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Висновки
Поширеність атопічного дерматиту у дітей 

Київського регіону склала 10,1 % (95% ДІ: 9,4–10,8), 
що вказує на значне зростання даної патології при 
порівнянні величин з результатами дослідження 
2000 року. Атопічний дерматит як одне з маніфест-
них захворювань алергічного «маршу» залишається 
актуальною проблемою дитячої алергології.

Слід зазначити, що незважаючи на певну недо-
сконалість первинної діагностики з боку лікарів 
первинної ланки, відзначається невпинне зростан-
ня частоти АД серед дитячого населення обох віко-

вих груп. Особливо ця негативна тенденція спосте-
рігається серед дітей перших 6–7 років життя, що 
свідчить про значне «помолодшання» як АД, так і 
еволюції алергічного «маршу» загалом. У результа-
ті проведеного дослідження епідеміологічних 
показників, що характеризують сучасний стан АД 
серед дітей України на прикладі Київського регіо-
ну, визначено віковий певний тренд рівнів поши-
реності АД, який характеризується зростанням 
частоти випадків у дитячій популяції країни, що 
цілком відповідає сучасним середньосвітовим тен-
денціям.
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Abstract. Atopic dermatitis is a chronic inflammatory skin disease presenting with recurrent eczematous lesions and intense 
pruritus. The prevalence of atopic dermatitis in different countries is high and continues to grow. The aim of the study was to 
learn the characteristics of modern epidemiological and clinical features of atopic dermatitis in children of different ages. 
Materials and methods. The study was conducted in two stages: in the first stage a questionnaire was conducted using the 
questionnaire of the international program ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood) with the exten-
sion of age categories and in the second stage selected children with suspected allergic diseases from a cohort of respondents, 
underwent an in–depth survey in order to study the current course of the disease and the final verification of the diagnosis. At 
the first stage of the study, 7 106 children were surveyed: Group I (children under 5 years) — 1 787, Group II (6–7 years) — 2 
080, Group III (13–14 years) — 1 909, IV (15–17 years) — 1 330. In the second stage, 135 children were examined. Results and 
discussion. The prevalence of manifestations of atopic dermatitis "ever in life" in children was 17.9 % (95 % CI: 17.0–18.8), and 
manifestations "during the last year of life" — 10.1 % (95% CI: 9.4–10.8). There were the highest prevalence levels of atopic 
dermatitis in children of the first age group (up to 5 years) and a gradual decrease with age. Group I — 14.2 %, Group II — 
9.8 %, III — 8.4 %, IV — 7,5 %. Of the 135 children examined, 57 (42.2 %) had a history of atopic dermatitis, and 13 (9.6 %) 
had it for the first time. 52.6 % (30/57) of children had manifestations of atopic dermatitis subsided over the years, and 77.2 % 
(44/57) of children with atopic dermatitis had an allergic "march". Conclusions. As a result of the study, certain epidemiologi-
cal indicators characterize the current state of atopic dermatitis in children of Ukraine on the example of the Kyiv region. An 
age–specific trend in the prevalence of atopic dermatitis has been identified, it is characterized by an increase in the incidence 
of cases in the country's child population, which fully corresponds to modern world trends.
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Рис. 3. Порівняльна характеристика поширеності атопічного дерматиту серед дитячого 

населення Київського регіону України між рівнями показників 2000 і 2019 років.


