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Электронные микроскопы нашли свое применение во многих отраслях челове-
ческой деятельности. Их используют при созданий микросхем, кристаллов для про-
цессоров, при получений нанотехнологических материалов. Такие приборы исполь-
зуют для анализа дефектов конструкционных материалов, с их помощью также ис-
следуют структуру металла. В медицине и биологии такие приборы используют в 
вирусологии, токсикологии, томографии. На базе обычных электронных микроско-
пов создаются более совершенные приборы с другими возможностями [3]. 
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ПРОБІОТИК: МОДНИЙ МІФ ЧИ КЛЮЧ ДО ЗДОРОВ’Я? 
 

Пробіотики - клас мікроорганізмів і речовин мікробного та іншого походжен-
ня, що використовуються в терапевтичних цілях, а також харчові продукти і біо-
логічно активні добавки, що містять живі мікрокультури. Термін пробіотик виник 
в 1989 році. «Про» означає «за», «біотик» - значить життя [4]. Більшість пробіоти-
ків - бактерії, ідентичні тим, які містяться в грудному молоці матері. Прийом поді-
бних активних комплексів нормалізує роботу мікрофлори кишечника, покращує 
процес травлення, допомагає виробленню потрібних організму ферментів, зміц-
нює імунітет. 

Застосування з пробіотиків є сьогодні перспективним інноваційним напрям-
ком і в косметології. Регулярно з'являються нові засоби догляду за шкірою, що мі-
стять пробіотичні культури. Але для чого потрібні такі засоби? 

Проведені дослідження живих пробіотиків у пацієнтів із запальним захворю-
ванням шкіри, яке викликається змінами волосяного фолікула і сальної залози (ак-
не), показують, що пробіотики допомагають зменшити кількість вогнищ запалення 
[1]. При безпосередньому нанесенні пробіотиків на шкіру, формується захисний 
шар, що запобігає зростанню патогенних бактерій - збудників вугрової висипки. В 
певних дослідженнях доведена висока ефективність таких мікроорганізмів, як: ла-
ктобацили (Lactobacillus rhamnosus), ацидофільні палички (Lactobacillus 
acidophilus) і біфідобактерії (Bifidobacterium longum) [2]. 

Пробіотики можуть допомогти контролювати загострення хронічних рециди-
вуючих захворювань шкіри обличчя (розоцеа) і пом'якшити симптоми вугрової 
хвороби. Пробіотичні екстракти в поєднанні з лікуванням здатні зменшити почер-
воніння при різних формах розацеа, а також поліпшити і зміцнити захисний бар'єр 
шкіри, щоб зменшити такі симптоми як печіння і сухість [3]. 

Спеціаліст Американської академії дерматології, професор клінічної дермато-
логії, доктор медицини Уїтні Боу підтверджує благотворний ефект дії пробіотиків 
на шкіру в своїй статті «Probiotics: What They Are and What They Can Do for You» 
[5]. За даними її випробувань, стан шкіри, схильної до акне або розацеа, поліпшу-
ється при щоденному застосуванні пробіотиків, що дає підстави доповнити тради-
ційну терапію цих захворювань корисними бактеріями. В Україні на сьогоднішній 
день дослідження пробіотиків в косметології дуже слабо розвинуті і тому наші де-
рматологи та косметологи доки не можуть рекомендувати їх в якості медикамен-
тозних або профілактичних препаратів. 

Деякі речовини, що виробляються пробіотиками, мають антимікробні власти-
вості та подібно антибіотикам можуть допомогти в боротьбі з патогенними мікро-
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організмами, що викликають запалення. Щоб визначити, які з пробіотиків виділя-
ють антимікробні речовини, у світі проводяться спеціальні дослідження з метою їх 
включення до складу косметичних виробів у найближчому майбутньому.  

У косметиці пробіотики також використовують заради анти вікового ефекту. 
Знайдено підтвердження того, що пробіотики допомагають синтезувати колаген в 
дермі - ключовий білок в шкірі, що впливає на її текстуру і тонус. Збільшення кі-
лькості корисних бактерій допомагає краще зволожувати шкіру, зменшити пошко-
дження від ультрафіолетового випромінювання і уповільнити формування тонких 
ліній і зморшок. 

Практичні лікарі доки не готові назвати пробіотики антивіковим засобом но-
вого покоління і вважають, що їх омолоджуючий ефект ще недостатньо вивчений. 
При цьому, необхідно зазначити, що косметика, заснована на пробіотиках, корис-
на лише при індивідуальному підборі бактерій для кожного пацієнта. 

Щоб поліпшити стан шкіри, косметологи пропонують використовувати засоби 
не тільки з пробіотиками, а й з так званими пребіотиками. Це речовини і субстра-
ти, при наявності яких мікроорганізми відчувають себе особливо комфортно і за-
хищають свого «господаря» - людину. До них відносяться вітаміни групи B, різ-
номанітні мікроелементи, молочний цукор (лактоза) і молочна кислота, D-
пантенол. Їх досить часто вводять до складу кремів і активних сироваток для до-
гляду за шкірою обличчя і тіла, а також у пінки і гелі для інтимної гігієни. 

Таким чином можна відзначити, що пробіотики знайшли своє призначення, як 
в практичній медицині, так і в косметології. На нашу думку ця тема дуже актуаль-
на на сьогоднішній день, тому що дія пробіотиків на шкіру до кінця досі не вивче-
на і дослідження продовжуються у різних країнах світу.  
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ 
 

Туберкульоз відомий людству ще з доісторичних часів. Проблема туберку-
льозу понад 20 років залишається актуальною для України. У 2014 р. наша країна 
вперше ввійшла до п'яти країн світу з найвищим тягарем мультирезистентного ту-
беркульозу (МР ТБ) [1]. І хоч на проблему звернули увагу, все одно ще не вдалося 
подолати епідемію та захистити сотні тисяч громадян. Причин багато: це і нев-
часне виявлення хвороби, і відсутність належного лікування, і просто небажання 
хворих лікуватися в медичних закладах. За даними ДУ «Український центр кон-
тролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України» та ДЗ «Центр медич-
ної статистики МОЗ України» у 2015 р. захворюваність на туберкульоз, що вклю-
чає нові випадки та рецидиви, серед усього населення України становила 70,5 на 
100 тис. населення (2014 р. – 71,2).  

Своєчасна лабораторна діагностика відіграє важливу роль у збереженні здо-
ров’я та життя пацієнтів. Якщо подивитися в історичному аспекті,то в Україні і всь-
ому світі протягом тривалого часу золотим стандартом діагностики туберкульозу 
був культуральний метод виділення мікобактерій туберкульозу (МБТ) на щільному 
середовищі Левенштейна-Йенсена. Цей високочутливий метод, що дозволяє вияв-
ляти МБТ за наявності в 1 мл досліджуваного матеріалу 100 мікроорганізмів. 
Недоліком методу є те, що зріст мікобактерій спостерігається лише через 4-10 тиж-


