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лів, набувають вишневого кольору з наступним їх некро-
зом (паннікулітоподібна форма — рис. 22, а). 
Найчастішою формою лімфоми шкіри у дітей і підлітків 
(40 %) є грибоподібний мікоз Алібера (бляшкова форма 
ІІ ступеня Т-лімфоми шкіри) (рис. 22, б), який складає 
значні диференціальні труднощі з АД, псоріазом, висівко-
воподібним лишаєм та іншими дерматозами [7]. Розвиток 
цього варіанту Т-лімфоми шкіри пов’язують з впливом 
вірусів, а саме Т-лімфотропного вірусу людини 1-го типу 
(HTLV-1), а також з ретро-вірусами HTLV-1 підтипу С і 
вірусу Ебштейн-Барр. Для грибоподібного мікозу харак-
терний стадійний розвиток: спочатку лускаті яскраво-ро-

жеві плями та інші елементи (еритематозна стадія), потім 
на місці плям формуються застійно-червоні бляшки часто 
з мокнучою поверхнею і периферичним ростом (бляшко-
ва стадія). У пухлинній стадії бляшки замінюються плас-
кими вузлами розміром до апельсина з некрозом у центрі, 
тобто процес тривало, роками, може нагадувати екзема-
тозний процес при АД [7].

Таким чином, наведені патологічні стани демонстру-
ють широту клінічного пошуку при проведенні диферен-
ційної діагностики атопічного дерматиту. Персоніфі-
кований підхід та залучення знань і клінічного досвіду 
суміжних спеціальностей забезпечить правильність 
постановки діагнозу та вчасного призначення ефектив-
ного лікування. 

Рис. 22. Підшкірна паннікулітоподібна Т-клітинна лімфома 

у дитини 1 року життя (а) і грибоподібний мікоз (бляшкова 

форма ІІ ступеня Т-лімфоми шкіри) у хлопчика 2 років (б) 

(спостереження проф. О. М. Охотнікової).
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Abstract. The article is devoted to the topical problem of clinical allergology — differential diagnosis of atopic dermatitis. The clinical 
manifestations of atopic dermatitis 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 atopic dermatitis 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,  Netherton’s syndrome, etc.) and primary immunodeficiencies (Bruton’s disease, Job’s 
syndrome, Wiskott-Aldrich  syndrome, selective IgA immunodeficiency etc.) are described. Сommon features of above mentioned diseases are 
listed, also, special attention is paid to variety of the pathognomonic symptoms.
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