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раною або його розшарування. Простий бульозний 
епідермоліз (механічний) — це аутосомно-домі-
нантна хвороба внаслідок мутацій генів KRT5 і 
KRT14, яке проявляється пухирями на місці травм з 
їх вскриттям і утворенням тривало незагоюваних 
ерозій і подальшим рубцюванням. Процес регресує 
до 10–15 років. Дистрофічний бульозний епідермо-
ліз — це дерматоз аутосомно-рецесивного типу 
успадкування через мутації у гені COL7A1. Пухирі 
з’являються з народження на місці травм і спонтан-
но (рис. 8, а). Надалі уражаються слизові оболонки, 
нігті з їх втратою, пальці рук і ніг, контрактури, пер-
форація виразки шлунка тощо. При дистрофічному 
вродженому бульозному епідермолізі на відміну від 

простого визначається симптом Нікольского, мож-
лива рання смерть. Дистрофічний вроджений 
бульозний епідермоліз з перших годин життя хворо-
го потребує чіткого діагнозу і системного лікування 
ГКС, репарантами, вітамінами А та Е тощо [4, 12]. 

Отже, АД — достатньо трудний діагноз. Не існує 
жодного клінічного і параклінічного критерію, який 
зі 100 % ймовірністю міг би підтвердити або виклю-
чити діагноз АД. Теоретичні знання, клінічний дос-
від лікаря, його вдумливе ставлення до кожного 
хворого є запорукою встановлення правильного 
діагнозу, що допоможе зменшити кількість діагнос-
тичних помилок та надасть можливості призначити 
коректне лікування.
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Abstract. The article is devoted to the topical problem of clinical allergology — differential diagnosis of atopic dermatitis 
(AD). The clinical manifestations of AD are quite similar to the extremely large number of different diseases and 
pathological conditions in children, which often leads to misdiagnosis. The complexity of the differential diagnosis of AD 
in children with a detailed description of different pediatrics diseases: from dermatological diseases (seborrheic dermatitis, 
eczema, shingles, scabies, ichthyosis, psoriasis, bullous epidermolysis, allergic dermatitis, cutaneous mastocytosis) to 
oncological (T-cell skin lymphoma), orphan metabolic diseases (hereditary disorders of tryptophan metabolism, 
phenylketonuria, Nezerton’s syndrome, etc.) and primary immunodeficiencies (Bruton’s disease, Job’s syndrome, 
Wiskott-Aldrich syndrome, selective IgA immunodeficiency etc.) is described. Сommon features of above mentioned 
diseases are listed in the article, also, special attention is paid to variety of the pathognomonic symptoms.
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