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Атопічний дерматит є одним з найпоширеніших
дерматозів і лишається однією з важливих ме�

дико�соціальних проблем. Проблема атопічного
дерматиту набуває особливої гостроти у зв’язку зі
збільшенням кількості хворих на цей дерматоз,
зокрема серед дітей та підлітків, а також тенден�
цією до зростання тяжкості перебігу захворюван�
ня. Складність проблеми атопічного дерматиту пог�
либлюється недостатнім вивченням етіології та па�
тогенезу, а також недостатньою ефективністю іс�
нуючих методів цього дерматозу.

Одним із перспективних напрямів вивчення гли�
бинних механізмів розвитку атопічного дерматиту
є дослідження процесів апоптозу клітин імунної
системи, які безпосередньо беруть участь у реалі�
зації генетичних програм атопії [10].

Згідно з результатами досліджень, проведених
останніми роками, встановлено, що натуральні кі�
лерні клітини та гамма�дельта�Т�клітини хворих на
атопічний дерматит є дефектними внаслідок підси�
леного апоптозу [7]. Значною мірою апоптоз як клі�
тин імунної системи, так і кератиноцитів залежить
від рівня прозапальних цитокінів, що реалізують
свій вплив за допомогою модуляції активності
ядерного фактора NF�kB [1]. Його блокада полег�
шує клінічний перебіг атопічного дерматиту [2].
Надзвичайно інформативними та важливими є
дослідження окремих авторів, які встановили не�
достатність чисельності та функційної активності
CD4+CD25+FoxP3+Т�регуляторних клітин у осе�
редках шкірних уражень при атопічному дермати�
ті [13].

Результати відповідних досліджень дають підста�
ви вважати, що в основі порушень переміщень,
проліферації та апоптозу популяції CD4+Т�клітин
можуть бути особливості експресії окремих генів у
хворих на атопічний дерматит, зокрема генів хемо�
кінів, протоонкогенів, CCR10, CRTH2, C�JUN та
NR4A2 [5, 12].

Таким чином, доведено важливість ролі Т�регуля�
торних клітин у патогенезі атопічних захворювань,
що поглиблює знання щодо регуляції їхнього жит�
тєвого циклу, а також зумовлює доцільність подаль�
шого пошуку шляхів раціонального терапевтичного
впливу на них. На сьогодні кількість наукових пуб�
лікацій щодо механізму апоптозу Т�регуляторних
клітин при атопічних захворюваннях обмежена.

Зокрема встановлено, що у хворих на атопію відбу�
вається алерген�залежний апоптоз Т�регуляторних
клітин [6]. Доведено, що CD4+CD25+FoxP3+Т�ре�
гуляторні клітини можуть викликати апоптоз Т�хел�
перних клітин, запобігаючи розвиткові алергійних
пошкоджень тканин [3]. Крім того, у хворих на ато�
пічний дерматит встановлено недостатність при�
сутності Т�регуляторних клітин у патологічних осе�
редках, але природу відповідного феномену оста�
точно не з’ясовано [13].

Таким чином, подальше, поглиблене вивчення
процесів апоптозу Т�регуляторних клітин при ато�
пічному дерматиті, а також визначення певних від�
мінностей у розвитку відповідних процесів порів�
няно з іншими суміжними дерматозами є важли�
вим для розкриття етапів патогенезу та обґрунту�
вання нових раціональних методів лікування.

Матеріали та методи дослідження
Комплексно обстежено 47 хворих дітей та підліт�

ків, серед яких у 24 випадках діагностовано ато�
пічний дерматит, а у 23 — екзему дитячу. Вік хво�
рих коливався від 2 до 16 років. Середній вік хво�
рих на атопічний дерматит становив (10,1 ± 4,1) ро�
ку, хворих на екзему дитячу — (11,7 ± 4,2) року. Ді�
агноз атопічного дерматиту встановлювали за до�
помогою загальновизнаних критеріїв клінічно, а
потім підтверджували підвищеними рівнями іму�
ноглобуліну Е. Рівень імуноглобуліну Е оцінювали
за допомогою імуноферментного методу з вико�
ристанням тест�систем виробництва «Хема» (Ро�
сійська Федерація). Діагноз екземи дитячої вста�
новлювали з урахуванням даних анамнезу, клініч�
ної картини дерматозу та результатів імуноло�
гічних досліджень. Кількість окремих субпопуля�
цій лімфоцитів оцінювали цитофлюориметричним
методом. Використовували моноклональні антитіла
до CD4, мічені фікоеритрином, та до CD25, мічені
триколірною міткою. Апоптоз лімфоцитів визнача�
ли за допомогою анексину V, міченого флюоресце�
їнізотіоціанатом. Як ізотипічний контроль вико�
ристовували імуноглобуліни миші, мічені переліче�
ними мітками. Всі реагенти вироблені Caltag
Laboratories (США). Флюоресценцію клітин оціню�
вали на проточному цитофлюориметрі EPICS 
XL�MCL виробництва Beckman Coulter (США). Для
поглибленого вивчення специфічного апоптозу
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Показник Атопічний дерматит (n = 24) Екзема дитяча (n = 23)

Вміст лейкоцитів, 109 7,72 ± 0,30 7,01 ± 0,31

Вміст лімфоцитів, % 40,04 ± 3,32 42,04 ± 2,35

Концентрація імуноглобуліну Е 592,05 ± 90,29* 72,12 ± 9,81

Вміст CD4+, % 38,73 ± 2,37 37,34 ± 2,41

Вміст CD4+AnnexinV+, % 3,12 ± 0,55 7,49 ± 2,73

Вміст CD4+CD25+, % 3,11 ± 0,41 4,38 ± 0,52

Вміст CD4+CD25+Annexin V+, % 31,33 ± 3,49 40,16 ± 4,16

лімфоцитів суспензію мононуклеарних клітин пе�
риферійної крові 1 × 106 культивували з неспеци�
фічним мітогеном форболмірістил ацетатом (ФМА)
10 нг/мл та окремо зі стафілококовим ентеротокси�
ном 5 мкг/мл. Клітини культивували в середовищі
RPMI 1640 з додаванням 5% інактивованої телячої
сироватки, глютаміну та антибіотиків протягом
4 діб. Використовували також інші додаткові реа�
генти, виробництва Sigma (США). Отримані ре�
зультати дослідження обробляли статистично па�
раметричними та непараметричними методами.

Результати та їхнє обговорення
Для виконання плану дослідження обстежених

дітей було розподілено на дві клінічні групи. До
І клінічної групи було зараховано 28 хворих на ато�
пічний дерматит дітей (14 хлопчиків, 10 дівчаток).
Діагноз атопічного дерматиту встановлювали за
діагностичними критеріями J.M. Hanifin та G. Rajka.
(1980) [4]. Середній вік хворих на атопічний дерма�
тит становив (10,1 ± 4,1) років. До ІІ клінічної групи
спостереження увійшли 23 дитини (13 хлопчиків,
10 дівчаток), хворі на екзему дитячу. Провідними
критеріями встановлення діагнозу слугували типо�
ві клінічні вияви та відсутність персональної чи сі�
мейної історії атопії, а також низький рівень іму�
ноглобуліну Е у сироватці крові. Середній вік цих
хворих — (11,7 ± 4,2) року.

Таким чином, пацієнти І та ІІ груп спостереження
суттєво не відрізнялися за кількістю, віком та стат�
тю. Потрібно також зазначити, що на етапі поділу
хворих та групи дослідження у частині випадків бу�
ло змінено клінічні діагнози на підставі наявності
або відсутності атопічного анамнезу. Згідно з ана�
лізом проведених змін діагнозів, правильний діаг�
ноз попередньо було встановлено у 86,6% хворих
на атопічний дерматит і у 84,6% хворих на екзему
дитячу.

Групу хворих на екзему дитячу вивчено з метою
виявлення змін стану імунної системи, зокрема чи�
сельності й апоптозу Т�регуляторних клітин залеж�
но від атопії. Відповідні показники змін стану
імунної системи є важливими для диференціаліза�
ції під час діагностування атопічного дерматиту та
екземи дитячої, оскільки клінічні ознаки ураження

шкіри при цих дерматозах доволі часто споріднені.
Для визначення однорідності досліджених нами

ознак їх порівняли за статтю, тобто у хлопчиків та
дівчаток. Результати досліджень вказували на від�
сутність вірогідних відмін досліджених показників
залежно від статі пацієнтів, за виключенням вмісту
еозинофілів у периферійній крові, що був відносно
підвищений у хлопчиків, але цей показник не був
критичний для дизайну дослідження.

За результатами імунологічних досліджень, у пе�
риферійній крові хворих на атопічний дерматит та
екзему дитячу (І та ІІ групи спостереження) не ви�
явлено вірогідних змін кількості лейкоцитів та від�
носного вмісту лімфоцитів. Рівень імуноглобуліну Е
у групі при атопічному дерматиті становив
592,05 ± 90,29, що достовірно перевищувало показ�
ник у групі пацієнтів, які страждали на екзему ди�
тячу (Р < 0,01). Крім того, цей показник використо�
вували як диференціальний критерій для встанов�
лення діагнозу атопічного дерматиту.

Визначення відносного вмісту CD4+Т�клітин та
їхньої регуляторної субпопуляції фенотипом 
CD4+CD25+ не засвідчило змін цих показників. Ра�
зом з тим під час вивчення стану апоптозу загаль�
ної популяції Т�хелперів та їхньої регуляторної суб�
популяції виявлено відмінності в кількості клітин із
фосфатиділсерином на мембрані (AnnexinV+�клі�
тини), що є маркером уже початкових стадій апоп�
тозу. Результати дослідження окремих показників
в організмі хворих на атопічний дерматит та екзе�
му дитячу наведено в табл. 1.

Також встановлено, що вміст CD4+AnnexinV+ та
CD4+CD25+Annexin V+Т�клітин мав тенденцію до
зниження у хворих на АД, але не досягав вірогідних
значень. Отримані нами дані узгоджуються з окре�
мими літературними повідомленнями останніх ро�
ків, в яких автори показують, що в периферійній
крові хворих на атопічний дерматит Т�регуляторні
клітини можуть бути в достатній кількості [11].

Для подальшого дослідження апоптозу Т�регуля�
торних клітин було проведені модельні досліди in
vitro. Мононуклеарні клітини периферійної крові
культивували з неспецифічним мітогеном форбол�
мірістил ацетатом (ФМА) та окремо зі стафілококо�
вим ентеротоксином В (СЕ). Для проведення цієї

Примітка. * Порівняння між групами; Р < 0,05.

Таблиця 1. Імунологічні показники у хворих на атопічний дерматит та екзему дитячу (M ± m)
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серії було відібрано по 6 типових пацієнтів з кож�
ної групи. Результати досліджень наведено у табл. 2.

Згідно з наведеними вище даними, вплив на лім�
фоцити культивування з ФМА виявлявся несуттє�
вим підвищенням рівня апоптозу, що зумовлено
умовами культивування. Внесення в культиваційне
середовище специфічного чинника СЕ призводило
до незначного зменшення кількості загальної попу�
ляції CD4+Т�клітин та їхньої регуляторної субпопу�
ляції, але вірогідно рівень апоптозу цих клітин не
зростав. Апоптоз CD4+ та CD4+CD25+�клітин, ін�
дукований СЕ, був специфічним, бо таких змін не
відбувалося в серіях, в яких лімфоцити інкубували�
ся із ФМА. Слід зазначити, що в групі хворих на ек�
зему дитячу не зареєстровано відмінностей у рів�
нях апоптозу під впливом ФМА та СЕ.

Ці дані свідчать про специфічні зміни апоптозу 
Т�регуляторних клітин у хворих на атопічний дер�
матит. Наші дані підтверджуються попередніми
дослідженнями, що CD4+Т�клітини у хворих на
атопічний дерматит дітей мають порівняно зі здо�
ровими інший апоптичний потенціал реактивності
на стафілококовий суперантиген унаслідок підви�
щених рівнів інтерлейкіну�4 [9]. Крім того, було

встановлено, що в зміні інтенсивності апоптозу 
Т�клітин беруть участь продукти життєдіяльності
мікроорганізмів, які колонізують шкіру хворих на
атопічний дерматит, зокрема, найбільше вивчені
стафілококові ентеротоксини, суперантигени то�
що [8]. Однак ці дані літератури стосувалися лише
загальної популяції CD4+Т�клітин.

Висновки
Таким чином, результати проведених досліджень

свідчать, що у дітей, хворих на атопічний дерматит,
реєструється достатній рівень Т�регуляторних клі�
тин з помірним апоптозом у периферійній крові.
CD4+CD25+Т�регуляторні клітини відповідають
специфічним підвищенням рівня апоптозу у відпо�
відь на дію стафілококового ентеротоксину. Т�ре�
гуляторні клітини в організмі обстежених хворих
на екзему дитячу не мали особливостей. Аналіз ре�
зультатів досліджень дає підстави вважати, що під
час розроблення тактики комплексного лікування
атопічного дерматиту у дітей раціонально застосо�
вувати терапевтичні засоби, спрямовані на запобі�
гання апоптозу Т�регуляторних клітин, індуковано�
го стафілококовим ентеротоксином.

Показник

Атопічний дерматит (n = 6) Екзема дитяча (n = 6)

Контроль ФМА СЕ Контроль ФМА СЕ

Вміст CD4+, % 31,22 ± 5,22 24,85 ± 4,22 26,45 ± 3,83 35,21 ± 3,65 32,24 ± 4,01 30,12 ± 3,45

Вміст CD4+AnnexinV+, % 10,24 ± 1,75 14,32 ± 1,35 17,98 ± 1,72* 8,46 ± 1,98 10,45 ± 1,74 12,34 ± 2,04

Вміст CD4+CD25+, % 4,18 ± 0,37 6,23 ± 0,49 3,21 ± 0,28 5,07 ± 0,65 5,97 ± 0,38 4,21 ± 0,54

Вміст CD4+CD25+Annexin V+, % 23,13 ± 3,13 25,05 ± 2,39 32,59 ± 2,01* 30,29 ± 5,01 32,34 ± 4,37 35,21 ± 3,94
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