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У першій частині статті описано рідкісний випадок дебюту і перебігу ювенільного дерматоміозиту. У другій частині проведено порівняльно�клінічний аналіз

результатів власного спостереження з іншими аналогічними повідомленнями. 

Основна увага зосереджена на атипових варіантах початку захворювання, зокрема ознаках вираженого інтоксикаційного синдрому, геморагічно�

некротичного висипу, анасарки, ураження ротової порожнини у вигляді стоматиту та виразково�некротичного глоситу. Показано труднощі ранньої

діагностики хвороби на тлі відстроченої маніфестації патогномонічних шкірних проявів та відсутності достовірних ознак міопатичного синдрому. Визначено

клініко�лабораторні особливості аміопатичного ювенільного дерматоміозиту зі стійким ураженням шкіри. Представлено три диференційовані плани�

рекомендації фахівців Північноамериканського альянсу дитячого артриту та ревматологічних досліджень у педіатрії стосовно лікування хворих, у котрих

ніколи не було ураження м'язової тканини та тих, у кого клінічні прояви міопатії спостерігалися тільки в перші місяці хвороби. Простежено сучасні тенденції

досягнень та прогалин щодо класифікації, діагностики та лікування різних форм ювенільного дерматоміозиту. На основі огляду та аналізу наукових

публікацій висвітлено можливі прогностичні наслідки аміопатичної форми захворювання у дітей. 

Дослідження виконані відповідно до принципів Гельсінської Декларації. Протокол дослідження ухвалений Локальним етичним комітетом зазначеної у роботі

установи. На проведення досліджень було отримано інформовану згоду батьків дитини.
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Debut and course rare of juvenile dermatomyositis.
Part II: clinical analysis with comparative analytical review of the literature
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The first part of the article describes a rare case of the onset and course of juvenile dermatomyositis. In the second part the comparative clinical analysis of results

of own supervision with other similar reports is carried out. 

The main attention is focused on atypical variants of the onset of the disease, in particular signs of severe intoxication syndrome, hemorrhagic�necrotic rash, anasar�

ca, lesions of the oral cavity in the form of stomatitis and ulcerative�necrotic glossitis. The difficulties of early diagnosis of the disease on the background of delayed

manifestation of pathognomonic skin signs and the absence of reliable features of myopathic syndrome are shown. Clinical and laboratory characteristics of amyopath�

ic juvenile dermatomyositis with persistent skin lesions have been defined. There are three differentiated plans�recommendations of the Childhood Arthritis and

Rheumatology Research Alliance for the treatment of patients who have never had muscle damage and those who have had clinical manifestations of myopathy only

in the first months of the disease. Current trends in achievements and gaps in the classification, diagnosis and treatment of various forms of juvenile dermatomyositis

have been observed. On the basis of scientific publications the possible prognostic consequences of the amyopathic form of this disease in children are highlighted.

The research was carried out in accordance with the principles of the Helsinki Declaration. The study protocol was approved by the Local Ethics Committee of partici�

pating institution.
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Дебют и течение редкого ювенильного дерматомиозита.
Часть ІІ: клинический анализ со сравнительно�аналитическим обзором литературы
М.И. Рейтмаер, А.Б. Волосянко, О.Б. Синоверська, Л.Я. Иванишин, Ю.И. Алексеева.

Ивано�Франковский национальный медицинский университет, Украина

В первой части статьи описан редкий случай дебюта и течения ювенильного дерматомиозита. Во второй части выполнен сравнительно�клинический анализ

результатов собственного наблюдения с другими аналогичными сообщениями. 

Основное внимание сосредоточено на атипичных вариантах начала заболевания, в частности признаках выраженного интоксикационного синдрома,

геморрагически�некротической сыпи, анасарки, поражения ротовой полости в виде стоматита и язвенно�некротического глоссита. Показано трудности

ранней диагностики болезни на фоне отсроченной манифестации патогномоничных кожных проявлений и отсутствии достоверных признаков

миопатического синдрома. Обозначены клинико�лабораторные особенности амиопатического ювенильного дерматомиозита с устойчивым поражением

кожи. Представлены три дифференцированные плана�рекомендации специалистов Североамериканского альянса детского артрита и ревматологических

исследований в педиатрии по лечению больных без поражения мышечной ткани и тех, у кого клинические проявления миопатии наблюдались только в

первые месяцы болезни. Прослежены современные тенденции достижений и пробелов в классификации, диагностике и лечении различных форм

ювенильного дерматомиозита. На основе обзора и анализа научных публикаций освещены возможные прогностические последствия амиопатической

формы этого заболевания у детей.

Исследование было выполнено в соответствии с принципами Хельсинкской Декларации. Протокол исследования был одобрен Локальным этическим

комитетом учреждения. На проведение исследований было получено информированное согласие родителей, ребёнка.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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У першій частині статті описано клінічний
випадок рідкісного дебюту і перебігу ювеніль�
ного дерматоміозиту (ЮДМ). Його визначаль�
ними рисами стали:

• початок захворювання, який характеризу�
вався клінічними проявами вираженої
інтоксикації, стоматиту, виразково�некро�
тичного глоситу, анасарки, поліартриту
та на один місяць відстрочених типових
уражень шкіри; 

• хронічний аміопатичний перебіг ЮДМ
(ЮДМам)  впродовж семи років спостере�
ження;

• приєднання через два роки простої форми
псоріазу (psoriasis vulgaris).

Описаний клінічний випадок потребував
вирішення одразу кількох важливих діагно�
стично�лікувальних питань. В основному вони
стосувалися:

• труднощів ранньої діагностики; 
• проблеми стійкої резистентності шкірних

проявів ЮДМ до базисного протирев�
матичного лікування, швидкого рецидиву
виразково�некротичного ураження язика
у випадку його відміни; відсутності апро�
бованих та узгоджених схем лікування
таких випадків; 

• коморбідності з псоріазом. 
Дослідження виконані відповідно до прин�

ципів Гельсінської Декларації. Протокол
дослідження ухвалений Локальним етичним
комітетом зазначеної у роботі установи.
На проведення досліджень було отримано
інформовану згоду батьків дитини.

Труднощі ранньої діагностики. Результати
масштабних аналітичних досліджень засвідчу�
ють факт запізнілої діагностики ЮДМ прак�
тично у всіх регіонах світу: навіть у випадку
гострого початку встановлення діагнозу може
тривати кілька місяців, а при поступовому —
і кілька років [8,28,34]. У першому випадку
найчастішими причинами відстроченої діагно�
стики є нетипові клінічні прояви раннього
ЮДМ з домінуванням ознак неспецифічної
інтоксикації чи патологічних змін зі сторони
інших органів і систем, у другому — повільне
наростання проксимальної м'язової слабкості
дає час для адаптації та залишається малопо�
мітним як для дітей, так і для батьків. Звичай�
но, що вирішального значення ці фактори набу�
вають тільки за умови відсутності властивих
для цього захворювання шкірних уражень.    

У описаній клінічній картині мала місце
одна з таких діагностичних ситуацій. Доміну�

вання впродовж перших чотирьох тижнів хворо�
би ознак інтоксикації, геморагічного висипу з
некротичними елементами, афтозного стомати�
ту та виразково�некротичного глоситу потребу�
вало чимало часу та зусиль на диференційну
діагностику — верифікувати ЮДМ за умови від�
сутності ураження шкіри та міопатичного син�
дрому, на той час, було вкрай проблематично.

Слід зазначити, що у науковій літературі
описані численні випадки первинних патоло�
гічних змін при ЮДМ у ротовій порожнині,
зокрема телеангіоектазії ясен, виразково�
афтозного стоматиту, гінгівіту [7,35]. Відомо
також і про випадок кальцинозу язика, проте
про можливість виразково�некротичного гло�
ситу не повідомлялось [22]. 

Разом з тим, виникнення виразок можливе
у більш дистальних відділах шлунково�кишко�
вого тракту, зокрема в шлунку, тонкому
і товстому кишечнику [3,37,43]. Фігурує також
повідомлення про двобічні виразки голосових
зв'язок у дорослого пацієнта з двомісячною
історією аміопатичного дерматоміозиту (ДМа)
[41]. Як правило, це відбувається у гострій фазі
захворювання. Деяка аналогія з наведеними
вище випадками є і в нашому клінічному описі:
з одного боку, виразково�некротичний глосит
у хворого виник у гострому періоді хвороби,
а з іншого — ЮДМ протікав у нього без будь�яких
ознак проксимального м'язового ураження. 

Стосовно міопатичного синдрому, то при�
скіпливий діагностичний пошук у цьому
напрямі все�таки проводився. Клінічно визна�
чити слабкість м'язів чи їхню болючість у хво�
рого було непросто: перешкодою цьому були
вік пацієнта (5 років і 10 місяців), виражена
інтоксикація з лихоманкою, набряклість
підшкірно�жирової клітковини та запальні
зміни у суглобах. Водночас, до цілеспрямова�
них досліджень спонукали ознаки системного
запального процесу та результати окремих
біохімічних та імуноферментних досліджень:
найбільша увага була звернена на підвищення
рівня гострофазних показників та збільшення
активності аланінамінотрансферази (АЛТ) —
одного з ключових ферментів, оцінка якого
(окрім іншого) є складовою для визнання факту
запальної міопатії [1]. Особливо турбувало
збільшення концентрації антинуклеарних анти�
тіл, що давало вагомі підстави думати про існу�
вання якоїсь невідомої аутоімунної патології.  

У цьому контексті до уваги брався також
недеструктивний артрит гомілково�ступневих,
колінних та ліктьових суглобів. Річ у тому, що
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на той час великі багатонаціональні когортові
дослідження клінічної картини ЮДМ встано�
вили можливість ураження суглобів (артри�
ту/артралгії) у 20–98% таких хворих [20,31,37].
Однак, нормальні показники електроміограми
(ЕМГ) та креатинфосфокінази (КФК), отрима�
ні у хворого, не давали підстав вважати цей діаг�
ноз вірогідним. Саме тому біопсія м'язів, резуль�
тат якої є одним з визначальних критеріїв
дерматоміозиту (ДМ) А. Бохана та Дж. Петера,
не проводилася через відсутність прямих ознак
ураження м'язової тканини (за винятком
підвищеного рівня АЛТ) [4,5]. 

Дійсно, як і на початку захворювання, так
і подальше семирічне спостереження не вияви�
ло у пацієнта будь�яких лабораторно�інстру�
ментальних змін проксимальних м'язів кінці�
вок та шиї, що помітно вирізнялося з класичної
клінічної картини ЮДМ. У науковій літературі
такий перебіг хвороби знайшов свою назву
як «аміопатичний». Цей термін вперше було
запропоновано американським вченим Пірсо�
ном у 1979 р. для опису рідкісного захворюван�
ня шкіри в дорослих, що має такі ж шкірні сим�
птоми, як і класичний ДМ, проте не має міопа�
тичного синдрому [29]. У окрему ж нозологіч�
ну одиницю аміопатичний перебіг ДМ було
офіційно виокремлено тільки через 25 років
(2004 р.). Це сталося на 119 міжнародному
конгресі Європейського нейромускульного
центру (European Neuromuscular Centre
(ENMC)) [13]. Тоді було визнано, що це такий
ДМ, який характеризують типові для хвороби
зміни шкіри за відсутності об'єктивної слаб�
кості, нормальних лабораторних показниках
«м'язових» ферментів та нормальної ЕМГ,
а м'язова біопсія, якщо вона зроблена, не роз�
криває будь�якого іншого фенотипу хвороби.

У 2017 р. експерти Європейської ліги проти
ревматизму та Американської колегії ревмато�
логів (EULAR/ACR) розглянули класифікацію
ДМ та ЮДМ спільно й також виокремили
аміопатичний ДМ з�поміж інших ідіопатичних
запальних міопатій та визнали його фенотипіч�
ну самостійність як у дітей, так і в дорослих,
проте не дійшли висновку щодо діагностичних
критеріїв цієї форми захворювання [19].
Важливим є те, що прийняті рекомендації
дозволяють діагностувати ДМа чи ЮДМ
(ЮДМам) у пацієнтів із патогномонічним
шкірним висипом без урахування даних біопсії
м'язів: вона рекомендована тільки тим, у кого є
клініко�лабораторні ознаки ідіопатичного міо�
патичного синдрому [19].

Завершуючи короткий огляд перебігу ЮДМ
без ураження мускулатури та порівнюючи його
з отриманими нами даними, відкритим залиша�
ється важливе питання: враховуючи все�таки
наявність у пацієнта стійкого, здатного до
рецидиву, запально�некротичного ураження
язика, то — це ЮДМ аміопатичний, ЮДМ гіпо�
аміопатичний (враховуючи підвищену актив�
ність АЛТ у дебюті захворювання [21,32]), чи
це якийсь інший фенотип хвороби? З деякою
аналогією в цьому сенсі можна розглядати
повідомлення норвезьких ревматологів та кар�
діологів про ізольоване порушення зі сторони
іншого поперечно�посмугованого м'язового
органу — серця: у 59 пацієнтів з тривалістю
хвороби від 2�ох до 38�ми років (медіана
спостереження — 16,8 років) та високою актив�
ністю на її початку з подальшим переважанням
шкірних уражень без м'язової участі, виявлено
достовірно більшу, у порівнянні з контрольною
групою, кількість осіб із ознаками систолічної
та діастолічної дисфункції міокарда лівого
шлуночка [39]. 

Ще одним рідкісним клінічним проявом,
який виник у хворого на третьому тижні захво�
рювання, була помірна тотальна набряклість
підшкірно�жирової клітковини. Симптом, який
нагадує анасарку, при ЮДМ є доволі рідкісним
і за поодинокими науковими спостереженнями
діагностується тільки на початкових етапах
цієї хвороби [2,25,38,46]. Основні висновки,
здійснені за результатами цих спостережень,
є неоднорідними, проте у двох основних
напрямках вони принаймні акцентовані: з
одного боку, генералізований набряк у дебюті
ЮДМ є предиктором тяжкого перебігу захво�
рювання і вимагає негайної та агресивної тера�
пії [2,25,38,46], а з іншого — такий прояв за від�
сутності очевидних причин його розвитку та
типових шкірних проявів можна розглядати
як ймовірну додаткову діагностичну ознаку
захворювання [2,38]. У цілому, описане клініч�
не спостереження підтвердило наведені
припущення: покращення загального стану
хворого вдалося досягти лише за допомогою
використання високих доз системних глюко�
кортикоїдів і метотрексату, а їхнє тривале
використання у подальшому не призвело до
повної ремісії хвороби. Водночас, навіть воло�
діючи відповідними знаннями про можливість
набряку підшкірно�жирової клітковини в дебюті
ЮДМ, особливо за умови його аміопатичного
перебігу та ще й до появи характерних шкірних
проявів, запідозрити це захворювання вкрай
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складно. Очевидно, таку казуїстичну клінічну
маніфестацію можна оцінити тільки ретроспек�
тивно й клініцист у таких випадках практично
не має шансів коректно верифікувати причину
виникнення цього симптому.

Величезних труднощів у ранній діагностиці
ЮДМ у нашого пацієнта завдала затримка
появи типових шкірних ознак, яка склала при�
близно місяць. У цілому, така ситуація при
ЮДМ є давно відомою і, як уже згадувалося,
вона може тривати кілька років. Так, за даними
55 центрів американської педіатричної ревма�
тології при первинному зверненні до різних
спеціалістів та з різних причин, серед тих, кому
пізніше було встановлено діагноз ЮДМ, пато�
гномонічний для хвороби висип констатовано
тільки у 44% випадків [34].

Разом з тим, виразки шкіри та їхнє наступне
рубцювання реєструються доволі часто:
за результатами широкомасштабного міжна�
родного дослідження 490 хворих на ЮДМ
(248 — в Європі та 242 — у Латинській Америці) —
подібні ураження діагностовано у 195 (44%)
пацієнтів [31]. Трохи інші показники, проте
з набагато меншою кількістю вибірки, отрима�
но з інших джерел. Наприклад, за даними уні�
верситетської лікарні м. Осло (Норвегія)
ретроспективний аналіз 60�ти хворих із почат�
ком захворювання до 18 років (медіана спосте�
реження — 16,8 року), виразки шкіри були
у 40% пацієнтів, а накопичувальне утворення
рубців чи атрофії шкіри діагностовано у 63%
[37]; за даними національного реєстру 151 хво�
рого на ЮДМ у Великій Британії та Ірландії
виразки шкіри були у 23% обстежених [20].
Швидше за все, ці розбіжності можна пояснити
різною тривалістю хвороби та часом спостере�
ження, а, можливо, і географічно�етнічними осо�
бливостями країн, де проводилися дослідження. 

Окремо привертає увагу почерговість вини�
кнення висипань у хворого: спочатку вони
з'явилися над розгинальними поверхнями
колінних та ліктьових суглобів, пізніше —
над розгинальними поверхнями п'ясно�фалан�
гових і проксимальних міжфалангових сугло�
бів китиць (ознака Готрона), а ще пізніше змі�
нився колір повік (геліотропний висип). Ана�
логічну послідовність висипу при ЮДМ (у т.ч.
ЮДМам) було встановлено спільною групою
фахівців у галузі дерматології, педіатрії та рев�
матології зі штату Пенсільванія (США) [30].
Важливим є те, що автори дослідження також
констатували в таких випадках і псоріатичний
висип, який діагностовано ними у 25% обсте�

жених хворих. Таким чином, ці дані відразу за
трьома вагомими ознаками — послідовністю
виникнення висипу, наявністю псоріазу та діаг�
ностованим ЮДМам цілком співпадають з
перебігом хвороби в описаному нами випадку. 

Сітчасте ліведо, яке маніфестувало на почат�
ку хвороби й продовжує утримуватися до цього
часу, належить до нечастого клінічного прояву
ЮДМ. Поодинокі свідчення у науковій літерату�
рі вказують на можливість його появи в дебюті
захворювання чи при виникненні ускладнень,
а іноді — і на прогностично тяжчий перебіг зах�
ворювання [10,33]. У цілому, ці дані також спів�
падають з перебігом хвороби в описаному
випадку та опосередковано підтверджують наве�
дене нами спостереження.

Дані про можливість виникнення в дебюті
ЮДМ геморагічного петехіально�екхімозного
висипу (з поодиноким некрозом) на тілі в
доступній нам літературі не знайдено. 

Проблема стійкої резистентності шкірних
проявів ЮДМ до базисного протиревматич#
ного лікування. Власне, стійкість шкірних
проявів ЮДМ, постійне існування ліведо,
швидке відновлення виразок шкіри з наступ�
ним утворенням рубців на тлі безперервного
протиревматичного лікування стало однією з
найбільших проблем у виборі тактики ведення
пацієнта. З цією метою було навіть запропоно�
вано короткочасну (близько 5 місяців) комбі�
націю лікарських засобів із застосуванням під�
тримуючої дози метилпреднізолону (4 мг на
добу), метотрексату (0,4 мг/кг один раз на тиж�
день) та, рекомендованого у випадках значного
ураження шкіри, гідроксихлорохіну (5 мг/кг
один раз на добу) [8,40], однак це не призвело
до істотного клінічного покращення. У нашому
випадку найефективнішим терапевтичним
засобом виявилося збільшення дози метил�
преднізолону до 0,75–1,0 мг/кг залежно від
інтенсивності висипу впродовж 1–2 місяців
із наступним середнім темпом зменшенням
дози до підтримуючої. 

Взагалі, проблема відсутності ефективних
схем лікування ЮДМ зі стійкими шкірними
проявами без клінічно значимого ураження
м'язів є широко відомою, вона часто обговорю�
ється, проте нині єдиної думки з цього приводу
немає [14,17,40,44]. Опубліковані у 2010 р. ана�
літичні дані стосовно лікування ювенільного
ЮДМ на всій території Північної Америки [40]
показують, що у випадку торпідного аміопатич�
ного перебігу хвороби переважна більшість
опитаних американських та канадських лікарів



КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

49ISSN 2663�7553   Modern pediatrics. Ukraine  5(109)/2020

Читайте нас на сайті: http://med�expert.com.ua

застосовували високі дози глюкокортикоїдів
(вище 1,5 мг/кг) та середні дози метотрексату
(від 10 до 20 мг/м2/тиждень). При цьому близь�
ко двох третин респондентів користувалися
комбінацією цих препаратів у поєднанні
з гідроксихлорохіном, а одна третина застосо�
вувала гідроксихлорохін у вигляді монотерапії. 

У 2017 р. фахівці північноамериканського
альянсу дитячого артриту та ревматологічних
досліджень в педіатрії (Childhood Arthritis and
Rheumatology Research Alliance, CARRA),
приймаючи до уваги те, що:

• стійкий висип є важливим для пацієнта та
часто призводить до порушення його пси�
хосоціального статусу через зміну зовніш�
нього вигляду, постійну загрозу посилен�
ня болю, зниження функціональних
можливостей, тощо;

• на даний час відсутні загальноприйняті
ефективні методики лікування ЮДМ
з переважним шкірним ураженням.

Розглянули та прийняли три консенсусні
клінічні плани медикаментозного лікування
одразу для двох підгруп хворих, в яких захво�
рювання на даний час протікає без залучення
м'язової тканини, тобто аміопатичної, клінічно
аміопатичної та гіпоаміопатичної форми ЮДМ
[14,17]. До першої підгрупи ввійшли пацієнти,
в яких у дебюті хвороби практично не було міо�
патичного синдрому, а тільки специфічні ура�
ження шкіри; до другої — пацієнти, у яких були
поєднані ознаки ураження м'язів і шкіри, вони
отримали певний курс протиревматичного
лікування, що призвів до повного (чи майже
повного) нівелювання проявів міопатичного
синдрому, але у них утримувалися стійкі шкір�
ні прояви більше 3�ох місяців.

У результаті, для хворих на ЮДМ першої
підгрупи консорціум CARRA планом А реко�
мендує використання тільки гідроксихлорохі�
ну 5 мг/кг/добу (максимум 400 мг); планом
В — гідроксихлорохіну в тій же дозі та мето�
трексату 0,15–1 мг/кг (максимум 40 мг) один
раз на тиждень, а планом С — гідроксихлоро�
хіну, метотрексату в тих же дозах та кортико�
стероїдів у перерахунку для преднізолону
1–2 мг/кг/добу (максимум 60 мг) [17]. 

Водночас, для пацієнтів другої підгрупи
план А передбачає застосування внутрішньо�
венного імуноглобуліну в дозі 2 г/кг (макси�
мум 70 г), потім кожні 2 тижні 3 рази, пізніше —
щомісяця; план В — мікофенолат мофетил
10 мг/кг/добу (максимум 1500 мг); а план
С — циклоспорин не менше 3 мг/кг/добу

(більш високі дози можуть застосовуватися
на розсуд лікуючого лікаря з відповідним
моніторингом артеріального тиску та функції
нирок) [14]. На початку лікування лікар
може обрати будь�який план лікування, врахо�
вуючи при цьому тяжкість шкірних уражень.
У подальшому він обирає план В або С залеж�
но від торпідності хвороби до пропонованої
ним терапії. Щоправда, необхідний термін,
у який слід проводити зміну медикаментозної
терапії не зазначений і таким чином залишаєть�
ся невідомим скільки він може тривати.

Слід наголосити — авторами консенсусного
рішення бралися до уваги тільки легкі форми
ЮДМ з типовими шкірними проявами без
супутньої ліподистрофії, кальцинозу, виразок
шкіри та клінічного ураження внутрішніх орга�
нів [14,17], а зазначені рекомендації відобража�
ють тільки можливі підходи до лікування тако�
го ЮДМ і не повинні вважатися стандартом. 

Згідно викладених рекомендацій описаний
хворий належить до першої підгрупи та отримує
лікування з використанням двох препаратів
(план В). Застосування у нього трьох препаратів
(план С) впродовж 5 місяців не призвело до зна�
чимого покращення і було відмінене. Зважаючи
на виключну стійкість ураження шкіри та схиль�
ність до періодичного загострення хвороби на
тлі практично безперервної базисної терапії,
виникає як мінімум два запитання: чи дійсно
зазначені CARRA терапевтичні підходи є ефек�
тивними у всіх випадках будь�яких формам
ЮДМ, чи все�таки ізольоване ураження інших
поперечно�посмугованих м'язів (наприклад,
серця [39]) та, як в описаному в цьому клініч�
ному випадку, ураження язика, належить
до іншої, ще більш унікальної форми ЮДМам
чи ДМ та потребує якогось іншого, чимось
модифікованого терапевтичного підходу. 

Коморбідність з псоріазом. Безперечно,
клінічна ситуація у хворого ускладнилася
коморбідністю ЮДМам з простою формою
псоріазу. Спочатку це було зумовлено чисто
діагностичною проблемою: поява на третьому
році від початку хвороби численних бляшкопо�
дібних сріблястих лускатих висипань, локалі�
зованих на волосистій частині голови, тулубі
та кінцівках, які супроводжувалися незначним
свербежем, спричинила низку запитань стосов�
но їхньої оцінки. Річ в тому, що на той час вже
було відомо про можливості паралельного
перебігу ЮДМ/ЮДМам/ДМ та псоріазу
або виникнення при цих захворюваннях
псоріазоподібного висипу [6,12,16,30,36]. Ці та
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більш пізні наукові повідомлення про подібні
випадки [11,23,26,45] наголошують на серйоз�
ній проблемі швидкої верифікації діагнозу
та неминучій потребі міждисциплінарного під�
ходу у спробі її вирішення. Аналогічна ситуація
склалася при диференціації висипу і в нашого
хворого: лише тісна співпраця дитячих кардіо�
ревматологів, дерматологів, імунологів та мор�
фологів дозволила констатувати у нього співіс�
нування двох захворювань. 

Водночас зі встановленням діагнозу постало
питання тактики ведення пацієнта. Слід зазна�
чити, що псоріаз у нього виник на тлі прийому
метотрексату, який розглядався і тепер розгля�
дається, як один зі стандартів лікування цієї
недуги [18,24]. Очевидно, що мали рацію
американські вчені з Чикаго (штат Іллінойс,
США), охарактеризувавши коморбідність
ЮДМ та псоріазу подвійною неприємністю,
зазначивши при цьому виникаючі протиріччя
у загальному та медикаментозному лікуванні
цих двох захворювань [16]. Питання залиша�
ється відкритим до цього часу. 

Стосовно прогнозу. Описаний пацієнт не
зовсім відповідає деяким літературним даним
про відносно сприятливий перебіг та прогноз
ЮДМам [9,21]:

• по�перше: його історія хвороби засвідчи�
ла, що відмова від базисного протиревма�
тичного лікування неодмінно призводила
до швидкого (впродовж одного�двох міся�
ців) відновлення ознак неспецифічної
інтоксикації, виразково�некротичного
глоситу та шкірних виразок над колінни�
ми й ліктьовими суглобами з посиленням
інтенсивності типових шкірних проявів

і підвищенням показників гострої фази
запального процесу); 

• по друге: довгостроковий прогноз залиша�
ється невідомим. Існують дані про тяжкі,
швидко�прогресуючі ускладнення аміопа�
тичного ДМ зі сторони легень [15,27]
та можливість малігнізації у дорослому
віці [42]. Окрім того, у частини таких хво�
рих у подальшому розвивається класич�
ний ДМ з усіма ознаками запальної міопа�
тії, а їхня частка може сягати 26% [32].

Висновки

1. Діагностика гострого ювенільного дермато�
міозиту з атиповими клінічними проявами та від�
строченим ураженням шкіри може стати склад�
ним завданням. Її суттєво ускладнюватиме аміо�
патичний чи гіпоаміопатичний перебіг хвороби. 

2. Лікування хворих на ювенільний аміопа�
тичний дерматоміозит зі стійкими шкірними
проявами засновано на даних особистого досвіду
практичних лікарів та консенсусних рішень екс�
пертів — усталених загальноприйнятих міжна�
родних протоколів на сьогоднішній день не існує. 

3. Клініка ювенільного дерматоміозиту,
коморбідного з іншими соціально значимими
захворюваннями, зокрема псоріазом, є малові�
домою, а тактика ведення таких пацієнтів та
терапевтичні підходи до їхнього сумісного
лікування не розроблені. 

4. Довгостроковий прогноз аміопатичної
форми ювенільного дерматоміозиту, особливо в
поєднанні з іншими імунокомпетентними хворо�
бами, в т.ч. псоріазом, остаточно не з'ясований.     
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