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Резюме 

Мета роботи – викласти принципи і поліпшити антибіотикотерапію піококових інфекцій шкіри і м’яких тканин.

Матеріали та методи. У дослідження були включені 52 пацієнти з тяжкими і поширеними дерматозами, які перебували на ста-
ціонарному лікуванні в дерматологічному відділенні ДУ «ІДВ НАМН України». Ідентифікацію аеробних грампозитивних, аероб-
них грамнегативних ферментуючих і неферментуючих бактерій, виділених з різних ділянок шкіри, проводили за допомогою 
рутинних методів на підставі морфологічних, культуральних і біохімічних властивостей збудників.

Результати та обговорення. У результаті бактеріологічного дослідження було виділено 59 штамів мікроорганізмів від паці-
єнтів. Домінували мікроорганізми роду Staphylococcus, що обтяжували перебіг дерматозів. З метою підвищення терапевтич-
ної ефективності та нормалізації мікробіоценозу хворих на хронічні дерматози у лікуванні використовували зовнішню терапію, 
що включала мазь мупіроцину. У результаті використання зазначеної схеми зовнішнього лікування хворих на тяжкі хронічні 
алергічні дерматози в період загострення відзначено регрес клінічних ознак піококових інфекцій у 94,2% пацієнтів. Клінічну 
ремісію досягнуто у 28,9% хворих, значне поліпшення – у 53,9%, поліпшення – у 11,4%.

Висновки. Вивчено можливості використання топічних антибактеріальних засобів, механізм дії, фармакокінетику і доціль-
ність застосування мупіроцину в практиці лікаря-дерматолога, що дозволяє рекомендувати мупіроцин для лікування пацієн-
тів із хронічними дерматозами, які тривалий час отримували імуносупресивну терапію.

Ключові слова: зовнішня терапія, антибактеріальна терапія, мупіроцин.

DOI: 10.33743/ 2308-1066-2019-3-24-30 

Вступ
Серед усіх дерматозів піодермії превалюють над іншими 

шкірними хворобами:  так, за даними ВООЗ, поширеність 
піодермій у розвинених країнах становить 1/3 від інфек-
ційних захворювань. Піодермії –  група поширених інфек-
ційних захворювань шкіри, які характеризуються реци-
дивним перебігом і часто потребують складної тривалої 
терапії. Актуальність проблеми й необхідність пошуку но-
вих підходів до лікування обумовлені широким поширен-
ням збудників патогенної та умовно-патогенної інфекції, 
активною участю мікробів в імунних і неімунних механіз-
мах запалення шкіри, а також зростаючою частотою мно-
жинних резистентних до етіотропного лікування збудни-
ків і нераціональною антибіотикотерапією. 

Як відомо, патогенна та умовно-патогенна бактеріальна 
інфекція може ускладнювати перебіг дерматозів неінфек-
ційного походження. Порушення мікробіоценозу шкіри 
є фактором, що сприяє розвитку запального процесу у вог-
нищах патології [1]. Натепер можемо спостерігати зміну 
біологічних властивостей збудників бактеріальних інфек-
цій шкіри, що пов’язано з безконтрольним застосуванням 
антибактеріальних препаратів, збільшенням кількості по-
лірезистентних штамів основних збудників цієї патології, 
розширенням спектра їх стійкості до протимікробних пре-
паратів, а також виникненням змінених і β-лактамазопро-
дукуючих штамів.

Запальні захворювання шкіри та м’яких тканин є про-
відним інфекційним фактором:  фолікуліт, фурункул, 

імпетиго, абсцес, стрептостафілодермія, сикоз, акне 
тощо; також бактеріальні ускладнення можуть розви-
ватися на тлі дерматозів неінфекційної природи:  алер-
годерматози, лімфопроліферативні захворювання, псо-
ріаз, мікози стоп, епідермодерміт, короста, трофічні 
виразки, розацеа. Клінічна картина зазначених захво-
рювань представлена на рисунках 1–4.

Основними чинниками розвитку бактеріальних ін-
фекцій шкіри та виникнення ускладнень інших дер-
матозів є патогенні (транзиторні) стрептококи –  5%, 
патогенні (транзиторні) стафілококи –  17%, умов-
но-патогенні (резидентні) дифтероїди, мікрококи –  51% 
і змішана мікрофлора –  27% випадків [24]. Джерелами 
інфекції можуть бути сапрофіти шкірного мікробіоце-
нозу, ендогенні мікробні резервуари організму й агенти 
зовнішнього середовища.

Фактори, що призводять до розвитку бактеріальних 
інфекцій, можна розділити на:

•	 місцеві –  пошкодження рогового шару, підшкір-
ної жирової клітковини і зміна рН;

•	 системні –  зниження загальної резистентності ор-
ганізму, обмінні захворювання, вікові фактори, 
розлади потовидільної та терморегулюючої функ-
ції шкіри, а також нестача ензиматичних факторів.

Причинами розвитку бактеріальних ускладнень неін-
фекційних захворювань шкіри можуть бути порушення 
цілісності шкіри та функції шкірного бар’єра, особли-
вості біоценозу шкіри при різних дерматозах, зниження 
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імунітету, цукровий діабет, тяжкі виснажливі захворю-
вання, дитячий або похилий вік тощо. Порушення вуг-
леводного обміну також відносять до причин розвитку 
бактеріальних ускладнень [2, 3].

Мікробний пейзаж у хворих на екзему істотно від-
різняється від мікробіоценозу шкіри здорових осіб 
як якісно, так і кількісно (виявляють до 22 видів мі-
кроорганізмів). Так, у хворих на атопічний дерма-
тит обсіменіння патогенною і умовно-патогенною мі-
крофлорою втричі вище, ніж у пацінтів з екземою [4]. 
Ускладнення піококовою інфекцією у хворих на алер-
годерматози не завжди супроводжується пустулізацією, 
прояви можуть характеризуватися посиленням клініч-
них ознак загострення.

У хворих з мікотичним ураженням стоп, ускладненим 
піодермією (приєднанням вторинної інфекції; бактері-
альний целюліт), виникає мікробна екзема. Целюліт –  
гостре дифузне запалення м’яких тканин, що характери-
зується гіперемією і набряком без нагноєння і некрозу. 
Бактеріальний целюліт –  група захворювань, до яких 
належить бешиха та глибші процеси без притаманних 
для бешихи чітких меж і «язиків полум’я». Мікози стоп 
і оніхомікози розглядають як процеси, що створюють 
вхідні ворота для бактеріальної інфекції, їх виявляють 
у 80% пацієнтів з целюлітом, які не можна пояснити ін-
шими причинами. Найбільший ризик розвитку бакте-
ріального целюліту мають пацієнти з порушенням ці-
лісності шкірних покривів, мікозом стоп, ожирінням, 
цукровим діабетом, хронічним набряком кінцівок, а та-
кож особи з бактеріальним целюлітом в анамнезі.

У боротьбі з бактеріальними інфекціями шкіри та ін-
фекційними ускладненнями неінфекційних дерматозів 
застосування зовнішніх засобів лікування має низку пе-
реваг: це  унікальна можливість безпосереднього впливу 
на вогнище ураження, що забезпечує максимальний ін-
тенсивний вплив препарату безпосередньо в осередку 
ураження при незначній системній дії, що зводить 
до мінімуму побічні ефекти терапії. У разі лікування 
засобами зовнішньої терапії можна використовувати 
препарати різного механізму дії, що забезпечує дина-
мічність лікування [2].

Дотепер є актуальною розробка топічного ан-
тибактеріального засобу, який би не використо-
вувався системно і не мав би хімічної споріднено-
сті з системними антибіотиками. У 1867 р. вперше 
при відкритому переломі кістки з лікувальною ме-
тою була застосована аплікація карболової кис-
лоти. У 1887 р. була виявлена антимікробна актив-
ність Pseudomonas fluorescens, і тільки в 60-х роках 
ХХ століття була виділена й очищена з культури 
NCIB10586 монокарбохінова кислота, названа 
псевдомонієвою. Суміш кількох метаболітів з подіб-
ною хімічною структурою та антимікробним спек-
тром отримала назву Pseudomonaceae, а британський 
фармакопейний комітет і ВООЗ дали отриманій ре-
човині генеричну назву мупіроцин [22].

Мупіроцин –  це місцевий антибіотик, який пред-
ставляє власну фармакологічну групу антимікробних 
засобів. Він є продуктом ферментації сапрофітних мі-
кроорганізмів виду P. fluorescens і представлений де-
кількома активними метаболітами, серед яких 90–95% 
становить псевдомонієва кислота А [21]. Препарат має 
унікальну хімічну будову та механізм дії, які вирізня-
ють його з усіх інших відомих антимікробних речовин, 

Рис. 1. Фолікуліт

Рис. 2. Фурункули

Рис. 3. Імпетиго

Рис. 4. Стрептостафілодермія
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він містить бічний ланцюг з короткої жирної кислоти, 
з’єднаної ефірним зв’язком з монієвою кислотою. 
Термінальна частина молекули монієвої кислоти дуже 
подібна за структурою до амінокислоти ізолейцину [10]. 

Мупіроцин, зв’язуючись з ферментом ізолей-
цил-тРНК-синтетазою (ІС), блокує утворення 
з відповідної амінокислоти і тРНК комплексу ізо-
лейцил-тРНК. Таким чином, антибактеріальна дія 
препарату полягає в порушенні синтезу РНК і біл-
ків у клітинах бактерій [16, 17]. Нещодавно було по-
казано, що мупіроцин зв’язується з ІС поблизу АТФ-
зв’язувальної ділянки. На підставі цього зроблено 
припущення, що мупіроцин має структурну схожість 
як з ізолейцином, так і з АТФ, будучи аналогом ізо-
лейциладенілату. У низьких концентраціях мупіроцин 
демонструє бактеріостатичну дію, близьку до мінімаль-
ної інгібуючої концентрації (МІК). У разі місцевого за-
стосування впродовж 24–36 год в результаті створення 
дуже високої концентрації (20 000 мг/л) препарат забез-
печує бактерицидний ефект.

Мупіроцин in vitro демонструє високу активність 
щодо Staphylococcus aureus, у тому числі метициліно-
резистентних (MRSA) і штамів, стійких до інших ан-
тимікробних препаратів (аміноглікозидів, макролідів, 
лінкозамідів, фузидієвої кислоти, хлорамфеніколу) [6, 
9], а також стрептококів; водночас він має низьку ак-
тивність in vitro проти представників нормальної мі-
крофлори шкіри, що є важливою особливістю препа-
рату. Дотепер не описано перехресної резистентності 
мупіроцину з іншими антимікробними препаратами.

Важливими фармакокінетичними властивостями 
мупіроцину є здатність добре проникати в поверхневі 
шари шкіри та слизової носа, де препарат тривалий час 
зберігається, створюючи високі та стабільні концен-
трації, практично не абсорбуючись з поверхні неушко-
дженої шкіри (0,24% за 24 год); абсорбція через сли-
зову оболонку носа становить 1,2–5,1% від дози. Однак 
ступінь всмоктування препарату може збільшуватися 
за наявності пошкоджень.

Мупіроцин може зазнавати часткового метаболізму 
в шкірному покриві (до 3%) з утворенням монієвої 
кислоти, що не має антибактеріальної активності. 
Після прийому всередину або внутрішньовенного 
введення також перетворюється на неактивну моні-
єву кислоту, яка швидко виводиться переважно з се-
чею (T1/2 – 30 хв) [6]. Мупіроцин добре зв’язується 

з різними рідинами в організмі (кров, сироватка, 
гній). Дослідження in vitro визначили, що актив-
ність мупіроцину збільшується зі зниженням рН се-
редовища, що є перевагою, враховуючи низькі зна-
чення рН шкіри. При рН=6 активність мупіроцину 
в 4–8 разів вища, ніж при рН=7 [9].

Показання до застосування мупіроцину:
•	 місцеве лікування первинних інфекцій шкіри (ім-

петиго, фолікуліт, фурункул, ектіма та ін.);
•	 вторинно інфіковані дерматози;
•	 ерадикація носійства в носовій порожнині 

та на шкірі S. aureus, у тому числі MRSA;
•	 профілактика катетер-асоційованої інфекції.

Аналіз терапевтичної ефективності мупіроцину 
(n = 24 – 1 391) показав, що клінічна ефектив-
ність була досягнута у 81–100% хворих, а елімі-
націю збудника спостерігали в 67–100% пацієнтів 
[8]. Бактеріологічні та клінічні ефекти мупіроцину 
у формі мазі значно перевищували такі поліетилен-
гліколевої основи [11]. Також було продемонстро-
вано, що мупіроцин перевершує багато антимікроб-
них препаратів, що їх використовують місцево для 
лікування імпетиго (неоміцин, бацитрацин, фузи-
дієва кислота, поліміксин В, хлортетрациклін) [8, 
18]; а за даними низки авторів, мупіроцин не посту-
пається [20] або навіть перевершує за ефективністю 
окремі пероральні антибіотики (еритроміцин, ампі-
цилін, цефалексин) [7, 12, 15].

Проведені численні дослідження щодо вивчення тера-
певтичної ефективності мупіроцину та інших антибак-
теріальних засобів для зовнішнього застосування [13, 
14, 19], а також доведено переваги мупіроцину відносно 
клінічної та бактеріологічної ефективності у порівнянні 
з цефалексином (рис. 5) [7]. 

Препарат зарекомендував себе як ефективний щодо 
профілактики катетер-асоційованих інфекцій. Так, 
використання мупіроцину на додаток до стандартної 
схеми догляду за катетером в 4,5 раза знижувало час-
тоту колонізації катетера (з 14,27 до 3,17 на 1 000 паці-
єнтів на день) [23].

Зменшувався ризик розвитку:
•	 місцевих інфекцій з 23,9% у контрольній групі 

до 4,3%;
•	 бактеріємій, спричинених S. aureus, з 8,92 пацієнтів/ 

день до 0,71 на 1 000 пацієнтів/день;
•	 час використання катетера зростав з 20 до 37 днів.

Рис. 5. Порівняння клінічної (а) та бактеріологічної (б) ефективності мупіроцину та цефалексину
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Мупіроцин демонструє хороший профіль безпеки:  
за даними різних досліджень, частота побічних ефек-
тів від застосування препарату не перевищувала 2–3% 
(максимум –  7%), вони були представлені  контактним 
дерматитом, свербежем, печінням, болісністю та почер-
вонінням шкіри. Як правило, відмова від застосування 
препарату не була потрібною [23].

Матеріали та методи дослідження
У дослідженні взяли участь 52 пацієнти з тяжкими 

та поширеними дерматозами, що знаходились на ста-
ціонарному лікуванні в дерматологічному відділенні 
ДУ «ІДВ НАМН України» і отримували тривалу іму-
носупресивну терапію (в тому числі системну корти-
костероїдну терапію та цитостатики). Контрольну групу 
становили 15 волонтерів відповідного віку та статі.

Матеріал для дослідження брали з уражених ді-
лянок шкіри передпліч, внутрішньої поверхні сте-
гон, грудної клітки, живота, спини, обличчя тощо. 
Ідентифікацію аеробних грампозитивних і грамнега-
тивних ферментуючих і неферментуючих бактерій, 
вилучених з різних ділянок шкіри, проводили за до-
помогою рутинних методів на підставі морфологіч-
них, культуральних і біохімічних властивостей [5].

Контроль якості визначення чутливості мікроор-
ганізмів до антибіотиків, а також використовуваних 
реагентів (поживні середовища та диски з антибіо-
тиками) проводили із застосуванням контрольних 
штамів Американської колекції типових культур 
(АТСС): S. aureus АТСС 25923, Е. соli АТСС 25922, 
P. аeruginosa АТСС 27853, E. faecalis АТСС 29212.

Матеріал з вогнища та контрольної ділянки за-
сівали на поживні та диференційно-діагностичні 
середовища (простий агар, кров’яний агар, агар 
Чистовича, сироватково-телуритовий агар, сере-
довище Ендо, агар з метиленовим синім та ін.). 
Досліджуючи мікрофлору шкіри, враховували: 
загальне бактеріальне обсіменіння, наявність 
у вогнищі дослідження грампозитивних коків родин 
Streptococсaceae, Staphylococсaceae та Micrococcaceae, 
коринебактерій і грамнегативних мікроорганізмів 
(ентеробактерії, псевдомонади).

Результати та їх обговорення
У ході дослідження було продемонстровано, що в па-

цієнтів з хронічніми дерматозами переважали стафі-
лококи над іншою мікрофлорою. У результаті бак-
теріологічних досліджень було вилучено 59 штамів 
мікроорганізмів від пацієнтів та 40 штамів від прак-
тично здорових людей. У посіві з вогнища в усіх па-
цієнтів домінували мікроорганізми роду Staphylococcus 
(38 штамів –  64,4%), а саме: S. aureus (35,5%), S. haemo-
lyticus (22,6%), S. еpidermidis (16,1%), S. warneri (12,9%), 
S. cohnii (6,5%) та S. saprophyticus (6,5%). Крім того, 
представники роду Staphylococcus утворювали асоціації 
з Corynebacterium spp., Micrococcus spp. і Streptococcus spp. 
Ступінь загального мікробного обсіменіння коливався 
від <1х103 до 1х107 КУО/мл. На рисунку 6 наведено 
розподіл різновидів стафілококів, вилучених з осеред-
ків ураження хворих на поширені дерматози, що отри-
мували тривалу імуносупресивну терапію.

Частіше за все з осередку ураження вилучали 
2 мікроорганізми (асоціація різних видів стафіло-
коків визначалась у 17 осіб ( 39,5%), стрептококів 

зі стафілококами –  у 7 ( 16,2%), стафілококів з мі-
крококами або коринебактеріями – в 10 ( по 11,6%) 
і мікрококів з коринебактеріями – у 2 осіб ( 4,6% 
випадків). Мікробний склад контрольної групи 
був представлений стафілококами і складався 
зі S. еpidermidis (82,5%), S. haemolyticus (5,0%), S. au-
reus (2,5%) та інших (10,0%).

Результати аналізу досліджених властивостей лабо-
раторних штамів стафілококів (S. aureus і S. haemolyti-
cus) показали, що наявність мікроушкоджень при псо-
ріазі, мікротріщин і екскоріацій при алергодерматозах, 
ерозивних поверхонь при пухирних дерматозах спри-
яють появі агресивніших ізолятів з вираженим пато-
генним потенціалом, що в результаті призводить до об-
тяження перебігу основного захворювання. Так, при 
проведенні досліджень щодо сумісного культивування 
штамів з високим патогенним потенціалом встанов-
лено, що S. haemolyticus посилює гемолітичну актив-
ність S. aureus у 66,7% випадків.

З метою підвищення терапевтичної ефективності 
та нормалізації мікробіоценозу хворих на хронічні 
дерматози в комплексному лікуванні використову-
вали зовнішню терапію, що полягала у використанні 
мазі з протимікробними властивостями, що містить 
мупіроцин, 2–3 рази на день. Препарат належить 
до антибіотиків особливого класу, що не має пере-
хресної резистентності й виявляє високу активність 
щодо стафілококів, пригнічує синтез бактеріальних 
протеїназ, зберігає низьку активність щодо нормаль-
ної мікрофлори (Corynebacterium spp.).

У дослідження було залучено хворих на тяжкі 
форми дерматозів з підвищеним ризиком розвитку 
інфекційних ускладнень, які були пов’язані зі зни-
женням активності специфічних і неспецифічних 
механізмів захисту та підвищенням бактеріального 
обсіменіння шкіри, підвищенням патогенності мі-
крофлори, а також неодноразовим використанням 
антибактеріальних засобів, що обумовлювало зни-
ження чутливості до них.

Під час оцінки результатів зовнішньої терапії з ви-
користанням мупіроцину було продемонстровано 
зменшення ризику розвитку піококових ускладнень 
за рахунок зниження загального обсіменіння шкіри 
на 1–2 порядки за майже повної відсутності агресив-
них штамів S. aureus і S. haemolyticus та відновлення 

S. epidermidis
16,10%

S. warneri
12,90%

S. cohnii
6,50%

S. saprophyticus
6,50%

S. aureus
35,50%

S. haemolyticus
22,50%

Рис. 6. Видовий розподіл стафілококів, вилучених від хворих 
на поширені дерматози, що отримували тривалу  

імуносупресивну терапію
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Рис. 7. Терапевтична ефективність зовнішньої терапії з використанням 
мазі мупіроцину

нормального мікробного пейзажу шкіри з переважан-
ням коменсального виду S. еpidermidis.

У результаті використання зазначеної схеми зовніш-
нього лікування хворих на тяжкі хронічні алергічні дер-
матози в період загострення відмічено регрес клінічних 
ознак піококової інфекції у 94,2% осіб. Клінічну ремісію 
досягнуто у 18,9% хворих, значне поліпшення –  у 53,9%, 
поліпшення –  у 11,4% (рис. 7). Таким чином, викори-
стання топічних препаратів антимікробної дії в разі роз-
витку бактеріальних ускладнень тяжких хронічних дер-
матозів з наявністю патогенетично значимої піококової 
інфекції є високоефективним.

Висновки
Розроблений метод топічного лікування мупіро-

цином є високоефективним засобом лікування хво-
рих на тяжкі хронічні дерматози, які в комплек-
сному лікуванні одержують імуносупресивну терапію. 
Враховуючи профіль ефективності та безпечності пре-
парату, що їх було продемонстровано як в ході клі-
нічних досліджень, так і в рамках зазначеної роботи, 

мупіроцин може претендувати на місце в стандартах 
лікування поряд з іншими ефективними антибактері-
альними препаратами та може бути рекомендований 
до ширшого застосування.

В сучасному арсеналі українських дерматологів 
з’явився перпарат мупіроцину – Бактопік у формі мазі 
2%, виробництва Кусум Хелтхкер Пвт Лтд.  
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НаРужНаЯ аНТиБаКТеРиальНаЯ ТеРаПиЯ: СОВРеМеННые ВОЗМОжНОСТи 
лечеНиЯ

Я.Ф. Кутасевич, С.К. Джораева, О.И. Олейник, Г.М. Беляев
ГУ «Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины»

Резюме

Цель работы – изложить принципы и улучшить антибиотикотерапию пиококковых инфекций кожи и мягких тканей.

Материалы и методы. В исследование были включены 52 пациента с тяжелыми и распространенными дерматозами, нахо-
дившихся на стационарном лечении в дерматологическом отделении ГУ «ИДВ НАМН Украины». Идентификацию аэробных 
грамположительных, аэробных грамотрицательных ферментирующих и неферментирующих бактерий, выделенных из раз-
ных участков кожи, проводили с помощью рутинных методов на основании морфологических, культуральных и биохимиче-
ских свойств возбудителей.

Результаты. В результате бактериологического исследования было выделено 59 штаммов микроорганизмов от пациентов. 
Доминировали микроорганизмы рода Staphylococcus, утяжелявшие течение дерматозов. С целью повышения терапевти-
ческой эффективности и нормализации микробиоценоза больных хроническими дерматозами в лечении использовали на-
ружную терапию, включавшую мазь мупироцина. В результате использования указанной схемы наружного лечения боль-
ных тяжелыми хроническими аллергическими дерматозами в период обострения отмечен регресс клинических признаков 
пио кокковой инфекции у 94,2 % пациентов. Клиническая ремиссия достигнута у 28,9% больных, значительное улучшение – 
у 53,9%, улучшение – у 11,4%.

Выводы. Изучены возможности использования топических антибактериальных средств, механизм действия, фармакокине-
тика и целесообразность применения мупироцина в практике врача-дерматолога, что позволяет рекомендовать мупироцин 
для лечения пациентов с хроническими дерматозами, длительно получавших иммуносупрессивную терапию.

Ключевые слова: наружная терапия, антибактериальная терапия, мупироцин.

ExtErnal antIbIOtIc thErapy: mODErn trEatmEnt OptIOns

Ya.F. Kutasevych, S.K. Dzhoraeva, O.I. Oliinyk, G.M. Biliaev
SE «Institute of Dermatology and Venereology of NAMS of Ukraine»

Abstract
The objective of the work is to set out the principles and improve the antibiotic treatment of pococcal infections of the skin and soft 
tissues.

Materials and methods. The study included 43 patients with severe and widespread dermatoses who were hospitalized in the der-
matology department of the SE “IDV NAMS of Ukraine”. The identification of aerobic gram-positive, aerobic gram-negative ferment-
ing and non-fermentative bacteria isolated from different skin areas was performed using routine methods based on the morpholog-
ical, cultural, and biochemical properties of the pathogens.

Results and discussion. As a result of bacteriological examination, 59 strains of microorganisms were isolated from patients. 
Microorganisms of the genus Staphylococcus, which weighed down the course of dermatoses, dominated. In order to increase the 
therapeutic efficacy and normalize the microbiocenosis of patients with chronic dermatoses, external therapy was used in the treat-
ment, which included mupirocin ointment. As a result of the use of this external treatment scheme for patients with severe chronic 
allergic dermatoses during the period of exacerbation, there was a regression of the clinical signs of picococcal infection in 94.2% 
of patients. Clinical remission was achieved in 28.9% of patients, a significant improvement in 53.9%, improvement in 11.4%.

Conclusions. The possibilities of using topical antibacterial agents, the mechanism of action, pharmacokinetics and the expediency 
of using mupirocin in the practice of a dermatologist have been studied, which allows us to recommend mupirocin for the treatment 
of patients with chronic dermatoses who have received immunosuppressive therapy for a long time.

Key words: external therapy, antibacterial therapy, mupirocin.
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