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Резюме
Мета: у статт досл1джуються особливост кл1н1чних прояв1в у хворих на атоп1чний дерматит (АД) з мутащею 2282del4 в ген 
флагрину у пор1внянн1 з кл1н1чними проявами хворих на АД, у яких мутацю не виявлено.
Матер1али та методи. У досл1дження увйшли 30 пащенш з р1зними формами АД. Було сформовано 2 групи. УI групу (15 па- 
щенш) увйшли хворi на АД, в яких не виявили мутацй FLG 2282del4, у II групу (15 ос1б) -  пащенти з виявленою генетичною 
мутащею FLG 2282del4.
Результати. Аналiзуючи пащенш за формами АД, слд зазначити, що в I групi частше мала мсце еритематозно-сквамозна 
з лiхенiфiкацiею форма АД -  8 пащенш. Пашенти II групи з мутащею 2282del4 гена флагрину страждали на лiхено^дну форму 
АД, яка вщзначалась у 9 хворих. Пруригоподiбна форма виявлялась у пащенш обохгруп, однак в II групi кльксть хворихбула 
бльша. За ступенем тяжкост перебгу АД у хворих за ндексом SCORAD слщ зазначити, що в пащенш I групи виявлявся по- 
мiрний i тяжкий перебг в однаковй клькост -  по 6 пащенш. В II групi достовiрно переважав тяжкий перебг i визначався 
в 9 пашенш. У постах з вогнищ у вс'к пашенш з АД домнували мiкроорганiзми роду Staphylococcus. УII групi виявляли види
з вираженим патогенним потеншалом -  S. aureus (38,9%). Звертае на себе увагу той факт, що з ш ф и осб  I групи S. aureus 
висвався в значно нижчому ступенi, який не перевищував 103-1 0 4 КУО/мл, тодi як у пащенш II групи цей показник стано- 
вив понад 105 КУО/мл.
Висновки. Порушення синтезу гена FLG 2282del4 може бути розцнено як важливий патогенетичний фактор, що попршуе клi- 
н'нну симптоматику АД, змнюючи мкробний пейзаж ш ф и, за рахунок порушення процесв кератин'зацИ Вивчення спектру 
мутацй у ген флагрину в пащенш з АД дасть змогу в майбутньому розробити методики раннього скриннгу, тактику прове- 
дення профлактичних заходiв i ефективно та своечасно застосовувати лiкувальнi й профiлактичнi засоби, я к  вщновлюють 
ш ф ний бар'ер.
Ключовi слова: атопiчний дерматит, особливост клiнiчних проявiв, мутащя 2282del4 в ген флагрину.

Вступ
У CTpyKTypi хрошчних дерматозiв атошчний дер

матит (АД) посщае одну з лщируючих позицш, 
про що свщчить триваюче збшьшення поширеносл 
даного дерматозу з бшьш шж триразовим його зрос- 
танням у порiвняннi з 60-ми роками минулого сто- 
лгття [1, 2]. Високий рiвень захворюваносл на АД, 
його дебют у ранньому вщ ( безперервно рецидивний 
перебш патолопчного процесу за наявносл тенденци 
до збшьшення кш ькосл стшких до традицшно! те- 
рапи форм, зниження прихильносл пащ енлв до лн 
кування надають питанням пошуку причин i вибору

ращонально! стратеги й тактики терапи даного дер
матозу особливо! актуальносл [5, 8]. На даний час 
прийшли до розумшня АД як багатофакторного ге
терогенного захворювання, розвиток якого вщбува- 
еться внаслщок поеднаного впливу спадкових фак- 
торiв i навколишнього середовища [3].

На сьогодш встановлено, що мутацй гена фшагрину 
(FLG) е важливим генетичним фактором ризику роз- 
витку АД [6]. Фшагрин е ключовим компонентом ке- 
ратолалшових гранул зернистого шару ешдермку. 
Зменшення експреси фшагрину призводить до недо- 
статносл кератолалшових гранул, яга доставляють
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у роговий шар лшщш структурнi компоненти, котрi 
виконують бар’ерну функщю шкiри. Дефiцит про- 
дуклв розпаду фiлагрину призводить до виражено! 
сухостi шкiри [7].

Мета дослщження: дослiдити особливостi клш!ч- 
них проявiв у хворих на АД з мутащею 2282del4 в генi 
фшагрину у порiвняннi з клiнiчними проявами хво
рих на АД, у яких мутащю не виявлено.

Матерiали та методи досл1дження
У досгадження увiйшли 30 пацiентiв з рiзними 

формами АД, в тому чиста 13 жiнок i 17 чоловЫ в 
вiком вiд 20 до 50 рогав. Було сформовано 2 групи. 
У I групу (15 пащ енлв) увшшли хворi на АД, 
в яких не виявили мутацш FLG 2282del4, у II групу 
(15 ойб) -  пацiенти з виявленою генетичною мута- 
цiею FLG 2282del4.

Дiагноз було встановлено на основi скарг i ктатч- 
них проявiв, якi вiдповiдають основним д!агностич- 
ним критер1ям АД, видiленим Hanifin та Rajka, а та- 
кож згтдно з клiнiчними настановами з дiагностики, 
профiлактики та лiкування АД [4]. У вйх пацiентiв ок- 
рiм загальноклiнiчного обстеження було проведене де- 
тальне вивчення спадкового, алергологiчного анамнезу, 
здшснена оцiнка тяжкостi симптомiв АД за шкалою 
SCORAD. Уйм хворим проводилося мшробюлопчне 
досгадження шкiри з вогнищ ураження. Визначення 
мутацiй FLG 2282del4 проводили за допомогою методу 
Palmer et al. ДНК для досгадження отримували зi зраз- 
гав периферiйноi кровi з використанням наборiв Gen 
Pack DNA Test. Результати реакц!! визначали на тран- 
сiлюмiнаторi пiсля електрофорезу зразкiв.

Результати та 1х обговорення
Аналiзуючи пацiентiв за формами АД, стад за

значити, що в I груш часлш е мала мшце ерите- 
матозно-сквамозна з лiхенiфiкацiею форма АД -  
8 пащ енлв (рис. 1). Шгарний патололчний процес 
локалiзувався в дiлянцi лштьових згинiв, пщколш- 
них ямок, задньо-боково! поверхнi ши!, тилу кистей. 
Шгара у вогнищах була гiперемiйована, шфшьтро- 
вана, суха, лiхенiфiкована, з дрiбними лiхеноiдними 
папулами.

Пацiенти II групи з мутащею 2282del4 гена фша- 
грину страждали на лiхеноiдну форму АД, яка вщ
значалась у 9 хворих (див. рис. 1). При данш формi 
ураження у хворих розвивалися фшсоваш поши- 
ренi вогнища. Патологiчний процес локалiзувався 
на шкiрi ши!, лiктьових i пiдколiнних складок, кис
тей, зап’ясть i стоп. Проявлявся застшною гшере- 
мiею, набряком, сухштю, вираженою лiхенiфiкацiею 
шкiри, наявшстю по перифер!! вогнищ лiхеноiдних 
папул, множинних лшшних i точкових екскорiацiй, 
вийвкопод!бним лущенням. Спостерiгались глибок 
трщ ини, екскорiацii, ускладненi вторинним бактери 
альним шфшуванням. Iнодi до процесу залучалась 
шгара обличчя з розвитком так званого атошчного 
обличчя.

Пруригоподiбна форма виявлялась у п ащ енлв  
обох груп, однак в II груш кшьшсть хворих була 
бшьша. Ш гарний патологiчний процес у обстежу- 
ваних локалiзувався на кшщвках, верхнiй частинi 
тулуба у вигляд! множинних iзольовано розташо- 
ваних папул, велико! кш ькосл  гарочок, екскори 
ацiй.

Аналiзуючи ступ!нь тяжкост! перебйу АД у хворих 
за шдексом SCORAD, сл!д зазначити, що в пащенлв 
I групи виявлявся пом!рний та тяжкий перебш в од- 
наков!й к!лькост! -  по 6 пащ енлв (рис. 2). В II груп! 
достов!рно переважав тяжкий стушнь перебйу та ви- 
значався у 9 пащенлв.

Важливу роль вдаграе спадковий ймейний анам
нез у хворих-носпв мутац!! гена ф!лагрину та пащен
л в  з аналопчним ступенем тяж косл АД без мутац!!. 
Слщ зазначити, що в 4 пащ енлв II групи з пом!р- 
ним ступенем тяж косл та в 7 хворих з тяжким сту
пенем за шдексом SCORAD визначався обтяжений 
спадковий анамнез (рис. 3). В I груп! менша кшьгасть 
пащ енлв мали дану ознаку. Лише у 2 пащ енлв з по- 
м!рним ступенем тяж косл та у 3 хворих з тяжким 
ступенем за шдексом SCORAD визначався обтяже
ний спадковий анамнез. Пащенти обох груп з мшн 
мальним ступенем тяж косл не вщзначали обтяжену 
спадковшть.

Еритематозна-сквамозна Лiхеноiдна Пруригоподiбна 
з лiхенiфiкацieю

I група ■  II група

Рис. 1. Розподт хворих АД за формами захворювання

10 --------------------------------------------------------------------------------------------------

. I I
МУмальний Помiрний Тяжкий

(шдекс SCORAD В1д (1ндекс SCORAD в!д (1ндекс SCORAD В1Д
12 до 19,8 бала) 20,3 до 39,8 бала) 43,8 до 75 балiв)

I група ■  II група

Рис. 2 Розподт хворих на АД за ступенем тяжкосн захворювання
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Встановлено, що CTyniHb колошзацн шкiри 
Staphylococcus aureus прямо корелюе з тяжкiстю пере- 
6iry дерматозiв. За даними проведеного дослiдження 
вщдшенням дерматологИ та лаборатори мiкробiологii 
ДУ «1ДВНАМНУ», в посiвi з вогнищ у Bcix пацiентiв 
з АД домшували мiкроорганiзми роду Staphylococcus 
(рис. 4). Але у II груш виявлялися види з вираженим 
патогенним потенщалом, а саме S. aureus (38,9%), 
iншi представники роду зу с^ ч ал и ся  в меншому вщ- 
сотку випадшв: Staphylococcus haemolyticus (15,9%), 
Staphylococcus saprophyticus (6,7%), Staphylococcus 
cohnii (5,2%), Staphylococcus warneri (2,8%).

У 10% випадюв стафшококи утворювали як вну- 
трш ньовидов( так i мiжвидовi асощацн. У I груш 
з дглянок шшри також вис1вали стаф1лококи, але 
в бш ьш ост випадк1в це були непатогенш пред
ставники роду -  Staphylococcus epidermidis (33,6%). 
В низькому вщсотку випадшв вис1вали патогенн1 
представники стафшокоюв -  S. aureus (22,7%), 
S. haemolyticus (5,0%). Звертае на себе увагу той 
факт, що з шшри ос1б I групи S. aureus вис1вався 
в значно нижчому ступеш, який не перевищував 
103-1 0 4 КУО/мл, тод1 як у пащенлв II групи цей по- 
казник становив бгльше 105 КУО/мл.

Для шюстрацн наводимо наше кл1н1чне спостере- 
ження.

10

Помпрний Високий
(1ндекс SCORAD вщ (1ндекс SCORAD в1д
20,3 до 39,8 бала) 43,8 до 75 балiв)

I група ■  II група

Рис. 3. Розподш хворих на АД з обтяженим с1мейним анамнезом 
в1дпов1дно до ступеня тяжкост 1ндексу SCORAD

S.aureus S.haemolythicus S.warneri S. kohnii S. saprophyticus

I група ■  II група

Рис. 4. Склад клЫчно значущих м1кроорган1зм1в 
в ценоз1 шюри у хворих на АД, %

Хвора Л., 38 рошв (1стор1я хвороби № 529 в1д 
12.07.2017 р.), потрапила на стацюнарне л1кування 
з1 скаргами на поширен1 висипання на шк1р1 обличчя, 
верхшх i нижшх к1нц1вок, що супроводжуються не- 
стерпним свербежем (рис. 5).

Анамнез захворювання: вважае себе хворою 
з 4-м1сячного в1ку (з1 спогад1в батьк1в), коли вперше 
з’явилися висипання в дшянщ обличчя, що супро- 
воджувалися свербежем. Протягом 13 рок1в лшу- 
валася у пед1атра з д1агнозом «Д1атез». Займалася 
самол1куванням. Л1кування значного полшшення 
не приносило. При кожному наступному заго- 
стренн1 в1дбувалося поширення процесу на нов1 д1- 
лянки. Неодноразово л1кувалася у алерголога. У вщ1 
3 рок1в процес стаб1л1зувався. Чергове загострення 
процесу вщзначала у вщ1 15 рок1в, що настало шсля 
важкого психоемоц1йного стресу. Займалася само- 
л1куванням, використовуючи супрастин або д1азо- 
л1н, активоване вуг1лля, неконтрольовано наносила 
тошчш кортикостеро!ди (К С ) -  флуцинар, фторо- 
корт та 1н. З  того часу процес мае хрошчний рецидив- 
ний характер з 6 -7  загостреннями на р1к, переважно 
шсля психоемоцшних навантажень, порушення д1- 
ети та загострення холециститу. Серед шших про- 
вокуючих фактор1в в1дм1чае роль засоб1в побутово! 
х1м!!, контакт з синтетичними або вовняними виро- 
бами з1 шк1рою.

Спадковий анамнез обтяжений: батько страж- 
дав на АД, молодша сестра та мати -  алерпчний ри- 
но-кон’юнктив1т.

Алергологiчний анамнез: в1дм1чае алерг1чн1 реак- 
nii на контакт з косметичними засобами та засобами 
побутово! х1мн, анальг1н, в1там1ни групи В.

Анамнез життя: цукровий д1абет, туберкульоз, хво
робу Боткша, венеричн1 хвороби в минулому запе- 
речуе.

Страждае на хрошчний холецистит.
При об’ективному обстеженш встановлено, що за- 

гальний стан хворо! задов1льний. Ш шрш покриви 
i видим1 слизов1 оболонки поза вогнищами ура- 
ження звичайного кольору, вгльт в1д висипань. 
Перифершш лiмфатичнi вузли не збiльшенi, не зро- 
щенi з навколишнiми тканинами, безболшш при 
пальпацн. Межi легень у нормц дихання везикулярне, 
хрипи вщсутш. Межi серця не розширенц д1яльн1сть 
серця ритмiчна, тони чистц ЧСС -  74 уд. на хв.; АТ -  
120/80 мм рт. ст.; пульс -  74 уд. за хв. Язик вологий, 
обкладений бшим нальотом. З1в не гшеремований. 
Мигдалики не збшьшеш. Живи" при поверхневiй 
пальпацн м’який, безболюний. При гли6ок1й паль- 
пацн вщр!зки кишкiвника звичайних пальпаторних 
властивостей. Печшка пальпуеться на 1 см нижче 
краю реберно! дуги. Селезiнка не збшьшена. Нирки 
не пальпуються. Симптом Пастернацького негатив- 
ний. Випорожнення не порушеш. Невролопчно! 
симптоматики немае.

Локальний статус: патолопчний процес мае по- 
ширений характер i локалiзуеться на шк1р1 верхшх
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Рис. 5. Хвора Л ., 38 ромв. До лiкування

i нижн!х кШЩвок в дшянщ лжтьових згишв, Шдко- 
лшних ямок, гом!лковостопного суглоба, тильнш по- 
верхш кистей, перюрбггально, перюрально та на за- 
днш поверхш ши!. Шгара суха, застшно-синюшного 
кольору, тьмяна на вигляд. Висипання представлен! 
л!хено!дними згрупованими плоскими полшональ- 
ними папулами розм!ром вщ 2 до 5 мм, екскор1ащ- 
ями, лущенням i серозно-геморапчними гарочками, 
а також вогнищами л!хешф!кац!! та шфшьтрацп 
без ч!тких меж з гшершгментащею та посиленням 
шгарного малюнка. В мйцях тривало шнуючих ви- 
сипань -  д!лянки гшо- та гшершгментац!!.

Шгара на всьому протяз! суха, з виразним ксерозом.
З  додаткових ознак були наявш симптоми «атошч- 

ного обличчя» (Денье-М органа, йруватий кол!р 
шгари, гшершгментащя нижн!х повж), пол!рованих 
шгпв, хейл!т.

Дермограф!зм б!лий, стшкий. Iндекс SCORAD 
52,6 бала. Сверб!ж -  7 бал!в (за 10-бальною шкалою). 
Порушення сну -  3 (за 10-бальною шкалою).

При обстеженнi: Загальний анал!з кров!: ге-
моглобш -  121 г/л, еритроцити -  4,1 М/мкл, ко- 
л!рний показник -  0,9; лейкоцити -  6,8 М/мкл;

тромбоцити -  350 М/мкл; базоф!ли -  1%; еозино- 
ф!ли -  7%; паличкоядерш -  5%; сегментоядерш -  70%; 
л!мфоцити -  11%; моноцити -  6%; ШОЕ -  9 мм/год. 
Загальний анал!з сеч! -  без патолог!!. Бюх1м1чне досга- 
дження кров!: глюкоза -  4,4 ммоль/л, загальний б!лок -  
63,2 г/л, бшрубш загальний -  9,4 мкмоль/л, б!гарубш 
кон’югований -  2,26 мкмоль/л, АсАТ -  0,38 ммоль/год 
х л, АлАТ -  0,42 ммоль/год х л.

При мшробюлопчному обстеженш до лжування 
на шгар! право! гом!лки виявлений р!ст S. aureus 
105 мк/мл, резистентний до пенщилшу та оксаци- 
лшу (MRSA), клшдамщину; носа -  виявлений р!ст 
S. aureus 103 м.к./мл; глотки -  Streptococcus mitis в асо- 
щацп з Neisseria spp. 105 м.к./мл.

Серолопчш реакц!! кров! на сиф!гас -  негативн!
Консультована сум!жними фах!вцями. Висновок 

гастроентеролога: хрошчний холецистит у стад!! не- 
стшко'! ремй!!.

На шдстав! анамнестичних, клшшо-лабораторних 
i даних об’ективного досгадження було виставлено 
дiагноз: «Атотчний дерматит, л!хено!дна форма, по- 
ширений тяжкий перебш, перюд загострення».

Стан хворо! шсля лжування наведено на рис. 6.
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Рис. 6. Хвора Л ., 38 роюв. П1сля л1кування

Особливостями даного випадку були обтяже- 
ний спадковий анамнез, значна поширешсть шюр- 
ного процесу, тривалий тяжкий перебш з1 збшьшен- 
ням частоти загострень з 15-р 1чного в1ку, зв’язок 
загострень переважно з психоемоцшними наванта- 
женнями, порушенням дiети та загостренням холе
циститу, а також з контактом !з засобами побуто
во! х1мп, синтетичними або вовняними виробами, 
бшьш виразними порушеннями вегетативного ста
тусу та метаболiчними порушеннями у пор1внянш 
з середнiми значеннями хворих з такою формою АД, 
неконтрольоване використання тошчних КС.

Прурипнозна форма АД у обстежених хворих ви- 
являлась поширеними висипаннями з ураженням 
в середньому 32,4% шшрного покриву. Висипання 
локалiзувались на згинальних поверхнях верхшх 
i нижшх кшщвок, верхнiй третиш грудей та спини, 
тильн1й поверхш кистей та стоп, перiорбiтально, пе- 
рiорально.

Шкiра була сухою, йруватого кольору, тьмяною 
на вигляд, а в мюцях пост1йного свербежу -  блиску- 
чою. Висипання були представлен численними пру- 
риг1нозними згрупованими швсферично! форми папу
лами округло! форми, щшьно! консистенцп, розм1ром в1д 
2 до 5 мм у дiаметрi, екскорiацiями, лущенням i гемора- 
пчними скоринками, а також вогнищами лiхенiфiкацli 
та шфшьтраци без ч1тких меж з гшершгментащею та по- 
силенням шгарного малюнка. В м1сцях тривало 1сную- 
чих висипань -  дшянки г1по- та гiперпiгментацli, ру6ц1.

Дермографiзм був 61лим, ст1йким. При оцшщ 
суб’ективних критерliв захворювання за 10-баль- 
ною шкалою середне значення свербежу стано- 
вило 7 балiв, сну -  3 бали. Середне значення шдексу 
SCORAD, що визначае тяжшсть переб^у АД, врахо- 
вуючи як об’ективш, так i суб’ективнi данi при АД, 
становило 42,3 бала. Для встановлення дiагнозу по- 
ряд з 2 основними визначалось 5 додаткових крите- 
рпв АД.
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Особливостями наведеного кташчного випадку 
були обтяжений атошчний анамнез, тривалий пере- 
б!г, значна поширешсть шгарного процесу, неадек
ватна терап!я (неконтрольоване використання тошч- 
них КС).

Висновки
Таким чином, порушення синтезу гена FLG 

2282del4 може бути розщнено як важливий

патогенетичний фактор, що попршуе кташчну симп
томатику АД, змшюе мшробний пейзаж шгари, за ра- 
хунок порушення процейв кератишзацп. Вивчення 
спектру мутацш в ген! ф!лагрину в пащ енлв 
з АД дасть змогу в майбутньому розробити методики 
раннього скриншгу, тактику проведення проф!лак- 
тичних заход!в i ефективно та своечасно застосову- 
вати лшувальш та профшактичш засоби, як! вщнов- 
люють шгарний бар’ер.
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ОСОБЕННО СТИ К Л И Н И Ч Е С К И Х  П РО ЯВ ЛЕН ИЙ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМ АТИТА  
У  ПАЦИЕНТОВ С М УТАЦИЕЙ 2 2 8 2 D E L 4  В ГЕНЕ Ф И Л А ГГРИ Н А

И.А. Олейник1, С.К. Джораева1, К.Е. Ищейкин2, И.В. Зюбан1, В.Ю. Мангушева1
1 ГУ «Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины»

2 ВГУУ Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия»

Резюме
Цель: в статье исследуются особенности клинических проявлений у больных атопическим дерматитом (АД) с мутацией 
2282del4 в гене филаггрина по сравнению с клиническими проявлениями больных АД, у которых мутация не обнаружена. 
Материалы и методы. В исследование вошли 30 пациентов с различными формами АД. Были сформированы 2 группы. 
В I группу (15 пациентов) вошли больные АД, у которых не обнаружили мутацию FLG 2282del4, во II группу (15 больных) вошли 
пациенты с выявленной генетической мутацией FLG 2282del4.
Результаты. Анализируя пациентов по формам АД, следует отметить, что в I группе имела место эритематозно-сквамозная 
с лихенификацией форма АД -  у 8 пациентов. Пациенты II группы с мутацией 2282del4 гена филаггрина страдали лихеноидной 
формой АД, которая отмечалась у 9 больных. Пруригинозная форма отмечалась у пациентов обеих групп, однако во II группе 
количество больных было больше. По степени тяжести АД у больных в соответствии с индексом SCORAD стоит отметить, что 
у пациентов I группы определялись умеренное и тяжелое течение в равном количестве -  по 6 пациентов. Во II группе досто
верно преобладала тяжелая степень тяжести и определялась у 9 пациентов. В посевах из очагов у всех пациентов с АД до
минировали микроорганизмы рода Staphylococcus. Но во II группе определялись виды с выраженным патогенным потен
циалом, а именно S. aureus (38,9%). Обращает на себя внимание тот факт, что из очагов поражения на коже у лиц I группы 
S. aureus высевался в значительно более низкой степени, которая составляла не выше 103-1 0 4 КОЕ/мл, в то время как у па
циентов II группы этот показатель составил более 105 КОЕ/мл.
Выводы. Нарушение синтеза гена FLG 2282del4 может быть расценено как важный патогенетический фактор, ухудшаю
щий клиническую симптоматику АД, изменяющий микробный пейзаж кожи, за счет нарушения процессов кератинизации. 
Изучение спектра мутаций в гене филаггрина у пациентов с АД позволит в будущем разработать методики раннего скри
нинга, тактику проведения профилактических мероприятий и эффективно и своевременно применять лечебные и профи
лактические средства, которые восстанавливают кожный барьер.
Ключевые слова: атопический дерматит, особенности клинических проявлений, мутация 2282del4 в гене филаггрина.
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PECULIARITIES OF CLINICAL M ANIFESTATIONS OF ATOPIC DERM ATITIS IN PATIENTS  
W ITH MUTATION 2 2 8 2 D E L 4  IN THE FILAGGRIN GENE

I.O. Oliynyk1, S.K. Dzhoraeva1, K.Ye. Isheykin2, I.V. Zyuban1, V.Yu. Mangusheva1
1SE «Institute o f Dermatology and Venereology o f NAMS of Ukraine»

2 НSEE o f Ukraine «Ukrainian Medical Stomatological Academy»

Abstract
The objective: The article investigates the peculiarities of clinical manifestations in patients with atopic dermatitis (AD) with a mutation 
of2282del4 in the filaggrin gene, in comparison with the clinical manifestations of patients with AD, in which mutation was not detected. 
Materials and methods. The study included 30 patients with various forms o f AD. There were 2 groups formed. The first (I) group 
-  15 patients with AD who did not detect mutations FLG 2282del4, the second (II) group -  15 patients with the detected gene mu
tation FLG 2282del4.
The results. When analyzing patients according to the forms o f AD, it should be noted that in group I erythematous-squamous with 
liheniation form of AD took place in 8 patients. Patients o f group II with the filagrin gene mutation 2282del4 suffered from the lichen
oid form o f AD, which was observed in 9 patients. The acute form was detected in both groups, but in group II, the number of patients 
was higher. The degree of severity o f the took placein patients with the index SCORAD, it should be noted that patients o f Group 
I showed moderate and high levels o f gravity in equal numbers - 6 patients. In group II there was a significant prevalence of high lev
els and was detected in 9 patients. In crops from centers in all patients, took place was dominated by microorganisms of the genus 
Staphylococcus. However, in the group II, species with marked pathogenic potential were found, namely: S. aureus (38,9%). It is note
worthy that the skin of individuals of group I S. aureus sowed at a significantly lower level, which was not higher than 103-104 CFU/ml, 
whereas in patients o f Group II this figure was more than 105 CFU/ml.
Conclusions. The violation o f the synthesis o f the FLG 2282del4 gene can be regarded as an important pathogenetic factor worsen
ing the clinical symptoms of took place, changing the microbial landscape o f the skin, due to a violation of keratinization processes. 
Study of the spectrum o f mutations in the filaggrin gene in patients with took place will allow in the future to develop early screening 
techniques, tactics for carrying out preventive measures and to effectively apply medical and preventive measures that restore skin 
barrier in a timely manner.
Key words: atopic dermatitis, features o f clinical manifestations, mutation 2282del4 in the filaggrin gene.
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