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Вузлова еритема: ознака системного захворювання 

 

 Вступ 

Вузлова еритема, болюча патологія підшкірної жирової тканини, є 

найбільш поширеною формою панікуліту. Цей стан є переважно 

ідіопатичним, хоча найбільш поширеною причиною, яку можна 

ідентифікувати, є стрептококовий фарингіт. Вузлова еритема може 

бути першою ознакою таких системних захворювань, як 

туберкульоз, бактеріальна інфекція або глибокі мікози, саркоїдоз, 

запальні захворювання кишечника або злоякісні новоутворення. 

Етіологічним чинником можуть бути деякі медикаменти: оральні 

контрацептиви та певні антибіотики. Вузлова еритема являє собою 

болючі, еритематозні, підшкірні вузли з типовим симетричним 

розташуванням на передній поверхні нижніх кінцівок. Для 

нодулярної еритеми не характерне утворення виразок та, зазвичай, 

атрофія чи рубцювання.  

 

Більшість доказів свідчать про розвиток IV типу алергічних реакцій – 

гіперчутливості сповільненого типу до численних антигенів. Для 

адекватної візуалізації процесу необхідний зразок, отриманий 

шляхом інцизійної або ексцизійної біопсії. Гістологічна картина 

вузлової еритеми представляє собою запалення 

сполучнотканинних перетинок між жировими часточками, при 

якому відсутній васкуліт та наявні радіальні гранульоми. Після 

ретельного збору анамнезу пацієнта, фізикального огляду, 

необхідно провести наступну діагностичну оцінку: загальний аналіз 

крові з лейкоцитарною формулою, ШОЕ, рівень С-реактивного 

білка (СРБ), діагностику стрептококової інфекції (бактеріологічне 

дослідження зразків із зіву, швидкі тести на антигени, титр АСЛ-О, 

ПЛР) та біопсію. Також необхідно оцінити ризик наявності 

туберкульозу в пацієнта, оскільки подальші дослідження 

(туберкулінодіагностика, рентгенографія грудної клітки, 

бактеріологічне дослідження випорожнень) варіюють залежно від 

індивідуальних особливостей кожного пацієнта.  



 

 

Вузлова еритема здебільшого не потребує лікування. Необхідно 

проводити терапію основного захворювання, що спричинило даний 

стан, та симптоматичну терапію (для боротьби із болем 

використовуються нестероїдні протизапальні засоби).  

 

Вузлова еритема – це тип панікуліту, при якому відбувається 

ураження підшкірно жирової клітковини, що спершу проявляється 

еритематозними, чутливими при дотику вузлами, розташованими 

на симетричних вентральних поверхнях нижніх кінцівок. Хоча нині не 

задокументовано специфічної причини виникнення нодулярної 

еритеми, все ж необхідно проводити пошук можливих її тригерів. 

Серед дітей найбільш поширеним етіологічним чинником є 

стрептококова інфекція, тоді як серед дорослих – вживання 

лікарських засобів, гормональні впливи, запальні захворювання 

кишківника та саркоїдоз. Часто вузлова еритема є ознакою 

серйозного розладу, який потенційно піддається лікуванню, і 

найбільш дієвим способом полегшення її проявів є менеджмент 

основного захворювання. 

 

Загалом частота виникнення вузлової еритеми складає 1-5 на 

100000 осіб, причому серед дорослих вона частіше виникає у 

жінок (співвідношення чоловіки:жінки – 1:6), а серед дітей з 

однаковою частотою. Пік захворюваності припадає на вік 20-30 

років, хоча даний стан може виникати у будь-якому віці. 

 

Ключові практичні рекомендації 

Клінічні рекомендації Рівень 

доказовості 

Найважливішим кроком у менеджменті нодулярної 

еритеми є лікування основного захворювання, що її 

викликало. 

С 

Необхідно розпочати протитуберкульозну терапію у С 



 

пацієнтів із позитивною реакцією на введення 

туберкуліну з або без ідентифікованого вогнища 

інфекції. 

Біль при вузловій еритемі можна зменшувати за 

допомогою нестероїдних протизапальних засобів. 

С 

При виключенні в процесі ретельного обстеження 

наявності інфекції, ризиків її дисемінації та сепсису, 

а також злоякісного захворювання, можна 

використовувати системні глюкокортикоїди в дозі 

1мг/кг на добу. 

С 

При супутньому синдромі Бехчета можна 

розглянути призначення колхіцину. 

С 

А-послідовні, пацієнто-орієнтовані достовірні докази; В – 

суперечливі або обмежені пацієнто-орієнтовані докази; С – 

консенсус, хворобо-орієнтовані докази, думка експертів або 

серії випадків. 

 

Клінічні прояви 

 

Вузли, що нечітко відмежовані від здорових тканин (оскільки 

розташовані підшкірно) при нодулярній еритемі мають розміри 1-

10 см у діаметрі. Найчастіше уражаються претібіальні ділянки, 

можливе ураження розгинальних поверхонь рук, стегон та тулуба. 

Спочатку вузли тверді, однак у процесі розвитку патології може 

спостерігатися флуктуація. Окремі вузли можуть існувати до 2-х 

тижнів, нові елементи можуть виникати до 6-ти тижнів від початку 

захворювання. Повне зникнення вузлів (як правило без атрофії чи 

рубцювання) займає близько 2-х місяців, в процесі якого вони 

можуть набувати вигляду, подібного до синців, також виразки 

зазвичай не утворюються.  

  

Табл.1 – Основні характеристики вузлової еритеми 

Болючі симетричні вузли червоного кольору 

Типове місце локалізації – передня поверхня ніг 

Процес інволюції займає декілька тижнів, під час якого вузли 



 

можуть набувати вигляду синців 

Не утворюються виразки та зазвичай зникають безслідно 

 

Незалежно від етіологічного чинника, продромальний період 

триває 1-3 тижні до появи вузлової еритеми. Можливі такі специфічні 

симптоми: втрата ваги, загальне нездужання, лихоманка до 38°С, 

кашель та артралгія (з або без артриту). Відомо, що артралгія 

може зберігатись до двох років після зникнення вузлової еритеми, 

артрити є серонегативними відносно ревматоїдного фактора, та 

характеризуються неспецифічними деструктивними змінами. 

Відхилення у лабораторних показниках можуть включати 

лейкоцитоз більше 10.000 на мм3, підвищення рівнів ШОЕ та СРБ.  

 

Класично відокремлювані мігруюча вузлова еритема, підгострий 

вузловий мігруючий панікуліт та хронічна вузлова еритема зараз 

вважаються розладами того ж спектру. Мігруюча вузлова еритема, 

хоча і є персистуючою, викликає малу кількість симптомів та 

спершу проявляється у вигляді однобічних вузлів, що схильні 

поширюватися відцентрово. Для підгострого вузлового мігруючого 

панікуліту характерні вузли на ногах, що можуть зливатися у бляшки 

до 8 дюймів (20 см) в діаметрі. Хронічна вузлова еритема також 

може проявлятись злиттям вузлів з утворенням більших по розміру 

бляшок, щоправда вони виглядають менш запальними у порівнянні 

з типовою нодулярною еритемою.  

 

Патофізіологія та гістопатологія 

 

Вузлова еритема – це неспецифічна шкірна реакція на 

різноманітні антигени, до якої залучена велика кількість імунно-

опосередкованих механізмів. Переважна більшість прямих та 

непрямих доказів свідчать про участь реакції гіперчутливості 

сповільненого типу (IV тип реакцій) на множинні антигени. Часто 

вузлова еритема виникає в асоціації з гранулематозними 



 

патологіями – саркоїдозом, туберкульозом, гранулематозним 

колітом.  

 

Для кращої візуалізації бажано використовувати зразки, отримані 

за допомогою інцизійної або ексцизійної, а не пункційної біопсії. 

Вузлова еритема являє собою запалення перетинок в підшкірно-

жировій клітковині, тобто септальний панікуліт. Утворення 

нейтрофільних інфільтратів, які проліферують, навколо капілярів 

призводить до потовщення перетинок на ранніх стадіях ураження, 

що може бути пов’язано із крововиливами. Характерною є 

актинічна радіальна гранульома Мішера – невелике, чітко 

відмежоване вузлове скупчення малих гістіоцитів навколо зірчастої 

щілини в центрі. Васкуліт не є характерним для вузлової еритеми, 

але все ж можуть виникати запалення мілких судин та крововиливи. 

На гістологічному зрізі можна побачити фіброз, розширення венул 

та грануляційну тканину поміж жировими часточками та 

сполучнотканинними перетинками. 

 

Причини вузлової еритеми 

 

Хоча вузлова еритема, як правило, є ідіопатичним станом, все ж 

існує велика кількість можливих причин її розвитку. Тому необхідно 

розглянути всі можливі причини даного стану та ретельно зібрати 

анамнез. Короткий опис діагностичних кроків наведено в Табл. 3, а 

диференційна діагностика – в Табл.4. 

Табл.2 – Причини виникнення вузлової еритеми 

Часті 

 

Ідіопатична вузлова еритема (до 55% випадків). 

 

Інфекційні: стрептококовий фарингіт (28-48%), Yersinia spp. (в 

Європі), мікоплазма, хламідія, гістоплазмоз, кокцидіодомікоз, 

мікобактерія. 

 



 

Саркоїдоз (11-25%) із білатеральною гілярною лімфаденопатією. 

 

Лікарські засоби (3-10%): антибіотики (сульфонаміди, 

амоксицилін), оральні контрацептиви. 

 

Вагітність (2-5%). 

 

Ентеропатії (1-4%): регіонарний ентерит, виразковий коліт. 

 

Рідкісні (менше 1%) 

 

Інфекційні причини: 

вірусні (вірус простого герпесу, Ебштейн-Барр вірус, віруси 

гепатиту В і С, ВІЛ); 

бактеріальні (Campylobacter spp., рикетсії, Salmonella spp., 

пситакоз, Bartonella spp., сифіліс); 

паразитарні (амебіаз, гіардіоз (лямбліоз)). 

 

Інші: лімфома, інші злоякісні новоутворення. 

 

Табл.3 – Діагностичні кроки 

Клінічний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, ШОЕ, СРБ 

 

Дослідження на стрептококову інфекцію (бактеріологічне 

дослідження зразків із зіву для виявлення БГСА, швидкі тести на 

антиген, титр АСЛ-О, ПЛР) 

 

Ексцизійна біопсія (у разі сумніву в клінічному діагнозі): ключові 

гістологічні знахідки – септальний панікуліт, нейтрофільна 

інфільтрація, актинічні радіальні гранульоми Мішера, відсутність 

васкуліту та мікроорганізмів. 

 

При клінічній підозрі на хронічні захворювання, такі як саркоїдоз, 

туберкульоз: туберкулінова проба, рентгенографія грудної клітки. 

 

У пацієнтів із діареєю або гастроінтестинальними симптомами: 

бактеріологічне дослідження калу, обстеження на яйця та 



 

паразитів. Розглянути необхідність обстеження на запальні 

захворювання кишечника. 

 

Табл.4 – Диференційний діагноз вузлової еритеми 

 

Найбільш поширені 

Дефіцит α1-антитрипсину 

Цитофагічний гістіоцитарний панікуліт (лімфома) 

Глибокий червоний вовчак (вовчаків панікуліт) 

Вузловий некроз жирової тканини 

 

Менш поширені 

Ліпоїдний некробіоз 

Некробіотична ксантогранульома 

Склеродерма 

Підшкірна гранульома 

 

Рідкісні 

Холодовий та інфекційний панікуліт 

Лейкемічні інфільтрати 

Ліподистрофія 

Постстероїдний панікуліт 

Панікуліт, спричинений повідоном 

Склеродерма новонароджених 

Склерозуючий панікуліт 

Ліпоїдний некроз новонароджених 

 

Стрептококовий фарингіт 

 

Найбільш поширеною причиною виникнення вузлової еритеми, яку 

можна ідентифікувати, є інфекція, спричинена бета-гемолітичним 

стрептококом. Стрептококова інфекція є причиною 44% випадків у 

дорослих та 48% випадків вузлової еритеми у дітей. Елементи 

нодулярної еритеми можуть з’явитись через 2-3 тижні після 

стрептококового фарингіту, тому пацієнтам із вузловою еритемою 

необхідно проводити оцінку бактеріологічного дослідження зразків 



 

із зіву на наявність стрептококу групи А, також титрів АСЛ-О та/або 

ПЛР дослідження. Для оцінки стрептококової інфекції необхідне 

визначення титрів АСЛ-О двічі: при встановленні діагнозу вузлової 

еритеми та повторно протягом 4-х тижнів.  

 

ПЛР у реальному часі нині є привабливим варіантом оцінки 

стрептококової інфекції горла: чутливість цього дослідження 

складає 93%, специфічність 98%, позитивне та негативне 

прогнозовані значення – 88% і 99% відповідно. ПЛР рекомендується 

як самостійна ефективна альтернатива швидким імунологічним 

дослідженням на антигени при оцінці стрептококового фарингіту. 

 

Туберкульоз та атипова мікобактеріальна інфекція 

 

Тривалий час туберкульоз пов’язують із вузловою еритемою, яка 

може виникати разом із первинним ТБ навіть перед розвитком 

шкірної реакції на туберкулін. Вакцинація БЦЖ та шкірні 

туберкулінові проби теж асоціюються із розвитком вузлової 

еритеми. Також виявлення вузлової еритеми можливе у пацієнтів із 

гіперергічною реакцією Манту, але відсутнім вогнищем інфекції.  

 

Всі пацієнти з вузловою еритемою повинні бути розділені на групи 

щодо ризику інфікування туберкульозом. Відповідні заходи 

включають шкірні туберкулінові проби, рентгенографію органів 

грудної клітки та аналіз мокроти на кислотостійкі бактерії. 

Протитуберкульозна терапія повинна проводитись у пацієнтів із 

вузловою еритемою та позитивною реакцією Манту незалежно від 

наявності чи відсутності визначеного вогнища інфекції. 

 

Ефективним також є бактеріологічне дослідження первинних 

вогнищ інфекції на наявність атипових мікобактерій, які можуть 

викликати вузлову еритему. До останніх відноситься Mycobacterium 

marinum, якою можна інфікуватись в басейні. Ідентифікація 



 

конкретного збудника важлива для вибору відповідної етіотропної 

терапії.  

 

Системні мікози 

 

Необхідно враховувати епідеміологічний анамнез (подорожі) 

окремного пацієнта. Так, Histoplasma capsulatum, Blastomyces 

dermatitidis, Paracoccidioides brasiliensis, та Coccidioides immitis 

асоціюються з розвитком вузлової еритеми. У західних та південно-

західних районах США дана патологія зазвичай викликається 

кокцидіодомікозом, відомим також як лихоманка долини Сан-

Хоакін (San Joaquin Valley fever). Частота виникнення вузлової 

еритеми у пацієнтів із клінічними проявами кокцидіодомікозу 

складає близько 5%. У цих випадках нодулярній еритемі, яка 

виникає до того, як IgM до Coccidioides почнуть визначатись, 

передують симптоми ураження верхніх дихальних шляхів. Вагітні 

пацієнтки з кокцидіодомікозом мають вищі ризики розвитку 

дисемінованого процесу та загрозливих життю станів, однак 

виникнення вузлової еритеми у таких пацієнтів може вважатися 

сприятливою прогностичною ознакою, оскільки розповсюдження 

інфекції поза легенями у них менш ймовірне.  

 

Інші інфекції  

 

Інші інфекційні причини вузлової еритеми наведені в Табл.2, вони 

іноді уражають ШКТ, причому повідомляється про можливе 

підвищення частоти таких випадків. Тому необхідна ретельна 

оцінка, включаючи культуральне дослідження калу в пацієнтів із 

вузловою еритемою та діареєю.  

Лікарські засоби 

 



 

У 3-10% випадків нодулярної еритеми причиною є реакція 

гіперчутливості на певні медикаменти, зокрема оральні 

контрацептиви, численні антибіотики, включаючи амоксицилін та 

особливо сульфонаміди. Інгібітори протонної помпи та 

модифікатори лейкотрієнових рецепторів також грають роль у 

виникненні патології, хоча докази цього обмежені лише окремими 

повідомленнями. Як тільки встановлюється діагноз вузлової еритеми, 

необхідно за можливості припинити прийом ліків, що її спричинили.  

 

Саркоїдоз 

 

Близько чверті випадків вузлової еритеми викликається саркоїдозом. 

На рентгенографії грудної клітини часто виявляється двобічна 

аденопатія воріт легень, в одному із досліджень повідомлялось про 

виявлення білатеральної гілярної або медіастинальної аденопатії на 

рентгенівських або КТ-знімках у всіх випадках нодулярної еритеми, 

викликаної саркоїдозом. Традиційно, виникнення вузлової еритеми 

у пацієнтів із саркоїдозом вважається сприятливою прогностичною 

ознакою, хоча це може вважатися справедливим відносно 

пацієнтів із Північної Європи.  

 

Саркоїдоз із гілярною аденопатією, поліартритом та вузловою 

еритемою має назву синдрому Лефгрена, який має сприятливий 

прогноз. Синдром Лефгрена, як правило, є гострим станом, що 

минає через 6-8 тижнів і не потребує лікування, тоді як саркоїдоз, як 

правило, є прогресуючим хронічним захворюванням.  

 

Гормональні зміни 

 

Вузлова еритема виникає у 4,6% вагітних жінок, ймовірно, в 

результаті продукції естрогенів або зміни відносних рівнів естрогену 

та прогестерону. Також естроген розглядається як фактор, що 

впливає на різну частоту виникнення патології серед статей 



 

(співвідношення захворюваності чоловіків і жінок – 1:6). Протягом 

десятиліть комбіновані оральні контрацептиви асоціювались із 

розвитком вузлової еритеми, так само і гормональна терапія. З 

моменту появи низькодозованих оральних контрацептивів у 1980-х 

кількість асоційованих із ними випадків нодулярної еритеми 

зменшилась, що може бути результатом поточного фізіологічного 

рівня етинілестрадіолу в оральних контрацептивах на рівні або 

нижче 20-50 мкг, хоча чітко визначеного впливу естрогенів на 

виникнення патології не встановлено. Окрім цього, не було 

зафіксовано жодного випадку злоякісних новоутворень, що 

секретують естроген, при яких виникала вузлова еритема. Тому 

відносні концентрації естрогену та прогестерону в оральних 

контрацептивах, гормональна терапія та вагітність можуть бути 

більше пов’язаними із вузловою еритемою, аніж власне рівень 

естрогену.  

 

Хронічні запальні та аутоімунні розлади 

 

Окрім інфекційного коліту, з вузловою еритемою також асоційовані 

виразковий коліт та хвороба Крона. Так, вузлова еритема з 

абдомінальним болем та діареєю може бути проявом загострень. 

Ретельний контроль перебігу коліту ймовірно попереджатиме 

наступні прояви нодулярної еритеми, а також супресія останньої 

може вважатись індикатором ефективності лікування основного 

захворювання. Вузлова еритема асоціювалась із синдромом 

Бехчета у 50% випадків, також за допомогою біопсії доведено її 

співіснування з синдромом Світа.  

 

Злоякісні новоутворення 

Вузлова еритема може бути симптомом злоякісного захворювання 

із боку шкіри, найчастіше лімфоми та лейкозу, рідше інших, таких 

як карциноїд, колоректальний рак та рак підшлункової залози. 

Також нодулярна еритема може свідчити про прогресування 

основного захворювання, наприклад, розвиток останньої у пацієнта 



 

із хворобою Ходжкіна в анамнезі, може говорити про її рецидив. 

Необхідно розглядати подальше дообстеження, особливо у 

випадках, коли вузлова еритема супроводжується підозрою на 

злоякісне захворювання.  

 

Лікування 

 

Незважаючи на те, що вузлова еритема може бути вкрай болючим 

станом, все ж вона зазвичай минає самостійно. Найбільш 

поширеним підходом є лікування основного захворювання та 

підтримуюча терапія, що включає постільний режим, уникання 

впливу контактних іритантів на уражені ділянки. Біль можна лікувати 

консервативно за допомогою нестероїдних протизапальних 

засобів, тоді як більш агресивне лікування болю використовується у 

випадку рецидивуючого або затяжного перебігу. 

 

Терапевтичним варіантом є пероральний пересичений розчин 

калію йодиду в дозуванні 400-900 мг на добу протягом 1-го місяця. 

Ця терапія буде більш ефективною для полегшення симптомів, 

якщо буде розпочата незабаром після їх виникнення. Необхідно 

ретельно уникати гіпертиреоїдизму, ризик якого виникатиме при 

пролонгованому вживанні калію йодиду.  

 

Якщо в процесі ретельного обстеження виключені ризики 

бактеріальної дисемінації, сепсису та злоякісних новоутворень, 

системні стероїди можуть вважатися відносно безпечним 

варіантом лікування. Типовим є використання преднізолону по 60 

мг кожного ранку (згідно загального правила – дозування 

1мг/кг/добу). 

 

Лікування вузлової еритеми може бути адаптованим до 

специфічного лікування основного захворювання: стероїди в 

комбінації із гідроксихлорохіном, циклоспорином А або 



 

талідомідом, що використовуються для лікування асоційованих 

запальних захворювань кишечника. Необхідно уникати НПЗЗ в 

лікуванні вторинної вузлової еритеми при хворобі Крона, оскільки 

останні можуть спровокувати його загострення або погіршити 

напад, що триває. Із різною ефективністю для лікування супутнього 

з нодулярною еритемою синдрому Бехчета використовувався 

колхіцин. 
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Переклад: Аліна Артемчук 

https://bit.ly/3nvFKX3

