda).  

 

 



Акне новонароджених- страждають близько 20% 

немовлят. Причиною хвороби є стимуляція сальних залоз 

материнськими і ендогенними андрогенами. Найчастіше висип 

з’являється у віці трьох тижнів. Підставою для діагнозу є 

наявність запалених папул і пустул, відсутність пошкоджень 

комедонів і характерний розподіл висипу, який обмежується 

обличчям (особливо уражені щоки), рідше – волосистою 

частиною голови. У більшості випадків акне новонароджених 

перебігає легко і потребує тільки щоденного очищення водою з милом. 

 

Транзиторний неонатальний пустулярний меланоз- зустрічається у 4% 

новонароджених. Для нього характерні три типи уражень: 

 невеличкі пустули на негіперемованому тлі, зазвичай присутні при народженні (2, А); 

 еритематозні мереживоподібні плями, вкриті кірочкою, які виступають над поверхнею шкіри. 

Вони розвиваються на місці перфорованих пустул і можуть зберігатися протягом декількох тижнів 

або й місяців (2, Б); 

 гіперпігментовані плями, які можуть з’явитися відразу після пологів і поступово зникають 

протягом періоду від декількох тижнів до декількох місяців (2, В). 
 

 

 

Деколи одномоментно можуть бути наявні висипання всіх трьох типів. Діагноз ґрунтується 

тільки на клінічній картині. При мікроскопічному дослідженні вмісту пустул із забарвлюванням 

мазків за Райтом виявляють численні нейтрофіли і поодинокі еозинофіли (на відміну від 

транзиторної еритеми новонароджених). Проте це дослідження не є обов’язковим. Культуральне 

дослідження вмісту пустул з метою виявлення мікрофлори, якщо воно проводиться, не виявляє 

збудників. Потреби в лікуванні немає. 

 

Пологова пухлина - набряк передлежачої частини тіла, частіше голови, внаслідок 

венозної гіперемії, минає самостійно протягом одного-двох днів. Нерідко на місці пологової 

пухлини виявляються дрібноточкові крововиливи (петехії), що зникають самостійно. 
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