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Розвиток клінічної імунології, розкриття глибин�
них механізмів імунологічних реакцій вимага�

ють значного перегляду й уточнення окремих по�
нять і термінів, які використовують у алергології та
інших суміжних дисциплінах. У процесі розвитку
імунології, алергології та патофізіології в Україні й
колишньому Радянському Союзі сформувалася мо�
гутня школа фахівців з величезним теоретичним та
клінічним досвідом, але водночас увійшли в практи�
ку терміни, які не відповідають сучасним, якими ко�
ристуються науковці світу. Це стосується не лише
України, чимало високорозвинених країн Європи
(Німеччина, Франція, Швейцарія тощо) мають влас�
ні історичні терміни. Тому з’явилася негайна потре�
ба в перегляді номенклатури, яку використовують
для описання алергійних реакцій, хвороб тощо. У
2001 р. Європейська академія алергології та клініч�
ної імунології (ЕААСІ) силами провідних науковців,
яких очолив професор Г. Йоханссон, зробила спро�
бу ревізувати номенклатуру [18]. Протягом наступ�
них років науковці Європи уніфікували терміноло�
гію та гармонізували протоколи надання медичної
допомоги населенню на ґрунті нового розуміння
природи алергійних реакцій. Переглянуту номенк�
латуру представлено у вигляді пропозиції, а не в ім�
перативному ракурсі. На наш погляд, доцільно озна�
йомити широке коло лікарів�дерматовенерологів та
фахівців з інших суміжних спеціальностей з новою
номенклатурою, що дасть змогу використовувати її
для розуміння алергійних реакцій і захворювань.

У 20�х роках минулого століття для характеристи�
ки особливого феномену гіперчутливості у людини
було введено термін «атопія» [9]. Він включав у се�
бе такі ознаки: 1) спадковість; 2) зустрічався у не�
численної групи пацієнтів; 3) відрізнявся від «ана�
філаксії» та від «алергії», що характеризуються по�
рушенням реактивності; 4) «якісно аномальна від�
повідь» спостерігалася тільки в окремих індивідуу�
мів («атопіків»); 5) клінічно характеризувалася
сінною лихоманкою та бронхіальною астмою;
6) пов’язана з нашкірними реакціями негайного
типу. Спочатку до «атопії» зарахували лише алер�
гійний риніт та бронхіальну астму. Було запропо�
новано також термін «атопічний дерматит» з ме�
тою визначити «збентежливі види локалізованої та
генералізованої ліхеніфікації, генералізованого
нейродерматиту або виявів атопії» [39]. Пізніше до�

вели, що рівень сироваткового імуноглобуліну Е
практично завжди підвищений при «атопічному
дерматиті», і це підвищення відбувається за раху�
нок зростання концентрації імуноглобулінів Е, спе�
цифічних до окремих алергенів довкілля [16, 29].

Протягом останніх 50 років імунологія та алерго�
логія бурхливо розвивалися, і знання імуноло�
гічних механізмів та фармакологічних ефектів про�
тиалергійних препаратів значно поглибили наше
розуміння алергії. У 1968 р. було запроваджено но�
менклатуру алергійних реакцій за Джелом та
Кумбсом (І—ІV типи гіперчутливості). Разом із тим
ця номенклатура великої уваги надавала роздільній
та винятковій ролі антитіл і імунокомпетентних
клітин. Відповідна дихотомія не узгоджується зі
знаннями про динаміку імунної відповіді, яку регу�
люють дендритні та Т�хелперні клітини. Опосеред�
кована вона кількома типами ефекторних клітин,
антитіл, хемокінів та цитокінів. Останні дві групи
регуляторів відкрили вже після створення класифі�
кації Джела та Кумбс.

У середині 70�х років минулого століття класичні
імуноглобулін�Е�опосередковані реакції до інгаля�
ційних алергенів назвали «атопічною алергією»
[31]. На сьогодні більшість лікарів, досвідчених у
галузі алергології, застосовують термін «ато�
пічний» як синонім терміна «імуноглобулін�Е�опо�
середкований». Разом із тим чимало спеціалістів,
зокрема педіатри та дерматологи, вважають
«атопію» конституційним виявом. Вони вважають
термін «атопія» клінічно зручним, оскільки ІgЕ�
опосередкована алергія є загальною для дітей та
молоді і часто має сімейний характер.

Зазвичай у «атопічних» пацієнтів характер пере�
бігу спектра «атопічних захворювань» динамічний,
так званий атопічний марш. Протягом перших ро�
ків домінують шлунково�кишкові та екзематозні
нашкірні вияви, які часто зумовлюються харчуван�
ням. Є дані про спадковість атопії. Наприклад, як�
що у обох батьків атопія, то ризик розвитку в дити�
ни ІgЕ�опосередкованої алергії становить 40—60 %.
Описані зв’язки між окремими локусами генів та
астмою, високим рівнем ІgЕ та іншими симптома�
ми, однак до сьогодні не визначено жодного специ�
фічного генетичного маркера атопії [23, 24]. Найі�
мовірніше це пояснити полігенним характером по�
рушень при атопії.
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Без генетичних маркерів «атопічного» хворого
неможливо виявити до розвитку алергеноспеци�
фічної ІgЕ�сенсибілізації. Однак підвищені рівні
ІgЕ�антитіл не обов’язково свідчать про клінічно
активне захворювання, що не є широковідомим се�
ред неспеціалістів. Слід зазначити, що наявність
таких ІgЕ�антитіл є свідченням ризику щодо роз�
витку хвороби за певних умов і має прогностичне
значення. Наприклад, підвищення рівнів ІgЕ у від�
повідь на білок курячих яєць у немовлят можуть
призвести до розвитку атопії до 7—10 років [28].

Наступне критичне питання, що зумовлює потре�
бу в перегляді номенклатури, — знання про регулю�
вання функціонування імунної системи. Відповідно
до гіпотези імунну систему контролює рівновага
між Т�хелперними клітинами 1�го (Th1) та 2�го (Th2)
типів. Th1 забезпечують захист проти бактерійних
та вірусних інфекцій, а Th2 — від гельмінтних інва�
зій і, можливо, забезпечують розвиток вагітності
[17]. Клітини та медіатори імунної системи виявля�
ють у біоптатах із осередків запалення, що є під�
твердженням участі імунних реакцій як у запален�
ні, так і в алергійній відповіді. Різні типи запальних
реакцій, особливо еозинофільне запалення, мають
фундаментальне значення для розвитку алергійних
реакцій. Таким чином, наявність у тканині або в
циркуляції підвищеної кількості еозинофілів, інтер�
лейкіну�5 або навіть поліклонального ІgЕ без знач�
ної активності антитіл не обов’язково відображає
алергійну реакцію. З іншого боку, присутність ІgЕ
до класичних алергенів завжди є ознакою потенцій�
но значущої алергійної реакції.

Надзвичайно важливо зазначити, що деякі речо�
вини можуть діяти як ад’юванти та поліклональні
стимулятори синтезу ІgЕ. Найвідомішим прикла�
дом є ентеротоксин золотистого стафілокока, який
ще називають «суперантигеном», котрий здатний
стимулювати еозинофільне запалення та полікло�
нальну ІgЕ�відповідь при «атопічному дерматиті» і
типово неалергійних назальних поліпах [6, 25]. Такі

самі властивості мають тютюновий дим, цитомега�
ловірусна інфекція, реакції на трансплантат.

Запропоновано переглянути номенклатуру за
єдиним планом структурної будови. Як загальний
термін, котрий включає всі вияви зміненої реак�
тивності, пропонують «гіперчутливість». Термін
«алергія» зберігають для клінічних реакцій, у яких
імунологічні механізми доведені або обґрунтовано
підозрюються. Термін «атопія» переглядають. Про�
понують використовувати термін «атопія» для
опису сімейної або персональної схильності проду�
кувати алергено�специфічний імуноглобулін Е до
алергенів довкілля та в разі типових алергійних
симптомів.

Гіперчутливість
У останні десятиліття спостерігалася тенденція

до використання терміна «алергія» не тільки для
опису алергії, а й для всіх видів непередбачених ре�
акцій на поверхнях шкіри та слизових оболонок.
Це й незвичні реакції на їжу та харчові домішки,
побічні ефекти лікарських препаратів й психоло�
гічні реакції на чинники зовнішнього середовища
(«алергія на електрику») тощо. Для таких реакцій
запропоновано широкий термін «гіперчутливість».
Гіперчутливість виявляється об’єктивно засвідче�
ними симптомами та ознаками, які зумовлюються
впливом певних речовин у дозах, до яких нечутли�
ві здорові індивідууми.

Це визначення не охоплює класичну відповідь на
інфекції, автоімунітет або токсичні реакції. Важли�
во те, щоб реакції гіперчутливості були названі в
анамнезі, зафіксовані в процесі фізикального об�
стеження або щоб існував зв’язок між появою
симптомів та дією чинників довкілля. Колись засто�
совуваний термін «ідіосинкразія» нині не викорис�
товують. Зауважимо, що термін «гіперчутливість»
має бути відокремлений від поняття «гіперреактив�
ність», що віддзеркалює перевищення нормальної
відповіді на стимул (рис. 1).

Рис. 1. Графологічна структура переглянутої номенклатури реакцій гіперчутливості
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Як наслідок введення такого визначення гіпер�
чутливості, численні порушення, що їх виявляють у
«медицині довкілля» (такі, як «загальна медикамен�
тозна чутливість», «множинна хімічна чутливість»,
реакції на амальгаму під час пломбування зубів та
на електромагнітні хвилі), не можуть бути названі
гіперчутливістю.

Пропонують використовувати термін «неалер�
гійна гіперчутливість», коли імунологічні механіз�
ми не беруть участі в патогенезі, як у разі гіперчут�
ливості до аспірину. Термін «псевдоалергія», вико�
ристовуваний у деяких країнах Європи, має бути
вилучений із вжитку.

Атопія
Уніфікований ревізований термін «атопія» ви�

значається як персональна чи сімейна схильність
продукувати антитіла до імуноглобулінів Е у відпо�
відь на низькі дози алергенів, зазвичай білкові, та
виявляти такі типові синдроми, як астма, рино�
кон’юнктивіт та екзема/дерматит.

Експерти пропонують зберегти терміни «атопія»
та «атопічний» для описання клінічних ознак і
схильності, але не для використання діагностики
хвороб. Першими виявами «атопії» у дитини часто є
«алергійні» симптоми: діарея, хрипле дихання та на�
шкірна висипка. І тільки згодом може підвищитися
рівень ІgЕ. Термін «атопія» до виявлення підвище�
ного рівня ІgЕ належить використовувати дуже обе�
режно. У пацієнтів з типовою атопією алергійні
симптоми можуть бути зараховані до атопічних, як,
наприклад, атопічна астма. Однак у загальному ви�
користанні ІgЕ�опосередкована астма не повинна
називатися «атопічною астмою». Те саме стосується
й інших клінічних виявів. Ні позитивна шкірна алер�
гологічна проба (прик�тест), ні присутність ІgЕ�ан�
титіл окремо не можуть бути критерієм атопії. Цих
хворих доцільно називати такими, «що мають пози�
тивний шкірний прик�тест» та «ІgЕ�сенсибілізова�
ні» відповідно.

Синдром атопічної екземи/дерматиту
До ускладнень уніфікування номенклатури алер�

гійних шкірних хвороб належить те, що численні
захворювання із різними патогенетичними меха�
нізмами мають маніфестації на шкірі. Тому сьогод�
ні уніфіковані лише провідні шкірні хвороби: урти�
карія, ангіоневротичний набряк, алергійна кон�
тактна екзема/дерматит, атопічна екзема/дерма�
тит та екзантематозне медикаментозне ураження.

У літературі терміни «екзема» та «дерматит» вико�
ристовують як взаємозамінні, але окремі автори пере�
важно позначають гостріші процеси терміном «дер�
матит», а хронічні форми терміном «екзема». Згідно з
сучасними поглядами, наведеними в рекомендаціях
Європейської академії алергології та клінічної імуно�
логії (ЕААСІ), розбіжностей у змісті термінів «екзема»
та «дерматит» не виділяють. У літературі екзему/дер�
матит ділять на контактну екзему/дерматит (іри�
тантний або алергійний), атопічну екзему/дерматит,
нумулярну екзему/дерматит та себорейну екзе�
му/дерматит. Отже, фактично не існує підстав для
протиставлення термінів «екзема» та «дерматит».

Сучасним терміном для визначення екзематоз�
них реакцій гіперчутливості на шкірі, подібно до
риніту для носа та астми для легенів, є «атопічна ек�
зема/дерматит». Цей термін складається з двох
частин, що дає змогу виділити одну форму екзе�
ми/дерматиту. Тут слово «атопічний» має інше зна�
чення, ніж уніфікований термін «атопія».

У контексті «атопічна екзема/дерматит» термін
атопічний застосовують як суто клінічний, а не пато�
генетичний. Потрібно зазначити, що ще в 1975 р.
G. Rajka вказував на невдалий вибір терміна. Клініч�
ний досвід засвідчив: цю хворобу не можна вважати
типовою атопічною. Ще більшим конфузом є те, що
одним із чотирьох головних критеріїв встановлення
діагнозу «атопічний дерматит» є атопія у наведеному
вище сенсі [14]. Такі внутрішні протиріччя та неуз�
годженість дають змогу виділити пацієнтів з «ато�
пічною екземою/дерматитом», в яких не встановле�
но ІgЕ�залежні механізми [33].

У клінічній дерматологічній практиці вважається,
що ранні симптоми та ознаки на шкірі можуть з’яв�
лятися в індивідуумів, схильних до атопічних захво�
рювань, задовго до маніфестації хвороби — так зва�
ні стигми або симптоми малих критеріїв [41]. Таким
чином, у сучасній дерматології «атопія» є клінічним
діагнозом, і пацієнт може бути визнаний «ато�
пічним» без знання результатів шкірних прик�тес�
тів та рівнів сироваткового імуноглобуліну Е.

Прикладом цього можуть слугувати видані в Ук�
раїні стандарти діагностики та терапії атопічного
дерматиту [1]. Як і в інших подібних документах,
четвертим обов’язковим критерієм є «атопія в
анамнезі або спадкова схильність до атопії». Водно�
час переглянутий та уніфікований відповідний тер�
мін визначає атопію як персональну чи сімейну
схильність продукувати антитіла, що належать до
імуноглобулінів Е, у відповідь на низькі дози алер�
генів. Тобто для того, щоб вірогідно довести наяв�
ність атопії, потрібно виявити підвищені рівні іму�
ноглобулінів Е у пацієнта та його родичів. Лише в
додаткових критеріях у цьому документі вказано
високий рівень імуноглобуліну Е в сироватці крові.

У різних країнах для визначення захворювання
застосовують різні терміни, зазвичай не придатні
для міжнародного використання, наприклад, діатез�
не пруриго, ексудативний екзематоїд тощо. Компро�
місом могло б бути введення терміна «конституціо�
нальна екзема» для відображення сімейної схиль�
ності та наявності специфічних симптомів, не
пов’язаних з імуноглобуліном Е. Однак у теперішній
перехідний період такий термін може підкреслюва�
ти загальновизнаний погляд, що атопічний дерматит
є конгломератом кількох захворювань із загальними
певними клінічними характеристиками [40].

У 2001 році Виконавчий комітет разом із п’ятьма
відділеннями Європейської академії алергології та
клінічної імунології (ЕААСІ) запропонували пере�
глянуту номенклатуру та деякі положення на пере�
хідний період [18]. Серед цих пропозицій є введен�
ня терміна «синдром атопічної екземи/дерматиту»
(САЕД), щоб охарактеризувати насправді те, що
сьогодні називають атопічною екземою/дермати�
том. Наголосимо, що це впровадження є вимуше�



Український журнал дерматології, венерології, косметології14

ДЕРМАТОЛОГІЯ № 4, ГРУДЕНЬ 2007

ним, на перехідний період, коли критерії встанов�
лення діагнозу не повною мірою відповідають ви�
значенню атопічного дерматиту. Не можна ото�
тожнювати «синдром атопічної екземи/дермати�
ту» та «атопічну екзему/дерматит». Здебільшого
САЕД — це лише клінічний синдром, який загалом
відповідає клінічним критеріям діагнозу «ато�
пічний дерматит», на стадії, коли ще не визначено
патогенетичні механізми розвитку захворювання у
конкретного пацієнта. В українській спеціальній
науковій літературі поняття САЕД з’являється в де�
що іншому контексті [2], але в цілому відповідно до
рекомендацій ЕААСІ. Після встановлення діагнозу
САЕД потрібно визначитися із патогенезом, зокре�
ма алергійний він чи неалергійний (рис. 2).

Термін «алергійний САЕД» включає найкраще
вивчені ІgЕ�асоційовані та менш численні не�ІgЕ�
асоційовані синдроми. При цьому експерти вказу�
ють на те, що брак знань про точну роль імуногло�
буліну Е в ініціюванні захворювання робить термін
«асоційований» лише попереднім, таким, що може
змінюватися. Не�ІgЕ�асоційований САЕД — це клі�
тинно�опосередковані форми, що характеризують�
ся позитивними результатами петч�тестів до аеро�
та харчових алергенів або сенсибілізованих
алергенспецифічних Т�клітин у шкірних біоптатах,
але за відсутності специфічних імуноглобулінів Е (в
цьому випадку застосовують термін «Т�клітинно�
асоційований САЕД»). Суперечливим є термін «не�
алергійний САЕД», який, на думку експертів, пови�
нен замінити термін «внутрішні/криптогенні варі�
анти». Запропонована номенклатура залишає від�
критою низку питань та проблем, зокрема імуноло�
гічну характеристику кожної з підгруп САЕД, виз�
начення та узгодження методик і показників, їхні
якісні та кількісні характеристики.

Однією з вдалих, на наш погляд, спроб є вивчен�
ня імунофенотипової картини та цитокінового про�
філю периферійної крові хворих у гострій та хро�
нічній стадіях розвитку атопічного дерматиту (АД)
[3]. Гостра стадія АД характеризується імунологіч�
ними порушеннями в периферійній крові, пов’яза�
ними зі збільшенням популяції клітин та посилен�
ням експресії маркерів активації HLA�Dr і CD25,
що супроводжується збільшенням концентрації
цитокінів Th2�профілю (інтерлейкінів�4, 5, 10). При
хронічній стадії АД імунологічні порушення менш
виразні, пов’язані зі стійким збільшенням кількос�
ті СD19 та CD16 позитивних клітин, а також клітин,
що експресують маркери CD25 і HLA�DR, збільшу�
ється у крові вміст цитокінів Th1�профілю (інтер�
ферону�γ та ТНФ�α).

Сучасні аспекти патогенезу атопічного дерматиту 
(роль процесів апоптозу та зміна  
функціонування Т8регуляторних клітин)
Одним з перспективних напрямів вивчення гли�

бинних механізмів розвитку АД є дослідження
процесів апоптозу клітин імунної системи, які без�
посередньо беруть участь у реалізації генетичних
програм атопії [26]. Продемонстровано, що нату�
ральні кілерні клітини та гамма�дельта Т�клітини
осіб, які хворіють на АД, є дефектними внаслідок
підсиленого апоптозу [21].

Важливим фактом є те, що при АД порушується
не тільки апоптоз імунних клітин, а й змінюється
життєвий цикл кератиноцитів, унаслідок активації
апоптичних програм з активацією каспазних меха�
нізмів [34].

Досягнуто успішних результатів у лікуванні хво�
рих на АД із використанням підходу, спрямованого
на модуляцію процесів апоптозу кератиноцитів [36].

Значною мірою апоптоз як клітин імунної систе�
ми, так і кератиноцитів залежить від рівня проза�
пальних цитокінів, що реалізують свій вплив за до�
помогою модуляції активності ядерного фактора
NF�κB [4]. Блокада його полегшує перебіг АД [10].

Надзвичайно важливим є дослідження, в якому
доведено недостатність чисельності та функційної
активності CD4+CD25+FoxP3+ Т�регуляторних
клітин в осередках шкірних уражень при АД [37].

В основі таких важливих порушень переміщень,
проліферації та апоптозу популяції CD4+ Т�клітин
можуть бути особливості експресії окремих генів
у хворих на АД, зокрема генів хемокінів, протоон�
когенів тощо — CCR10, CRTH2, C�JUN тa NR4A2
[15, 32].

У зміні інтенсивності апоптозу імунних клітин
беруть участь, окрім ендогенних чинників, продук�
ти життєдіяльності мікроорганізмів, що колонізу�
ють шкіру хворих на АД, зокрема стафілококові
ентеротоксини, суперантигени тощо [22].

Доведено, що CD4+ Т�клітини при АД мають ін�
ший апоптичний потенціал реактивності на стафі�
лококовий суперантиген, ніж здорові люди, внаслі�
док підвищених рівнів інтерлейкіну�4 [27].

Сучасні дані свідчать, що однією з провідних суб�
популяцій імунних клітин, які можуть відповідати
за розвиток АД, є CD4+CD25+ Т�регуляторні кліти�
ни та клітини, що продукують інтерлейкін�10 [12].

Суттєво, що Т�регуляторні клітини виконують
свої функції у алергензалежний спосіб. Цитокіни,
продуковані ними, здатні пригнічувати синтез спе�
цифічного імуноглобуліну Е з одночасним підви�
щенням продукції імуноглобулінів G4 та А [5].

Сучасні дані доводять, що в периферійній крові
хворих на АД Т�регуляторні клітини можуть бути в
достатній кількості, але під впливом стафілококо�
вого суперантигену втрачати свої функціональні
властивості [30].

Існують вірогідні дані про роль Т�регуляторних
клітин у розвитку ІgЕ�залежних захворювань [35].

Провідними регуляторними цитокінами, що син�
тезуються Т�регуляторними клітинами, є інтерлей�
кін�10 та TGF�β1, рівні яких змінені при АД [11, 20].
Наприклад, зростання рівня інтерлейкіну�10 та TGF�β

Рис. 2. Графологічна структура запропонованого 
терміна «синдром атопічної екземи/дерматиту»
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у разі місцевого застосування такролімусу коре�
лює з покращенням клінічної картини АД [7, 38].

Стафілококовий ентеротоксин В також частково
реалізує власну патогенну активність через інгібу�
вання регуляторних Т�клітин [8].

Зрозуміло, що важливість ролі Т�регуляторних
клітин у патогенезі атопічних захворювань обу�
мовлює подальший пошук шляхів терапевтичного
впливу на них з одночасним поглибленням знань
про регуляцію їхнього життєвого циклу. На сьогод�
ні є небагато публікацій про апоптоз Т�регулятор�
них клітин при атопічних захворюваннях. Показа�
но, що у хворих на атопію відбувається алергенза�
лежний апоптоз Т�регуляторних клітин [19].

Самі CD4+CD25+FoxP3+ Т�регуляторні клітини
можуть викликати апоптоз Т�хелперних клітин, за�
побігаючи розвиткові алергійних пошкоджень тка�
нин [13].

Водночас при АД описана недостатність присут�
ності Т�регуляторних клітин у патологічних осе�

редках, але природи феномена остаточно не прояс�
нено [37].

Отже, стає зрозумілою потреба у вивченні про�
цесів апоптозу Т�регуляторних клітин у хворих на
АД та визначенні відмінностей у перебігу цих про�
цесів порівняно з іншими патологіями для розкрит�
тя етапів патогенезу та обґрунтування нових мето�
дів лікування.

Висновки
Запропонований європейськими експертами но�

вий погляд на патогенез алергії та атопії, який ґрун�
тується на сучасних знаннях імунних механізмів,
не тільки дає змогу переглянути існуючу номенкла�
туру алергійних захворювань, а й змінює уявлення
про алергійну патологію. Проблема своєчасної ді�
агностики, лікування та профілактики атопічного
дерматиту розкривається з позицій визначення ге�
нетичних основ регуляції функціонування імунної
системи в розвитку захворювання.
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АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ ИЛИ СИНДРОМ АТОПИЧЕСКОЙ ЭКЗЕМЫ/ДЕРМАТИТА: 
PRO И CONTRA. ВЗГЛЯДЫ НА МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АЛЛЕРГИИ И АТОПИИ
К.Е. Ищейкин, В.И. Степаненко, И.П. Кайдашев

Рассматривается предложенная европейскими экспертами новая классификация аллергических заболева�
ний кожи, позволяющая оптимизировать рациональную терапию дерматозов. Акцентируется внимание на
важном значении генетической иммунологической предрасположенности к атопическому дерматиту, что
следует учитывать при диагностике, лечении и профилактике заболевания.

ATOPIC DERMATITIS OR ATOPIC ECZEMA/DERMATITIS SYNDROME: PRO AND CONTRA
K.E. Ischeykin, V.I. Stepanenko, I.P. Kaydashev

The revised nomenclature of allergic diseases for the management of skin pathology is presented in the article. The
revised nomenclature supposes the changing of Ukrainian classification, especially, for the training of young spe�
cialists. The genetic basis of immune cell regulation is the major problem of diagnosis, management and prophy�
laxis of atopic dermatitis.


