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АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ШКІРИ 
ЖІНОК ВІД ПУБЕРТАТНОГО ПЕРІОДУ ДО СТАРОСТІ

Л.Д. Калюжна, д. м. н., професор 
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ

Мабуть немає іншого 

органу, що привер-

тав би до себе стільки 

уваги, як шкіра. Шкіра 

є найбільшим органом людсь-

кого організму та, водночас, 

найбільшим органом, який стано-

вить сексуальну привабливість. 

Відомо, що шкіра складається з 

епідермісу, дерми та підшкірної 

клітковини (гіподерми). 

Епідерміс — це епітеліальний шар 

з кератиноцитів, але він також 

містить такі клітини, як клітини 

Лангерганса, клітини Меркеля та 

меланоцити. Товщина епідермісу 

коливається від 0,04 мм на віях 

до 1,6 мм на долонях. Дерма 

має два шари: тонкий сосочко-

вий шар, розміщений відразу за 

епідермісом, та ретикулярний 

(сітчастий) шар, що межує з 

гіподермою. Дерма містить основ-

ну субстанцію, що складається 

переважно з полісахаридів 

(глікозаміногліканів), містить 

протеїни і утворює макромоле-

кули, відомі як протеоглікани. В 

цій основі розміщені колагенові 

та еластичні волокна разом з 

клітинними елементами, такими 

як фібробласти, тучні клітини 

та інші типи клітин, а також 

нервові та васкулярні утворен-

ня. Товщина дерми коливається 

від 1 мм на обличчі до 4 мм на 

спині та стегні. Дерма являє 

механічну опору епідермісу. 

Шкіра охороняє організм від 

негативних впливів та проникнен-

ня шкідливих речовин, запобігає 

втраті рідини. Різні ділянки ма-

ють різний ступінь черезшкірної 

абсорбції. Відомо, що найбільш 

проникною є шкіра обличчя, тоді 

як шкіра долонь стійка до багатьох 

речовин. Механічні функції шкіри 

та її властивості до руху забезпе-

чують волокна дерми. Здатність 

до розтягування шкіри неоднакова 

на різних ділянках. Шкіра жи-

вота має надзвичайну здатність 

до розтягування, проте до пев-

них меж, що спостерігаємо при 

striae distensae у підлітків та striae 

gravidarum у вагітних. Перш за 

все, у деяких жінок цьому сприя-

ють генетичні фактори. Активність 

апокринових та сальних залоз є 

свідком пубертатного періоду та 

пов’язана із сексуальним розвит-

ком. Шкіра має сенсорні функції, 

а також продукує речовини із за-

пахом. Запах краще відчувається 

у жінок, ніж у чоловіків, більше 

в період овуляції, ніж у період 

спокою менструального ци-

клу. Шкіра має певні характерні 

властивості, наприклад, здійснює 

катаболізм стероїдів та утворен-

ня активних гормонів. Придатки 

шкіри реагують на продукцію 

статевих гормонів. Таким самим 

чином на андрогенну стимуляцію 

реагують такі статеві характе-

ристики, як волосся на обличчі, 

в підпахвових зонах та на лоні. 

Шкіра є мішенню для широ-

кого спектру впливів. Реакція 

шкіри на гормональний вплив у 

чоловіків і жінок різна. Напри-

клад, фолікули волосся та сальні 

залози є мішенню для андроген-

них стероїдів, що секретуються 

статевими залозами та корою 

надниркових залоз, а мела-

ноцити підпадають під прямий 

вплив поліпептидних гормонів, 

що продукуються гіпофізом. Дію 

естрогенів на шкіру з’ясовано не 

до кінця, хоча в клімактеричний 

період вони можуть стимулювати 

епідермальний мітоз. Відомо, що 

естрогени підвищують як дер-

мальний, так і кістковий рівень 

колагену. Немає сумніву, що вони 

гальмують секрецію сала, а їх 

вплив передує іншим стимуляціям. 

В цілому, рівень рецепторів 

естрадіолу досить низький, на 

обличчі, найвищий- , а найниж-

чий — на животі та стегнах. Рівень 

рецепторів естрадіолу виявився 

однаковим і у жінок, і у чоловіків, 

хворих на акне. Рецептори про-

гестерону мають найвищий рівень 

у шкірі грудей, найнижчий — на 

лоні. Андрогени впливають на 

надзвичайно специфічні зони: 

сальні залози, фолікули во-

лосся, апокринові залози. Те-

стостерон метаболізується в 

5-а-дигідротестостерон під впли-

вом ферменту 5-а-редуктази 

в деяких тканинах, включаю-

чи шкіру. У дорослих людей 

активність ферменту вище 

в ділянках, де визначається 

чутливість до тестостерону, та-

ких як зони сальної активності, 

у жінок — у зонах волосся при 

ідіопатичному гірсутизмі. 

У цілому, вміст колагену 

в шкірі у жінок нижчий, ніж у 

чоловіків. Одним із чинників такої 

розбіжності є дія андрогенів. Із 

старінням загальний колаген 

шкіри зменшується як у чоловіків, 

так і у жінок, проте нижчий по-

чатковий рівень його у жінок 

є причиною, чому шкіра жінки 

старіє раніше. Зважаючи на вміст 

колагену в шкірі, виявляється, 

що шкіра жінок старша за шкіру 

чоловіків на 15 років. Вимір тов-

щини шкіри, вмісту колагену 

та його щільності забезпечує 

інформацію щодо метаболічних 

та ендокринних захворювань і 

може бути корисним для оцінки 

ефективності дії ліків на спо-

лучну тканину та в дослідженні 

захворювань, пов’язаних з де-

фектом сполучної тканини. 

Підшкірна клітковина 

складається з трьох шарів жиру 

з перемичками сполучної ткани-

ни між ними. На стегнах у жінок, 

особливо там, де щипковий тест 

допомагає встановити «феномен 

матрацу», поверхневий підшкірний 

шар складається з жирових 

ділянок середнього розміру 0,5 

х 1,5 см, відокремлених одна від 

одної стінкою із сполучної ткани-

ни. Це мереживо нагадує арки, 

адипозні сосочки проходять від 

жирових ділянок до дерми. Вони 

розділяються в сітчастому шарі 

та навколо цибулини волосся та 

кровоносних судин, охороняючи 

ці утворення від тиску та порізів. 

Під тиском може змінюватись 

форма жирових ділянок. Між 

тим «феномен матрацу» може 

бути тільки на шкірі стегон у 

жінок, коли спостерігається 

стиснення та вип’ячування 

жирових клітин. Порівняно з 

цим підшкірна клітковина сте-

гон у чоловіків значно тонша, і 

перехрещені септи розділяють 

жирові ділянки на полігональні 

утворення. Крім того, дерма у 
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чоловіків товща, ніж у жінок. 

Після підліткового періоду 

шкіра та волосся проходять ба-

гато стадій по мірі старіння. При 

тому, що фізіологічне внутрішнє 

(хронологічне) старіння закладено 

в наших генах, зазвичай існують і 

ознаки зовнішнього фотостаріння. 

У кожній віковій категорії 

наявні анатомо-фізіологічні 

особливості шкіри та її придатків 

і, відповідно, існує низка 

патологічних станів, прита-

манних цьому віку. Безумовно 

змінює стан шкіри встановлення 

репродуктивної функції. Так, у 

двадцятирічних осіб переважним 

дерматологічним захворюван-

ням є вугрова хвороба, або акне. 

Акне, як правило, розпочинається 

як захворювання підлітків, проте 

часто триває і після пубертатного 

віку, стаючи проблемою дорос-

лих жінок.  У більшості випадків 

акне являють персистуюче за-

хворювання, хоча воно може ви-

никнути і після 25 років. У жінок 

акне реагують на зміни менстру-

ального циклу. Майже 70% жінок 

відмічають загострення акне в 

передменструальний період. Пато-

генез акне мультифакторіальний, 

проте дуже важливу роль відіграє 

андрогенна стимуляція сальних 

залоз. Незважаючи на те, що 

секреція сала перебуває під гене-

тичним контролем, акне можуть 

бути результатом підвищеної 

реакції пілосебацейного утворен-

ня на нормальний рівень цирку-

люючих андрогенів. Відмічено 

також, що у деяких хворих жінок 

дійсно підвищений рівень си-

роваткового андрогену. Якщо 

резистентні до терапії пізні акне 

супроводжуються клінічними 

ознаками гіперандрогенізму 

(гірсутизм, андро-

генетична алопеція, 

менструальні роз-

лади), вони можуть 

бути пов’язані з 

порушеннями в 

яєчниках, наднирко-

вих залозах, свідчити 

про полікістозний 

оваріальний син-

дром, пізню вроджену 

гіперплазію над-

ниркових залоз або 

злоякісне дозрівання. 

Не є секретом, 

що куріння справляє 

негативний вплив на 

шкіру. Саме куріння 

є одним із значущих 

факторів у її перед-

часному старінні. 

Перш за все, поява 

зморшок на обличчі 

частіше відмічається 

у курців незалеж-

но від віку, статі та 

сонячного опромінення. Крім 

того, прояви зморшок виразніші 

у тих, хто палить багато і без-

перервно. Гістологічні зміни у 

вигляді фрагментації потовще-

них елас тичних волокон дерми 

є результатом хронічної ішемії, 

підвищення активності еласта-

зи та зниження рівня вітаміну А. 

«Обличчя курця» мають тільки 

8% тих, що кинули палити, або 

тих, що не курили, а серед курців 

такі зміни проявляються у 46% 

випадків. Саме поява зморшок 

іноді є найбільш вагомим аргу-

ментом проти куріння порівняно 

з іншими впливами на здоров’я.

Важливе значення в 

попередженні передчасного 

старіння шкіри має захист від со-

нячного опромінення. За останнє 

тисячоліття рівень ультрафіо-

летового опромінення променем 

В збільшилось через знижен-

ня рівня озону в стратосфері. 

Накопичення в оточуючому 

середовищі променів В може при-

звести до негативного впливу на 

шкіру (немеланомний рак шкіри, 

фотостаріння) та очей (катарак-

та). Ультрафіолетові промені А, 

що повсякденно присутні в со-

нячному світлі, легко проникають 

глибоко в дерму і мають більш 

шкідливий вплив, ніж промені В. 

Навіть суберитемні повторні 

дози променів А можуть сприяти 

фотостарінню. Доведено, що саме 

промені А відіграють провідну 

роль у патогенезі меланоми. Ви-

користання фотозахисних засобів 

не завжди достатньо ефективне, 

тому існує необхідність жінкам 

використовувати їх кілька разів 

на добу. Така тактика не тільки 

попереджує фотостаріння, а й 

зменшує ризик передзлоякісних 

актинічних кератозів та немела-

номного раку шкіри. В зв’язку з 

тим, що повна фотопротекція не-

можлива, жінка повинна на сонці 

перебувати в одязі, широкополій 

шляпі, сонцезахисних окуля-

рах. Комплекс такого захисту 

може суттєво знизити ушкод-

ження від ультрафіолетових 

променів. Не тільки вплив со-

нячного опромінення завдає 

шкоди. Лікар повинен поясни-

ти жінці, що засмага в салоні 

чинить той самий ефект. Під 

впливом сонця розвивається 

актинічний кератоз, що може 

бути передраковим станом. У 

сорокарічному віці актинічний 

кератоз виникає у 56% осіб.

Відомо, що в жіночому житті 

вагітність веде до глибоких 

гормональних та фізіологічних 

змін. Звичайним явищем є поява 

пігментних плям, характерна для 

90% вагітних жінок. Збільшення 

рівня меланоцитарної активності 

стимулюється гормонами, та-

кими як естрогени і, можли-

во, прогестероном. Мелазма 

є проявом гіпермеланозу на 

обличчі, що посилюється при 

перебуванні на сонці. Також під 

час вагітності можуть виникати 

запальні елементи на обличчі, 

що нагадують передменструальні 

висипи. Усунення пігментацій 

здійснюють шляхом поступово 

зростаючого в концентрації (від 

30% до 70%) хімічного пілінгу, за-

стосування 25% трихлоруксусної 

кислоти, рубінового лазерно-

го опромінення. Досить ча-

сто вагітні жінки помічають 

збільшення кількості родимих 

плям, потемніння та збільшення 

в розмірі невусів. Проте сучасні 

дослідження не виявили при 

цьому збільшення розмірів 

меланоцитів. Це свідчить про 

те, що будь-який невус, який 

збільшився під час вагітності, 

потребує пильної уваги та об-

стеження з метою своєчасного 

встановлення його трансформації. 

Множинний акрохордон може 

також з’являтися в пізньому 

триместрі вагітності. Через те, 

що він зникає в післяпологовий 

період, його появу вважають 

пов’язаною з гормональними 

змінами. Striae gravidarum (роз-

тяжки вагітних) розвивають-

ся у 90% вагітних жінок. Перш 

за все, вони з’являються на 

животі, а згодом — на грудях, 

сідницях, стегнах. Етіологічні 

фактори включають збільшення 

адренокортикальної активності 

та фізичний вплив від збільшення 

розмірів живота. Протягом 

вагітності на 50% збільшується 

тиск у кровоносних судинах. 

Крім того, збільшення матки при-
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АНАТОМО-

ФІЗІОЛОГІЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ 

ШКІРИ ЖІНОК ВІД 

ПУБЕРТАТНОГО 

ПЕРІОДУ ДО 

СТАРОСТІ

зводить до стиснення великих 

абдомінальних судин. Комбінація 

цих двох факторів спричинює 

варикозне розширення вен 

кінцівок та геморой. Виникають 

також павутинні телеангіектазії, 

вишневі ангіоми та пурпура.

Уже тридцятирічні жінки при 

уважному розгляданні себе в 

дзеркалі помічають поодинокі 

зморшки на обличчі. Це може бути 

ознакою передчасного старіння. 

До таких ознак можна віднести 

підкреслені смуги, лентиго, 

огрубіння шкіри, сенільну пурпуру. 

Старіння підлягає дії генетичних 

факторів, навантаження, по-

рушень сну та впливу гормонів. 

Гістологічно хронологічне 

старіння шкіри характеризується 

зменшенням васкуляризації, 

витонченням дерми, знижен-

ням клітинного складу дерми та 

втратою еластичних волокон. 

Клінічно такі зміни проявляються 

втратою звичного кольору шкіри, 

атрофією, зморшками та в’ялістю. 

Показано, що зловживання 

ультрафіолетовим опроміненням 

у віці до 20 років спричиняє на-

копичення фотоіндукованого 

ефекту у 80% жінок. Головними 

клінічними проявами з боку шкіри 

є в’ялість, огрубіння, жовтуватий 

відтінок, нерівномірна пігментація, 

телеангіектазії. Гістологічно 

така картина характеризується 

епідермальною атрофією, акан-

тозом, порушенням кератинізації, 

зникненням меланоцитів, втра-

тою або дегенерацією елас-

тичних волокон, руйнуванням 

судин. Сонцеіндукована шкіра 

збільшує рівень стимуляторів 

онкогенезу, які активізують 

колагеназу, що, в свою чер-

гу, сприяє деградації дерми. 

Ще більші вікові зміни 

спостерігаються у жінок 40–50 

років. З віком шкіра жінок 

потребує зволоження. Сухість 

гістологічно пов’язана з потов-

щенням рогового шару, що, як 

припускають, є результатом зру-

шення зчеплення та дозрівання 

кератиноцитів. Часте нанесення 

зволожуючих засобів допомагає 

шкірі зберегти гідратацію та 

м’якість. Незважаючи на те, 

що зволожувачі складаються з 

масла і води, лише мінімальна 

частка води абсорбується ро-

говим шаром. Олійна неви-

парювана фракція здійснює 

змащування поверхні шкіри. 

Зволожувачі містять альфа-

гідроксикислоти і допомагають 

зменшити товщину рогового шару 

шляхом зменшення зчеплення 

корнеоцитів, сприяють потовщен-

ню епідермісу та дерми, синтезу 

колагену, еластину, протеїну та 

глікозаміногліканів. Здатність 

таких альфа-гідроксикислот, 

як гліколева, зменшувати зче-

плення корнеоцитів та сприя-

ти нормальній кератинізації 

особливо корисна, коли крім 

сухої та фотоіндукованої шкіри 

відмічається схильність до акне. 

Коли у жінки розпочинається пе-

рименопаузальний період, шкірні 

ознаки старіння стають більш ви-

разними через втрату ендогенно-

го естрогену. Взаємовідношення 

між естрогенами та шкірою до-

сить складне, бо на нього впли-

вають рівень естрогенів, стан 

рецепторів, рівень інших циркулю-

ючих гормонів. Дослідження пока-

зали, що падіння рівня дермально-

го колагену становить приблизно 

2% кожного року в менопаузі. 

Уже починаючи з 

післяпубертатного періоду, всі 

жінки мають проблеми з во-

лоссям. Зміни оволосіння 

відбуваються до і після ме-

нопаузи. Протягом цього 

періоду у жінок відмічається 

пригнічення естрогенів та 

відносний підйом андрогенів. 

Ще до того часу, який можна 

сміливо назвати старістю, існує 

делікатно названий деякими авто-

рами період пізньої зрілості. В цей 

період зміни можуть бути більш 

значними, психологічна реакція на 

них сильніша, ніж у пубертатному 

віці. Процес зрілості є поступо-

вим і повільним з пригніченням 

розмірів та кількості клітин і з 

виключенням багатьох функцій, 

пов’язаних із системними змінами 

в клімактеричному періоді, коли 

знижується продукція статевих 

гормонів яєчників. Найбільші 

катастрофічні зміни з боку шкіри 

спричиняють соціальні наслідки — 

як у плані самооцінки, так і навіть 

в роботі. Ці зміни іміджу завдають 

шкоди і сімейному життю. Знач-

на кількість патологічних змін, 

типових для пізньої зрілості, на-

лежить до психологічних аспектів 

хронологічного та гормонального 

старіння. Зміни з боку шкіри є 

результатом запрограмованого 

старіння у кожного індивідуума. 

Зміни на клітинному та молеку-

лярному рівнях призводять до 

порушень у продукції протеїну та 

в генній експресії у відповідь на 

різні стимули. Практично ці зміни 

передують схильності організму 

до захворювань та дисфункцій. 

Клітинний рівень старіння є фор-

мою генетично запрограмованої 

диференціації, що виражається 

в розширенні частки більш 

диференційованих клітин і втра-

тах відносно недиференційованих 

клітин, які мають більший 

проліферативний потенціал та 

більшу функціональну відповідь. 

Дослідження засвідчили, що 

асоційована з віком диференціація 

залежить від генної експресії. 

Важливий зовнішній вплив на 

нормальний процес старіння 

справляє зловживання курінням 

та ультрафіолетовими променя-

ми. Найбільш очевидними озна-

ками прогресуючого старіння 

шкіри є індивідуальний ступінь 

атрофії, в’ялості, зморшкуватості, 

обвислості, жовтуватості та 

пігментних змін. Існує якісна 

різниця між фотостарінням та 

хронологічним старінням шкіри. 

Основні характерні риси — це 

дисбаланс між атрофією та 

гіпертрофією: перш за все, 

старіння характеризується 

проявами функціонального 

погіршення шкіри з непритаман-

ною їй гіпертрофією як запальної 

захисної відповіді на шкідливу дію 

ультрафіолетового опромінення. 

Більшість асоційованих із 

старінням втрат прискорені в 

фотоіндукованих клітинах, вклю-

чаючи генетичні мутації з більш 

високим порогом диференціації, 

що підвищує шкідливу дію 

ультрафіолетового опромінення. 

Природне старіння може бути оха-

рактеризоване клінічно як поява 

зморшок, втрата еластичності, 

обезжирення шкіри, атрофія 

дерми, зменшення підшкірної 

клітковини, що більш помітно в 

жіночій шкірі. Функціонально це 

сприяє втраті здатності шкіри 

до епідермального оновлення, 

очищення від хімічних речовин, 

відбудови дерми, заживлення 

ран, механічного захисту, імунної 

відповіді, сенсорної чутливості, 

функції залоз, терморегуляції 

та судинної реактивності.
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