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Визначення

Шкі́ра —зовнішній 

покрив тваринногоорганізму, який 

захищає тіло від широкого спектру 

зовнішніх впливів, бере участь 

в диханні,терморегуляції, обмінних і 

багато інших процесах. Крім того, 

шкіра — це масивне рецепторне 

поле різних видів поверхневої чутливості.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1


Будова шкіри



 Шкіра складається з епідермісу, дерми і 
підшкірно-жирової клітковини (гіподерми).

• Епідерміс включає в себе п'ять шарів 
епідермальних клітин. Найнижчий шар -
базальний- розташовується на базальній 
мембрані і являє собою 1 ряд призматичного 
епітелію. Відразу над ним 
лежить шипуватий шар

• Дерма, або власне шкіра, являє собою 
сполучну тканину і складається з 2-х шарів -

• Підшкірно-жирова клітковина складається 
з пучків сполучної тканини і жирових 
скупчень.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0


Анатомічні похідні

Це утвори, що розвинулися зі шкіри та її зачатків. 

Інша назва - придатки шкіри:

• Нігті;

• Волосся;

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B3%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8F


Жирна шкіра

Жирна шкіра — рихла і блискуча.

Симптоми жирної шкіри: із-за розширених порів зовнішньо 

нагадує лимонну скоринку. Під впливом інфекції на ній 

можуть виникати роздратування, запалення. Проте в 

жирної шкіри є і свої переваги: вона довше 

звичайної залишається пружною, 

на ній пізніше виникають

зморшки. З віком жирна

шкіра стає 

сухішою.



Суха шкіра

Суха шкіра злущується і часто видається 

натягнутою. Через нестачу захисного шару 

шкірного сала вона сильно реагує на перепади 

температури. На сухій шкірі рідше, ніж на

жирній, з'являються прищі, але вона 

менш міцна, легко тріскається,

грубіє, злущується. На весні,

після зимових холодів, 

шкіра часто висихає

і злущується.



Хвороби шкіри 

 Фолікуліт - гнойничковое захворювання шкіри.

Стригти і голити людини, хворого фолікулітами, 

категорично забороняється, оскільки це може

призвести до поширення захворювання.



 Себорея - це захворювання, що характеризується 

надмірним виділенням якісно зміненого шкірного 

жиру. Розрізняються два різновиди цієї хвороби: 

жирна себорея і суха себорея.

При жирній себореї шкіра обличчя і волосся як би 

змащені салом, волосся блищать і склеюються в 

пасма, пори розширюються. На шкірі голови 

утворюються жирні скоринки жовтого кольору. 

Захворювання супроводжується 

сверблячкою шкіри голови; 

воно небезпечно

передчасним

випаданням

волосся.



Не можна не виділити захворювання, пов'язані з 

недотриманням деякими людьми елементарних 

правил гігієни. До таких захворювань можна віднести 

вошивість, гнійне запалення волосяних фолікулів та ін.

Догляд за шкірою і волоссям - найважливіша умова 

для правильного їх збереження. 

Головне і загальний гігієнічний вимога, 

як ми вже говорили,

це зміст шкіри і

волосся в належній

чистоті.


