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ня, спрямованого на Th2 імунітет, підтримується 
результатами досліджень, що демонструють перева-
жання Th2-реакції у імунітеті дітей раннього віку з 
АД (95 % з них були у віці до 2 років) з його почат-
ком протягом попередніх 6 місяців [2, 3]. Якщо ціле-
спрямована терапія проти молекул Th2 (наприклад, 
проти TSLP — тезепелумаб; проти IL-4 / IL-13 — 
дупілумаб; і проти IgE — омалізумаб) виявиться 
безпечною для дітей раннього віку, то слід врахо-
вувати можливості її раннього використання для 
блокування атопічного маршу у дітей високого 
ризику розвитку атопії, але на даний момент ще 
недостатньо даних у відношенні вибору методів 
оптимального втручання, термінів його початку, 
тривалості терапії в залежності від віку чи часу роз-
витку відповідного захворювання тощо.

Висновок
Виразний глобальний приріст поширеності та 

тяжкості атопічних захворювань протягом останніх 

десятиліть має значний вплив на здоров’я населен-
ня. Концепція атопічного маршу значно покращила 
наше розуміння патофізіології алергічних захворю-
вань і призвела до розробки нових терапевтичних 
стратегій профілактики атопії. Майбутні досліджен-
ня повинні бути спрямовані на краще розуміння 
екологічних та генетичних факторів, що сприяють 
розвитку атопії у дітей, а також основних імуноло-
гічних механізмів, що призводять до розвитку реак-
ції Th2 при початковому впливі алергену. Нарешті, 
важливо розглянути питання про пошук біохіміч-
них маркерів для раннього виявлення захворювання 
та розробку профілактично-терапевтичного підходу 
для запобігання прогресії маршу. Таким чином, ато-
пічний марш залишається фундаментальною і дове-
деною концепцією в галузі алергології, має практич-
не значення для практикуючого алерголога, відкри-
ває перед лікарями нові діагностичні та терапевтич-
ні можливості, але все ще потребує проведення 
подальших досліджень.
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Abstract. The development of atopic dermatitis (AD) in childhood and subsequent food allergy, allergic rhinitis and 
asthma in later childhood correspond to the modern concept of atopic march. Recent studies support the idea of a cause-
and-effect connection between AD and later-onset atopic disorders. These studies suggest that skin barrier dysfunction is 
a source of the allergic sensitization to antigens. It is believed that the development of atopic march is influenced by many 
genetic factors (for example filagrin mutations, polymorphism of genes encoding TSLP, IL-33, and their receptors) and 
environmental factors (for example toxins, antigens of animal and microbial origin, pollutants). It induces systemic 
immunity of the Th2 type, which creates a predisposition in patients to food allergy, allergic rhinitis and contributes to 
respiratory tract hyperreactivity. Given that AD often begins in early childhood and is a chronic condition, and other 
diseases develop in older age, it can be concluded that there is an optimal therapeutic window when exposure to the skin 
barrier can prevent further development of other atopic disorders. It also enables for the search of ways of therapy with 
the purpose to stop  the progression of atopy, for example, stopping development AD (use of emollients) or warning 
possibility of development of atopic march, blocking cytokines (r TSLP, Il-33), or using specific immunotherapy (while 
investigational only with the allergens of house dust mite), or other possible ways. In this review, we highlight the recent 
researches that describe the factors that contribute to the development of atopic disorders, and new ideas about 
understanding the pathogenesis of atopic march.
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