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Ім’я Авраама Бушке надзви-
чайно відоме серед дерма-
тологів усього світу, оскільки 
саме під його впливом відбу-
лося формування світогляду 
цілої плеяди науковців. З його 
особистістю пов’язаний роз-
виток та відокремлення ін-
фекційного напрямку в дер-
матології, прогрес у вивченні 

та лікуванні сифілісу, опис численних симптомів 
у дерматології та виділення нових нозологічних 
форм [4, 5].

Коло інтересів А. Бушке охоплювало пробле-
ми дерматології, сифідології, імунології, сероло-
гії; доб ре відомі його праці з бластомікозу, оперізу-
вального лишаю, туберкульозу і передачі саркоми 
від щурів людині. А. Бушке можна по праву вважа-
ти засновником соціально-гігієнічного напрямку 
в дерматологіі, він був ініціатором відкриття амбу-
латорних кабінетів для лікування дерматологічних 
і венерологічних пацієнтів. А. Бушке завжди відріз-
няла допитливість, а колеги називали його «май-
стром нових ідей». Саме А. Бушке ввів ранкові кон-
ференції у клініці, збиравши зранку колег за кру-
глим столом у своєму кабінеті та вислуховуючи їх 
міркування з приводу того чи іншого пацієнта. Він 
перший закликав відмовитися від застосування 
сальварсану в лікуванні сифілісу, назвавши зна-
чні ускладнення та продемонструвавши близько 
30 пацієнтів із подібними станами. Це був достат-
ньо сміливий вчинок, оскільки в той час панували 
рекомендації Ерліха щодо лікування сифілісу саль-
варсаном, та не кожен науковець мав сміливість 
виступити проти видатного вченого.

У 1902 р. А. Бушке вперше описав новий синд-
ром — склередему дорослих, віддиференціював-
ши її від інших фіброзуючих захворювань шкіри, та, 
тим самим, дерматолог вніс значний внесок у клі-
нічну ревматологічну практику. А. Бушке описав два 
випадки вираженої індурації шкіри шиї, плечово-

го поясу і грудної клітки у 2 чоловіків [1]. Він зазна-
чив, що етіологія на той час була невідомою, про-
те у всіх пацієнтів подібні зміни шкіри асоціювалися 
з цукровим діабетом. І хоча описи подібних станів 
відомі в медичній літературі й раніше, Бушке впер-
ше достеменно описав цей синдром, підкріпивши 
його патогістологічними дослідженнями. Згодом 
доброякісну симетричну індурацію шкіри почали 
називати іменем цього видатного вченого — скле-
редема Бушке [3].

З іменем Бушке пов’язані й інші синдроми та за-
хворювання. Наприклад, пухлина Бушке — Левенш-
тейна (Buschke — Löwenstein tumor) відома та-
кож, як гострокінцева гігантоклітинна кондилома, 
що за зовнішнім виглядом нагадує цвітну капусту. 
Саме Бушке виділив її з кола венеричних бородавок.

У 1894 р. А. Бушке спільно з патологом Отто 
Буссе описав інфекційне захворювання, що ви-
кликається дріжджевидним грибом Cryptococcus 
neoformans. Це хронічний чи підгострий глибокий 
мікоз із тяжким перебігом і переважним ураженням 
центральної нервової системи, рідше легень, шкі-
ри і слизових оболонок. Нині це захворювання но-
сить ім’я цих двох вчених — хвороба Буссе — Буш-
ке (Busse — Buschke) [4, 5].

Спільно з дерматологом Хеленою Оллендорф 
(Helene Ollendorff Curth) Аврам Бушке описав ще 
одне захворювання, назвавши його дисемінова-
ним лентикулярним нейрофіброзом з остеопойкі-
лією. Це рідкісний варіант коституційної аномалії, 
що супроводжується типовими ураженнями шкіри 
та змінами кісток при рентгенографічному дослі-
дженні. Нині це захворювання носить ім’я цих відо-
мих дерматологів — синдром Бушке — Оллендорф.

Авраам Бушке народився 27 вересня 1868 р. 
у маленькому містечку Накель (Пруська провін-
ція Познань) у купецькій родині. Він закінчив гім-
назію в Накелі, потім навчався у Бреслау та Берлі-
ні, де у 1891 р. отримав ступінь доктора медицини. 
У наступні роки Бушке асистував у хірургічній кліні-
ці в Графсвальді під керівництвом Генріха Гельфе-
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риха. У 1895–1897 рр. Бушке працював у дермато-
логічній клініці в Бреслау, очолюваній Альбертом 
Нейссером, де активно займався бактеріологічни-
ми дослідженнями при інфекційних захворюван-
нях. З 1897 по 1904 р. він працює в дерматологіч-
ній клініці Берлінського університету під голову-
ванням Едмуна Лессера, а в 1904 р. стає головним 
лікарем цієї лікарні. У 1902 р. Бушке приєднується 
до німецького товариства з профілактики венерич-
них захворювань, яке згодом очолив. Коли у 1906 р. 
відкрилася найбільша в світі клініка Рудольфа Вір-
хова в Берліні, розрахована на 3000 ліжок, А. Буш-
ке очолив дерматологічне відділення, що налічува-
ло 400 ліжок. З цим призначенням Бушке отримав 
можливість консультувати і оглядати багатьох па-
цієнтів дерматологіного профілю, що послугувало 
підґрунтям для широкої наукової діяльності профе-
сора, глибоких наукових досліджень і багатьох нау-
кових публікацій [2].

А. Бушке отримав звання професора дермато-
логії в 1900 р. в Університеті Фрідриха Вільгель-
ма, а в 1908 р. — звання титулярного професора. 
1927–1933 рр. були роками примусової відстав-
ки Авраама Бушке, а офіційно він вийшов на пен-
сію в 1933 р.

Авраам Бушке помер у 1943 р. в Терезинському 
концентраційному таборі (Чехословаччина) від киш-
кової інфекції.

Німецькі дерматологи свято шанують ім’я вели-
кого співвітчизника, на його честь названо вулицю, 
що веде до дерматологічного центру Берлінсько-
го університету.

Авраам Бушке залишив після себе не лише 
учнів, які продовжили його справу у всьому світі, 
але й численні наукові праці, посібники, настанови. 
Його ім’я носять декілька синдромів і захворювань, 
науковий здобуток начислює понад 250 наукових 
статей, у 1926 р. разом із Мартином Гумпертом він 
опублікував трактат щодо сифілісу у дітей під на-
звою «Geschlechtskrankheiten BEI Kindern», а «The 
Handbuch for Haut and Geschlechtskrankheiten» (на-
станова з дерматологічних і венеричних захворю-
вань), яку великий дерматолог редагував та сприяв 
виданню, дійсно стала прижиттєвим пам’ятником 
великому вченому.

Авраам Бушке більше відомий науковому колу 
дерматологів, бактеріологів, інфекціоністів, про-
те для ревматологів його ім’я також є вагомим, 
оскільки завдяки достеменній діагностиці й тон-
кому опису ревматологічній практиці стало відо-
мим одне із склеродермоподібних захворювань, 
що носить ім’я цого відомого вченого — склере-
дема Бушке.
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