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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Протягом останніх років зросла кількість сезонних 

захворювань, які розвиваються внаслідок сенсибілізації організму до пилку 

рослин. Згідно даних експертів ВООЗ, на поліноз хворіють від 10 % до 40 % 

населення, а його питома вага серед інших алергічних захворювань сягає 29 % 

(В. А. Огнев, 2015; J. M. Fitz Gerald, et al., 2016). За даними Недельської С. М., 

поширеність даної патології серед дитячого населення України досягає 10 %. 

Водночас на сьогодні практично не існує достовірних даних щодо поширеності 

сезонної алергії у дітей Західного регіону України, немає даних стосовно 

динаміки етіологічної структури цієї патології у Львівській області. Особливої 

актуальності у наш час набуває регіональний аеробіологічний моніторинг, 

причому існує потреба не лише розширювати дослідження якісного та 

кількісного вмісту пилку і спор грибів у повітрі та закономірностей палінації, 

але й співставляти отримані результати з проявами сезонної алергії 

(В. В. Родінкова, 2010; Н. М. Воробець, 2011). Кореляція симптомів сезонної 

алергії з вмістом пилку у повітрі вивчається і сьогодні, однак отримані дані є 

неоднозначними, і їх неможливо автоматично екстраполювати на інші регіони, 

оскільки регіональні кліматичні і ландшафтні особливості мають значний вплив 

на початок пилкування, концентрацію і різновиди пилку в повітрі 

(В. А. Клименко, 2012; О. Д. Кузнєцова, 2015). Дослідження з вивчення 

кореляції між даними аеропалінологічного моніторингу та клінічними 

особливостями сезонної алергії у Західному регіоні України не проводилися.  

Впродовж останніх років запропоновані нові узгоджувальні документи та 

стандарти терапії сезонної алергії, однак ефективність її лікування є 

недостатньою. Більшість дослідників пояснює це тим, що не завжди 

використовуються всі існуючі можливості лікування полінозів 

(О. М. Охотнікова, 2015; А. С. Федоров та співавт., 2015; О. Д. Кузнєцова, 2013; 

Е. Main, 2013). Зокрема, це стосується обмеженого застосування алерген-

специфічної імунотерапії (АСІТ). Водночас, саме АСІТ визнана єдиним 

методом медичного втручання, який може суттєво впливати на природний 

перебіг алергічного процесу (П. В. Гришило, 2016; М. І. Деркач, 2013; 

С. М. Недельська, 1999; D. Michael, аt al., 2015; H. J. Malling, 2007). Викладена 

вище ситуація визначає потребу подальшого поглибленого вивчення сезонної 

алергії у дітей та удосконалення методів її діагностики і лікування.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри педіатрії 

№ 2 Львівського національного медичного університету (ЛНМУ) імені Данила 

Галицького «Оптимізація методів прогнозування, профілактики і лікування 

найбільш поширених захворювань і функціональних порушень у дітей» 

(№ державної реєстрації 0113U000209. Інв. № ІН.19.00.0001.12 УДК 616.1/.4-

053.36-037-084-08).  

Мета дослідження: підвищити ефективність діагностики, лікування і 

контролю за перебігом сезонної алергії у дітей Львівської області на підставі 
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динамічного аналізу профілю сенсибілізації пацієнтів, результатів 

аеробіологічного моніторингу й обґрунтування доцільності введення в 

терапевтичний комплекс алерген-специфічної імунотерапії. 

Для реалізції зазначеної мети були поставлені наступні завдання: 

1. Вивчити динаміку структури пилкової сенсибілізації у дітей Львівської 

області протягом 1990 - 2010 р.р. на підставі аналізу результатів шкірного 

алерготестування.  

2. Оцінити відповідність клінічних проявів сезонної алергії та результатів 

шкірного алерготестування даним аеробіологічного моніторингу щодо 

концентрації пилку окремих рослин в атмосферному повітрі м. Львова й 

області. 

3. Проаналізувати клінічні особливості перебігу сезонної алергії і визначити 

фактори, які пов’язані з формуванням бронхіальної астми у таких дітей. 

4. Оцінити ефективність алерген-специфічної імунотерапії (АСІТ) на 

підставі динамічного аналізу клінічних, імунологічних і функціональних 

показників та оцінки якості життя пацієнтів. 

Об’єкт дослідження: сезонна алергія у дітей. 

Предмет дослідження: клініко-функціональні критерії сезонної алергії, 

алерген-специфічна імунотерапія, якість життя пацієнтів. 

Методи дослідження: клініко-анамнестичні (для аналізу анамнезу та 

динаміки симптомів сезонної алергії), стандартні лабораторні (загальний аналіз 

крові для визначення кількості еозинофілів), аеропалінологічні (для визначення 

вмісту пилку в повітрі), функціональні (для визначення показників функції 

зовнішнього дихання на підставі комп’ютерної спірометрії із залученням 

бронхолітичного тесту та оцінки бронхіальної реактивності з дозованим 

фізичним навантаженням), алергологічні (для визначення структури 

сенсибілізації за допомогою специфічного шкірного алерготестування), 

імунологічні (для визначення вмісту загального IgE, IL-4, γ-ІНФ, специфічних 

IgE), анкетне тестування для оцінки термінів і піку симптомів сезонної алергії, 

контролю астми (астма-контроль тест), якості життя пацієнтів (опитувальник 

якості життя зі стандартизованими видами діяльностей для дітей хворих на 

бронхіальну астму та осіб, які доглядають за ними), статистичний аналіз 

результатів (для визначення середнього значення, похибки середнього 

арифметичного, критерію Манна-Уітні, достовірності різниці між показниками 

за методом Стюдента, коефіцієнта кореляції за методом Пірсона/Спірмана). 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше на великому обсязі 

матеріалу (результати шкірного алерготестування 3107 дітей протягом 1990-

2010 років), установлено динаміку структури пилкової сенсибілізації, що 

дозволило розширити уявлення про особливості пилкової сенсибілізації серед 

дитячого населення Львівщини. Доведено, що чинниками, які найчастіше 

викликають сезонну алергію у дітей Львівської області, є пилок рослин (береза, 

дуб, ліщина, акація, тимофіївка, циклохена, полин, лобода) і спори грибів 

(Cladosporium, Alternaria). Установлено, що протягом 1990-2010 років суттєво 

зросла частота реєстрації сенсибілізації до дерев і бур’янів (відповідно у 7,0 та 
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1,7 раза, р<0,05) і водночас спостерігалося зниження рівня чутливості до 

лугових трав і злаків (в 1,6 раза, р<0,05).  

Доведено наявність корелятивних зв’язків між загостреннями сезонної алергії, 

динамікою структури пилкової сенсибілізації та показниками аеробіологічного 

моніторингу щодо кількісного та якісного складу пилку. Отримано нові дані, які 

показують, що найвища частота загострень сезонної алергії у дітей Львівської 

області припадає на травень - червень і серпень - вересень, що співпадає з піковою 

концентрацією пилку за даними аеропалінологічних досліджень (пік цвітіння 

берези, дуба, злаків, полину і лободи).  

Уточнено фактори ризику еволюції сезонного алергічного риніту або 

ринокон’юнктивіту у бронхіальну астму, встановлено, що найвагомішими 

факторами, які пов’язані з прогресуванням сезонної алергії і розвитком 

бронхіальної астми, є пізнє звертання за спеціалізованою медичною допомогою 

(r = 0,8; р<0,05), ранній початок сезонної алергії (r = -0,4; р<0,05), наявність 

сезонного алергічного ринокон’юнктивіту (r = 0,5; р<0,05). 

Отримані в дослідженні результати ще раз підтвердили ефективність 

алерген-специфічної імунотерапії в лікуванні сезонної алергії, що проявилося 

підвищенням контрольованості симптомів алергічного риніту, алергічного 

ринокон’юнктивіту та бронхіальної астми, зростанням показників функції 

зовнішнього дихання і якості життя пацієнтів. Клінічна ефективність алерген-

специфічної імунотерапії підтверджена лабораторними показниками 

(достовірним зниженням загального IgE через 24 місяці від початку лікування). 

Практичне значення отриманих результатів. Рекомендовано для 

лікування і профілактики загострень сезонної алергії у дітей використовувати 

результати регіональних аеропалінологічних досліджень. З метою 

превентивних заходів щодо розвитку бронхіальної астми у дітей Львівської 

області із сезонною алергією доцільно продовжити подальші спільні 

спостереження аеробіологів і клініцистів, що дозволить моніторувати динаміку 

сезонної сенсибілізації і ефективно проводити елімінаційні заходи. 

З метою профілактики сезонної бронхіальної астми особливу увагу 

рекомендовано приділяти дітям з проявами сезонного алергічного 

ринокон’юнктивіту. Для своєчасної діагностики бронхіальної астми у таких 

дітей необхідно в період загострення полінозу проводити дослідження функції 

органів зовнішнього дихання з обов’язковим проведенням тесту на зворотність 

бронхіальної обструкції.  

Кінцевим практичним виходом із проведених досліджень є підтвердження 

високої ефективності та безпечності алерген-специфічної імунотерапії у дітей, 

хворих на поліноз. 

Впровадження результатів роботи в практику. Матеріали дисертації 

впроваджені в практику роботи обласних і міських дитячих лікувально-

профілактичних закладів м. Львова, м. Івано-Франківська, м. Тернополя, м. 

Запоріжжя, м. Полтави. Матеріали дисертації включені в навчальний процес 

кафедр педіатричного профілю Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особистою працею 

автора. Дисертантом самостійно опрацьовані дані літератури, проведено збір, 

вивчення та аналіз клінічного матеріалу, визначення чутливості до алергенів. 

Здобувач брала участь у проведенні спірометричних та імунологічних 

досліджень. Автором власноруч створена комп’ютерна база цифрових даних, 

проведений їх статистичний аналіз, на підставі якого підготовлені до друку 

наукові праці, написані всі розділи дисертації, створені доповіді. Разом з 

керівником сформульовані висновки і практичні рекомендації. Дисертант 

забезпечила впровадження результатів у практику охорони здоров’я і 

навчальний процес на кафедрах медичних вузів України. У публікаціях не 

використані ідеї співавторів.  

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення роботи 

були представлені й обговорені на ІІІ з’їзді алергологів України (м. Одеса, 

2011); науковій конференції «Childhood Asthma: Epidemiology and Prevention» 

(Польща, м. Краків, 2011); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Медико-соціальні проблеми педіатрії, акушерства та гінекології» (м. 

Тернопіль, 2012); IV (66) Internetional Students and Young Doctors Congress 

«Actual Problems of Modern Medicinе» (м. Київ, 2012); Міжкафедральному 

науково-практичному семінарі з міжнародною участю «Неінфекційна та 

інфекційна епідеміологія – проблеми крайової патології» (м. Львів, 2013); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання дитячої 

та дорослої алергології: від дитини до дорослого» (м. Запоріжжя, 2014); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Нові стратегії в діагностиці 

та лікуванні алергічних, аутоімунних, імунодефіцитних захворювань» 

(м. Трускавець, 2014); науково-практичній конференції алергологів України 

«Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань» 

(м. Вінниця, 2014); ХІ Конгресі педіатрів України (м. Київ, 2015); науково – 

практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання 

діагностики і лікування алергічних хвороб та автоімунних станів у дітей» 

(м. Київ, 2016). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 23 наукові праці, з яких 

8 статей – у наукових фахових виданнях, рекомендованих ДАК при МОН 

України (дві праці одноосібні, дві статті – у виданнях, що входять до 

міжнародних науково-метричних баз), 2 статті – у закордонних виданнях, 11 тез 

– у матеріалах конгресів і конференцій.  

Обсяг та структура дисертації. Основний зміст дисертаційної роботи 

викладено на 133 сторінках, комп’ютерним друком українською мовою і 

складається із вступу, огляду літератури, розділу «Матеріали і методи 

дослідження», трьох розділів власних досліджень, аналізу й обговорення 

результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку літератури і 

додатків. Список використаних джерел літератури містить 288 найменувань 

(168 – кирилицею, 120 – латиницею). Робота ілюстрована 29 таблицями, 

22 рисунками. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали і методи дослідження. Роботу виконано на базі кафедри 

педіатрії № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького. Дослідження проводилися в декількох напрямках. 

Для оцінки спектру пилкової сенсибілізації на першому етапі дослідження 

проведений ретроспективний аналіз результатів шкірного алерготестування 

3107 дітей віком від 5 до 18 років, які протягом 1990-2010 років спостерігалися 

у 3-х медичних закладах Львова: Львівському міському дитячому 

алергологічному центрі Комунальної міської дитячої клінічної лікарні, 

поліклінічному відділенні Західноукраїнського спеціалізованого дитячого 

медичного центру, 2-й комунальній міській поліклініці м. Львова. 

З метою вивчення зв’язків між появою симптомів сезонної алергії і вмістом 

пилку у повітрі у 2011-2013 роках проведено анкетування 704 дітей від 5 до 

18 років, які звернулися до лікарів з клінічними симптомами сезонної алергії, і 

співставлено їх з результатами аеропалінологічних досліджень вмісту в повітрі 

пилку рослин, які проводились на базі кафедри фармакогнозії і ботаніки ЛНМУ 

імені Данила Галицького. Для оцінки термінів появи і наростання клінічних 

симптомів сезонної алергії була розроблена спеціальна анкета-опитувач.  

Для вивчення клінічних особливостей полінозу й оцінки ефективності 

АСІТ відібрано 108 дітей віком 6-18 років з проявами сезонної алергії, які 

спостерігалися в умовах Комунальної міської дитячої клінічної лікарні 

м. Львова та спеціалізованого алергологічного центру. Критерії включення у 

дослідження: вік від 6 до 18 років, діагностована сезонна алергія (сезонний 

алергічний риніт, ринокон’юнктивіт, бронхіальна астма), наявність загальних 

показань до АСІТ пилковими алергенами, тривалість сезонної алергії не менше 

1 року та відсутність попередніх курсів АСІТ в анамнезі.      

Для аналізу клінічної картини полінозів сформовано дві групи дослідження. 

1А групу склали 48 (44,4 %) дітей, у яких сезонна алергія проявлялася поєднанням 

сезонного алергічного ринокон’юнктивіту або сезонного алергічного риніту та 

бронхіальної астми (БА). 60 (56,0 %) дітей, у яких сезонна алергія проявлялася 

сезонним алергічним ринокон’юнктивітом і/або сезонним алергічним ринітом без 

проявів БА, склали групу порівняння (1Б). 

Діагноз сезонного алергічного риніту або ринокон’юнктивіту 

установлювали на підставі відповідних рекомендаційних документів (Наказ 

МОЗ України № 767 від 27.12.2005 року «Про затвердження протоколів 

діагностики і лікування алергічних захворювань у дітей», Міжнародного 

узгоджувального документу ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma, 

2012-2016 рр.). Діагноз БА встановлювали згідно з наказом Міністерства 

охорони здоров’я України № 868 від 08.10.2013 року «Про затвердження та 

впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної 

допомоги при бронхіальній астмі».  

Для вивчення ефективності АСІТ за допомогою випадкової вибірки 

методом випадкових чисел було cформовано дві групи дослідження: основну 
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(54 дитини) та групу порівняння (54 дитини). Протягом дворічного 

спостереження було втрачено контакт з 6-ма пацієнтами (двома - з основної 

групи і 4-ма - з групи порівняння). Таким чином, кінцевий аналіз результатів 

дослідження проведений у 52 дітей основної групи і 50 - групи порівняння. 

Пацієнти основної групи отримували базисне лікування (освіта хворих, 

елімінаційна терапія, фармакотерапія) із залученням АСІТ. Діти групи 

порівняння отримували базисне лікування без залучення АСІТ.  

Катамнестичне спостереження за пацієнтами проводилося протягом 2-х 

років. Пацієнти оглядалися в клініці 4 рази. 1-й огляд (загострення полінозу) – 

період включення в дослідження і рандомізація. 2-й огляд – період ремісії 

(жовтень–грудень), проводили шкірне алерготестування. 3-й огляд - через 

12 місяців, 4-й огляд – через 24 місяці після 1-го візиту.  

Загальноклінічні методи включали детальний аналіз анамнестичних і 

катамнестичних даних, динамічне спостереження за перебігом хвороби і 

лікуванням, вивчення медичної документації, об’єктивне обстеження з 

традиційним посистемним оглядом. Для оцінки анамнестичних даних була 

розроблена спеціальна анкета-опитувач.  

Базисну фармакотерапію розпочинали за 2 тижні до початку цвітіння 

причинно-значущих рослин. При цьому застосовували ступінчасту схему, яка 

визначалася важкістю симптомів сезонної алергії. Залежно від клінічних 

проявів захворювання призначалися антигістамінні, антилейкотрієнові 

препарати, кромони та кортикостероїди місцевої дії. АСІТ розпочинали під час 

2-го візиту у клініку після проведення специфічного алерготестування.  

Освітня робота з пацієнтами та їх оточенням передбачала проведення 

індивідуальних бесід і практичних тренувань. 

Усі пацієнти дали письмову згоду на участь у дослідженні. Специфічне 

алерготестування проводили за допомогою скарифікаційних і прик-тестів з 

набором стандартних пилкових алергенів виробництва ТОВ «Імунолог» 

(Україна). У роботі застосовані клініко-анамнестичні, інструментальні, 

імунологічні, алергологічні методи дослідження, анкетне тестування для оцінки 

термінів і піку симптомів сезонної алергії, контролю астми, якості життя 

пацієнтів, сучасний статистичний аналіз. 

Інструментальні дослідження включали виміри показників функції 

зовнішнього дихання на підставі комп’ютерної спірометрії і бронхолітичного 

тесту й оцінку бронхіальної реактивності за тестом з дозованим фізичним 

навантаженням. 

Оцінку функції зовнішнього дихання проводили за допомогою 

комп’ютерного комплексу з адаптованим програмним забезпеченням – 

Спірометр «Пульмовент - 1.002» ООО «Сенсорні системи» (м. Київ) за 

стандартною методикою з автоматичним аналізом показників дихальних 

маневрів. Визначалися ФЖЄЛ, ЖЄЛвд, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЄЛ, СОШ25-75, 

ПОШвид, МОШ25, МОШ50, МОШ75. Для динамічної оцінки бронхіальної 

обструкції використовували два критерії – ОФВ1 і ПОШвид, які найкраще 

корелюють зі ступенем звуження дихальних шляхів. Як діагностичний критерій 
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використовувався фармакологічний бронхолітичний тест на зворотність 

обструкції бронхів.  

Для визначення гіперреактивності бронхів проводили тест з дозованим 

фізичним навантаженням за допомогою бігової доріжки «Torneo». 

Алергологічне обстеження включало збір алергологічного анамнезу і 

специфічне алерготестування, яке проводили в період ремісії за допомогою 

прик-тестів з набором стандартних пилкових алергенів виробництва ТОВ 

«Імунолог» (Україна).  

Для проведення АСІТ використовували пилкові алергени виробництва 

ТОВ «Імунолог» (Україна). АСІТ проводилася шляхом підшкірного введення 

розчину алергену у зростаючих дозах для кожного розведення.  

Імунологічні дослідження включали визначення вмісту загального IgE і 

специфічних IgE, IL-4, γ-ІНФ у сироватці крові і проводилися методом 

імуноферментного аналізу в імунологічній лабораторії КМДКЛ м. Львова та 

приватній лабораторії «Ескулаб». 

Кількісне визначення концентрації загального IgE у сироватці крові проводили 

з використанням твердофазного ферментного імуносорбентного аналізу (IgE 

ELISA). Виробник - фірма DRG (США). Кількісне визначення концентрації IL-4 та 

γ-ІНФ проводили з використанням твердофазного ферментного імуносорбентного 

аналізу (виробник – ЗАТ ”Вектор-бест”, Росія). Для визначення специфічних IgE 

використали ферментний алергосорбентний метод на целюлозних дисках R-

Biopharm (enzyme allegro sorbent test EAST, Німеччина).  

Для визначення ступеня контрольованості БА застосовували астма-контроль 

тест з максимальною оцінкою в 25 балів. Оцінку якості життя проводили за 

опитувальниками якості життя (Е. Джуніпер) зі стандартизованими видами 

діяльностей для дітей, хворих на бронхіальну астму PAQLQ (S), та осіб, які 

доглядають за хворою дитиною (PACQLQ). Максимальна оцінка за даними 

опитувальників складала 7,0 балів.  

Згідно угоди про співпрацю в роботі використані аеропалінологічні 

дослідження, які проводилися на базі кафедри фармакогнозії і ботаніки ЛНМУ 

імені Данила Галицького. Висловлюємо глибоку подяку за співпрацю 

професору Воробець Н. М. 

Дослідження проводили з урахуванням основних принципів Гельсінської 

декларації з біомедичних досліджень і положень GCHICH, із дотриманням 

етичних принципів і рекомендацій із залученням людей як суб'єктів, викладених у 

Белмонтській доповіді. Дизайн досліджень передбачав дотримання принципів 

конфіденційності та поваги особистості хворого, концепцію інформованої згоди, 

врахування переваг користі над ризиком шкоди й інших етичних принципів 

стосовно людей, які виступають суб'єктами досліджень.  

Результати дослідження, які подаються в роботі, опрацьовані статистично 

на персональному комп’ютері за допомогою пакету „Statistica 10.0” (StatSoft, 

США) та програми „Microsoft Exсel 2007” (12.0.6762.500). 

Результати власних досліджень та їх обговорення. Згідно даних 

шкірного алерготестування 3107 дітей, установлено, що чинниками, які 
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викликають сезонну алергію в Львівському регіоні, є пилок рослин (береза, дуб, 

ліщина, акація, тимофіївка, циклохена, полин, лобода) і спори грибів 

(Cladosporium, Alternaria). Виявлено суттєві зміни якісного і кількісного плану у 

структурі пилкової сенсибілізації дітей протягом 21-річного періоду 

спостереження, а саме: зросла частота реєстрації сенсибілізації до дерев і 

бур’янів (відповідно у 7 та 1,7 разів, р<0,05). Водночас спостерігається її 

зниження стосовно групи лугових трав і злаків (у 1,6 раза, р<0,05) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динаміка частоти реєстрації гіперчутливості до пилкових алергенів 

 

Особливу стурбованість викликає амброзія, пилок якої є одним з 

найнебезпечніших для здоров’я. Протягом 21 року значно зросла частота 

реєстрації гіперчутливості до алергенів амброзії за даними специфічного 

алерготестування, хоча остання традиційно не вважалася рослиною, яка 

спричиняє поліноз серед дітей Західного регіону України. Частота виявлення 

гіперсенсибілізації дітей до амброзії у 1990 році становила 6,7 %, а в 2009 році - 

вже 13,5 %. Водночас існують повідомлення про високий сенсибілізаційний 

потенціал пилку полину (С. М. Недельська і співавт., 2013). За нашими даними, 

у 1990 р. у Львові й області кількість дітей, чутливих до полину, становила 

10,0 %, а у 2009 р. їх кількість підвищилась до 16,9 %.   

Протягом останніх років активно дискутується питання ефективності 

різних способів діагностики алергії. Ми провели порівняльний аналіз 

результатів тестування шкірної гіперчутливості за прик-тестом і дослідження 

вмісту специфічних IgE у сироватці крові і виявили відмінності в результатах. 
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Така ситуація диктує потребу застосовувати в процесі специфічної 

алергодіагностики тести in vivo та in vitro. Причому для проведення 

специфічної алергодіагностики in vitro у дітей після 5 років ми розробили 

західноукраїнську педіатричну панель, яка передбачає визначення специфічних 

IgE до таких алергенів: суміш кліщів - Dermat. pteronyssinus, Dermat. farinae, 

Acarus Siro, Lepidoglyphus destr., Tyrophagus; суміш пір’я; алергени собаки 

(епітелій / шерсть), кота (епітелій / шерсть); гриби Alternaria alternate / tenius; 

суміш пилку ранніх і пізніх трав, суміш пилку ранніх і пізніх дерев; суміш 

морепродуктів / риба; суміш горіхів; яєчний білок; гречка, коров’яче молоко, 

житня мука, пшенична мука, яловичина, свинина, курка, картопля.  

Клінічні спостереження 704 дітей, які звернулися до лікарів з 

клінічними симптомами сезонної алергії у 2011-2013 рр., зареєстрували 

найбільше зростання частоти звернень пацієнтів у травні-червні та другій 

половині серпня і початку осені, що, за даними аеропалінологічних 

досліджень, співпадає з піковою концентрацією пилку берези, дуба, злаків,  

полину і лободи. На особливу увагу заслуговує зростання частоти звернень 

пацієнтів з симптомами полінозу у другій половині літа-восени, коли 

пилкують полин і амброзія.  

Вивчення клінічного перебігу сезонної алергії у 108 дітей дозволило 

встановити, що найчастіше її проявами були симптоми алергічного риніту 

(99,1 %), причому переважали явища назальної блокади і чхання. У 41,1 % 

дітей носове дихання взагалі було відсутнім. Симптоми сезонного 

алергічного ринокон’юнктивіту спостерігалися у 34,3 % дітей, причому різко 

виражені симптоми (сльозотеча і набряк очей) спостерігались переважно у 

дітей із супутньою БА. Для аналізу ризиків розвитку БА у дітей із сезонною 

алергією сформовано дві групи спостереження. 1А групу склали 48 (44,4 %) 

дітей, у яких сезонна алергія проявлялася поєднанням сезонного алергічного 

ринокон’юнктивіту або сезонного алергічного риніту та БА. Зокрема, в 

1 дитини діагностовано ізольовану БА (2,1 %), у 30 (62,5 %) дітей – БА в 

поєднанні з сезонним алергічним ринітом, у 17 (35,4 %) - БА та сезонний 

алергічний ринокон’юнктивіт. 60 (56,0 %) дітей, у яких сезонна алергія 

проявлялася сезонним алергічним ринокон’юнктивітом і/або сезонним 

алергічним ринітом без БА, склали групу порівняння (1Б), сезонний 

алергічний ринокон’юнктивіт діагностовано серед них у 20 (33,3 %) дітей. 

Слід відзначити, що в розвитку симптомів загострення полінозу 

спостерігалася певна послідовність проявів: як правило, до симптомів 

риніту і кон’юнктивіту на піку палінації приєднувалися симптоми БА. У 

жодного з обстежених дітей не зареєстровано важкого перебігу БА. Пилкова 

астма переважно проявлялася приступами кашлю (у 60,4 % дітей), 

свистячим диханням (у 52,8 % хворих). Типові напади ядухи відзначено 

лише у 22,8 % дітей. 

Установлено, що серед дітей 1А групи прояви сезонної алергії у вигляді 

сезонного алергічного ринокон’юнктивіту або сезонного алергічного риніту  

з’являлися швидше (на 1-4 роки), аніж у дітей групи порівняння. У 
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переважної більшості дітей обох груп сезонна алергія діагностована 

несвоєчасно, в середньому через 3,3±2,51 роки після появи перших 

симптомів хвороби. 

Результати проведених досліджень дозволяють стверджувати, що 

найвагомішими факторами, які пов’язані з прогресуванням сезонної алергії і 

розвитком БА, були: пізнє звертання за спеціалізованою медичною допомогою 

(r = 0,8, р<0,05), ранній початок сезонної алергії (r = -0,4; р<0,05), наявність 

сезонного алергічного ринокон’юнктивіту (r = 0,5 р<0,05).  

Отримані результати дозволили запропонувати шляхи оптимізації 

профілактики БА у дітей із сезонною алергією з акцентом на дітей з проявами 

сезонного алергічного ринокон’юнктивіту. Показано, що з метою своєчасної 

діагностики БА у дітей з середньоважкими і важкими проявами риніту або 

ринокон’юнктивіту потрібно в період загострення полінозу проводити дослідження 

функції зовнішнього дихання з обов’язковим проведенням тесту на зворотність 

бронхіальної обструкції. У випадку виявлення прихованого бронхоспазму дітей 

треба розглядати як групу підвищеного ризику щодо розвитку БА.  

Згідно результатів наших досліджень, у 60,8 % дітей з проявами сезонної 

алергії не вдається досягти контролю симптомів захворювання, що значною 

мірою зумовлено недостатнім використанням усіх наявних терапевтичних 

можливостей, зокрема АСІТ. Ми провели вивчення ефективності АСІТ шляхом 

аналізу результатів дворічного лікування 52 дітей, які отримували базисне 

лікування із залученням АСІТ, та 50 дітей групи порівняння, які отримували 

тільки базисне лікування (без АСІТ). 

Оцінка ефективності лікування сезонної алергії у дітей проводилася у 

динаміці на підставі 4-х бальної оцінки симптомів: 0 балів - симптоми не 

турбували, 1 бал – легкі прояви, 2 бали – симптоми середнього ступеня 

виразності, 3 бали – різко виражені симптоми. Результати оцінки симптомів 

показали, що в дітей обох груп лікування спричинило суттєве зменшення 

симптомів алергії у сезон палінації. Однак у пацієнтів, які приймали АСІТ, 

бальна оцінка симптомів була істотно нижчою (р<0,05). Зокрема, у дітей цієї 

групи впродовж дворічного лікування вдалося досягти істотного зменшення 

важкості сезонних симптомів алергічного ринокон’юнктивіту (закладеності 

носа – від 2,3±0,40 до 0,7±0,22 бала (у 3,2 раза), виділень з носа - від 1,7±0,31 до 

0,4±0,13 бала (у 4,1 раза), свербежу носа - від 2,1±0,36 до 0,4±0,14 бала (у 

4,7 раза), чхання - від 1,6±0,32 до 0,3±0,12 бали (у 4,9 раза); свербежу очей – від 

1,0±0,24 до 0 балів, сльозотечі – від 0,7±0,18 до 0 балів). Водночас у пацієнтів, 

які отримували лише медикаментозне лікування, суттєвої відмінності у 

вираженості симптомів загострення сезонної алергії досягти не вдалося 

(закладеності носа – від 2,1±0,40 до 1,6±0,40 бала (у 1,3 раза), виділень з носа – 

від 1,7±0,33 до 1,1±0,31 бала (у 1,5 раза), свербежу носа - від 1,9±0,36 до 

1,2±0,35 бала (у 1,6 раза), чхання - від 1,8±0,34 до 1,0±0,33 бала (у 1,8 раза); 

свербежу очей - від 1,2±0,26 до 0,7±0,26 бала (у 1,7 раза), сльозотечі – від 

0,9±0,21 до 0,5±0,21 бала (у 1,8 раза).  
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Для оцінки ефективності лікування сезонної БА додатково 

використовували астма-контроль тест, функціональні спірометричні показники 

й оцінку якості життя хворих. Контрольованість БА оцінювали у 24 дітей 

основної групи, та 21 дитини групи порівняння. На 1-ому візиті групи суттєво 

не відрізнялися за рівнем контролю БА. Установлено, що рівень загального 

показника астма-контроль тесту хворих основної групи становив 

16,1±0,24 бала, а дітей групи порівняння – 15,9±0,31 бала (ро-п>0,05), тобто 

контроль астми в дітей обох груп був поганим. Через 12 місяців (3-й візит) у 

хворих основної групи рівень контролю БА зріс до 18,2±0,1 бала (р1-3<0,05), а у 

дітей групи порівняння – до 17,2±0,1 бала (р1-3 <0,05, ро-п<0,05). Істотна різниця 

між групами утримувалась і на 4-му візиті до клініки (основна - 20,8±0,34 бала, 

р1-4<0,05, порівняльна 19,9±0,23 бала, р1-4 <0,05, ро-п<0,05) (рис. 2). 

 

Примітка. *   – різниця між групами на 3 візиті є істотною, р<0,05;  

** – різниця між групами на 4 візиті є істотною, р<0,05. 

Рис. 2. Динаміка показників астма-контроль тесту протягом дворічного 

спостереження 

 

Покращання контролю БА було підтверджено результатами вимірів 

спірометрії. Під час включення до дослідження середні показники ОФВ1 в обох 

групах достовірно не відрізнялись: 79,5±0,6 % та 79,1±0,6 % (ро-п>0,05). Через 

12 місяців лікування рівень ОФВ1 підвищився і в дітей основної групи (до 

82,2±0,41 %, р1-3<0,05), і в хворих групи порівняння (81,9±0,44 %, р1-3<0,05, ро-

п<0,05). На заключному візиті відповідно отримано наступні рівні показників – 
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84,5±0,7 % (р1-4<0,05) проти 82,6±0,4 % (р1-4<0,05, ро-п<0,05). Подібна динаміка 

показників зареєстрована і за піковою швидкістю видиху (ПШВ). 

Опитувальник якості життя для дітей, хворих на БА, включав 3 категорії 

запитань: перша визначала, наскільки серйозно турбували дитину симптоми 

БА, друга - наскільки турбувало пацієнта обмеження активності, третя 

дозволяла оцінити емоційний стан дитини. Пацієнти, які поєднували лікування 

з АСІТ, відзначали протягом дослідження зростання показників якості життя за 

всіма категоріями опитувальника (обмеження активності – від 2,5±0,1 до 

5,0±0,11 бала; симптоми – від 2,4±0,06 до 4,9±0,07 бала; емоційна сфера – від 

2,5±0,07 до 4,9±0,09 бала; загальна оцінка – від 2,4±0,04 до 4,9±0,05 бала) 

(p<0,05). Водночас, серед пацієнтів групи порівняння статистично достовірна 

позитивна динаміка проявилась лише у показниках сприйняття фізичних 

навантажень (від 2,7±0,12 до 3,1±0,06 бала) (p<0,05). 

Опитувальник якості життя особи, яка доглядає за дитиною, передбачав 

питання в двох категоріях. Перша визначала, наскільки БА перешкоджала 

повсякденній діяльності / обмежувала активність доглядальника, друга оцінювала 

вплив дитячої астми на емоційну сферу доглядальника. Позитивна динаміка рівнів 

показників зареєстрована за двома категоріями питань в обох групах опитаних 

батьків. Однак у пацієнтів, які отримували АСІТ, вона була більш значущою 

(основна група - від 2,1±0,08 до 4,7±0,13 бала; від 2,0±0,06 до 4,4±0,08; група 

порівняння – від 2,5±0,13 до 3,2±0,08 бала; від 2,4±0,09 до 2,6±0,05 бала, pо-п<0,05). 

Для проведення імунологічного моніторингу ефективності АСІТ всім дітям 

на першому і заключному візиті проводили визначення загального IgE, IL-4 та 

IFN-γ. На першому візиті показники загального IgE були високими в усіх дітей, у 

68,0 % (69 дітей) пацієнтів вони перевищували нормативні показники у 1,5-

2,5 раза і становили в середньому 225,3±6,4 МО/мл, у 25,0 % (26 дітей) 

зареєстровано підвищення в 4-5 разів, що становило 577,5±20,7 МО/мл, а у 7 % 

(7 дітей) пацієнтів отримані значення загального IgE перевищували 1000 МО/мл, 

у середньому - 1080,3±1,8 МО/мл. Через 24 місяці після початку лікування рівень 

загального IgE у дітей основної групи склав 168,2±14,7 МО/мл, що свідчить про 

достовірне зниження вмісту даного показника в результаті АСІТ (р<0,05). 

Водночас у хворих групи порівняння суттєвого зниження рівня показників 

загального IgE не спостерігалося (вміст IgE загального становив у середньому 

272,0±24,3 МО/мл, р>0,05). 

Динамічний аналіз середніх показників IL-4 та IFN-γ показав зниження 

рівня IL-4 і підвищення вмісту IFN-γ, однак ці зміни не відповідали критичному 

рівню статистичної значущості (p>0,05). 

Застосування АСІТ дозволило зменшити уже через 1 рік медикаментозне 

навантаження у 54,0 % пацієнтів основної групи (р<0,05), а через два роки у 

68,0 % (р<0,05). Водночас у дітей групи порівняння суттєвої відмінності в 

обсязі медикаментозного навантаження не спостерігалося.  

Впродовж останніх років ведеться активний пошук тестів, які б 

дозволили оцінити активність запального процесу в бронхіальному дереві у 

разі БА. Як один із таких тестів розглядається оцінка бронхіальної 



13 

гіперреактивності (С. Н. Недельская і співавт., 2008). Бронхіальна 

реактивність оцінена у 13 дітей з контрольованою БА (7 - основна група і 6 – 

група порівняння) і 12 дітей, хворих на алергічний риніт або алергічний 

ринокон’юнктивіт (АР/АРК) (по 6 з обох груп). Серед дітей з діагностованою 

БА проведення тесту з дозованим фізичним навантаженням (ДФН) дозволило 

зареєструвати позитивну пробу у 5 дітей (71,4 %) основної групи і у 

4 (66,7 %) – групи порівняння. Позитивний тест отримали і у 2 дітей основної 

групи із сезонним алергічним ринокон’юнктивітом (33,3 %). Отримані дані 

підтверджують результати існуючих досліджень щодо існування активного 

запального процесу в бронхіальному дереві навіть у разі контрольованої БА 

та алергічного риніту / алергічного ринокон’юнктивіту (Б. М. Пухлик, 2012; 

Є. М. Дитятковська, 2011). 

Таким чином, наші дослідження дозволили зареєструвати чинники, які 

викликають сезонну алергію у дітей Львівської області, і виявити суттєві зміни 

у структурі пилкової сенсибілізації протягом 21-річного періоду. Установлено, 

що зростання частоти загострень сезонної алергії співпадає з піковою 

концентрацією пилку за даними аеропалінологічних досліджень. Проведені 

дослідження дозволили визначити найвагоміші фактори, які пов’язані з 

прогресуванням сезонної алергії і розвитком БА у дітей і показали переваги 

застосування АСІТ в лікуванні даної патології.  

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Неухильне зростання частоти сезонної алергії у дітей, недостатня 

ефективність її лікування призводять до зростання ризику розвитку сезонної 

бронхіальної астми. Згідно результатів наших досліджень відсутність контролю 

симптомів сезонної алергії реєструється у 60,8 % хворих дітей, що зумовлено 

недостатнім використанням усіх наявних терапевтичних можливостей, зокрема 

алерген-специфічної імунотерапії. Тому оптимізація діагностики, лікування і 

контролю за перебігом сезонної алергії на підставі динамічного аналізу 

етіологічної структури сенсибілізації, результатів аеробіологічного 

моніторингу та вивчення доцільності застосування алерген-специфічної 

імунотерапії є актуальним і важливим завданням сучасної педіатрії. 

2. За результатами ретроспективного аналізу установлено, що протягом 21- 

річного періоду зросла частота реєстрації сенсибілізації до дерев та бур’янів 

(відповідно у 7,0 та 1,7 раза, р<0,05). Водночас спостерігається її зниження 

стосовно лугових трав і злаків (в 1,6 раза, р<0,05). У спектрі грибкової 

сенсибілізації переважає гіперчутливість до Cladosporium та Alternaria. 

3. Найвища частота загострень сезонної алергії у дітей Львівської області 

припадає на травень - червень і серпень – вересень, що, за даними 

аеропалінологічних досліджень, співпадає з піковою концентрацією пилку 

берези, дуба, злаків, полину і лободи.  

4. Найвагомішими факторами, які сприяють прогресуванню сезонної 

алергії і розвитку бронхіальної астми, є пізнє звертання за спеціалізованою 
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медичною допомогою (r = 0,8; р<0,05), ранній початок сезонної алергії (r = -0,4; 

р<0,05), наявність сезонного алергічного ринокон’юнктивіту (r = 0,5; р<0,05).  
5. Застосування алерген-специфічної імунотерапії упродовж дворічного 

лікування дозволяє досягти істотного зменшення важкості сезонних симптомів 

алергічного ринокон’юнктивіту (закладеності носа - у 3,2 раза, виділень з носа - 

у 4,1 раза, свербежу носа - у 4,7 раза, чхання - у 4,9 раза; свербежу очей – від 

1,0±0,24 до 0 балів, сльозотечі - від 0,7±0,18 до 0 балів), кращих результатів за 

контролем бронхіальної астми (20,8±0,34 бала проти 16,1±0,24 бала р<0,05), 

показниками ОФВ1 (84,5±0,7 % проти 78,5±0,6 %, р<0,05), якістю життя 

(4,9±0,05 бала проти 2,4±0,04 бала, р<0,05), що дозволяє знизити 

фармакологічне навантаження у 68,0 % пацієнтів (р<0,05). У хворих, які 

отримують лише медикаментозне лікування, добитися суттєвого зменшення 

обсягу фармакотерапії не вдається. 

6. Доведено клінічну ефективність алерген-специфічної імунотерапії у дітей 

з сезонною алергією, що підтверджено лабораторними показниками (достовірним 

зниженням загального IgE (р<0,05) через 24 місяці від початку лікування).  

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Вибір алергенів для шкірного тестування та лікування сезонної алергії 

рекомендовано здійснювати з урахуванням регіональних даних аеробіологічного 

моніторингу. При цьому слід застосовувати стандартизовані алергени, адаптовані 

до регіональних особливостей профілю сенсибілізації пацієнтів.  

2. Своєчасне виявлення й адекватне лікування сезонної алергії у дітей 

дозволяє оптимізувати профілактику бронхіальної астми, причому особливої 

уваги потребують діти з проявами сезонного алергічного ринокон’юнктивіту. З 

метою своєчасної діагностики бронхіальної астми у дітей із сезонною алергією, 

яка проявляється середньоважкими і важкими симптомами риніту або 

ринокон'юнктивіту, потрібно щ орічно в період загострення полінозу 

проводити дослідження функції зовнішнього дихання з обов’язковим 

проведенням тесту на зворотність бронхіальної обструкції. Виявлення 

прихованого бронхоспазму у дітей треба розглядати як показник підвищеного 

ризику щодо розвитку бронхіальної астми. 

3. З метою підвищення ефективності лікування та профілактики загострень 

сезонної алергії у дітей доцільно якнайшвидше включати в комплекс базисного 

лікування алерген-специфічну імунотерапію з використанням алергенів, 

підібраних з урахуванням даних аеробіологічного моніторингу, яку слід 

проводити за класичною схемою, поза періодом палінації. 

4. Для проведення специфічної алергодіагностики у дітей після 5 років 

рекомендується поряд з шкірним прик-тестуванням застосовувати 

західноукраїнську педіатричну панель, яка передбачає визначення 

специфічних IgE до таких алергенів: суміш кліщів - Dermat. pteronyssinus, 

Dermat. farinae, Acarus Siro, Lepidoglyphus destr., Tyrophagus; суміш пір’я; 

алергени собаки (епітелій / шерсть), кота (епітелій / шерсть); гриби Alternaria 
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alternate / tenius; суміш пилку ранніх і пізніх трав, суміш пилку ранніх і 

пізніх дерев; суміш морепродуктів / риба; суміш горіхів; яєчний білок; 

гречка; коров’яче молоко; житня мука; пшеничне борошно; яловичина; 

свинина; курка; картопля. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Ковалик С. З. Особливості сезонної алергії та оптимізація підходів до її 

контролю у дітей Львівської області. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України, 2017 рік. 

У роботі проаналізовано динамічні зміни структури сенсибілізації дітей із 

проявами сезонної алергії протягом 21-річного періоду. Установлено зростання 

частоти реєстрації сенсибілізації до дерев і бур’янів, і зниження її стосовно 

групи лугових трав і злаків. Показано, що найвища частота загострень сезонної 

алергії у дітей Львівської області припадає на травень - червень і серпень – 

вересень, що, за даними аеропалінологічних досліджень, співпадає з піковою 

концентрацією пилку берези, дуба, злаків, полину і лободи. У роботі 

оптимізовано спосіб підбору алергенів для специфічного алерготестування та 

проведення алерген-специфічної імунотерапії шляхом залучення результатів 

аеропалінологічних досліджень. Для проведення специфічної 

алергодіагностики, окрім шкірного тестування, у дітей після 5 років 

рекомендується застосовувати західноукраїнську педіатричну панель, яка 

передбачає визначення специфічних IgE. Доведено, що найвагомішими 

факторами, які пов’язані з прогресуванням сезонної алергії і розвитком 

бронхіальної астми, є пізнє звертання по спеціалізовану медичну допомогу, 

ранній початок сезонної алергії, наявність сезонного алергічного 

ринокон’юнктивіту. З метою профілактики і вчасної діагностики бронхіальної 

астми у дітей із сезонною алергією запропоновано щорічно в період 

загострення полінозу проводити дослідження функції органів зовнішнього 

дихання з обов’язковим проведенням тесту на зворотність бронхіальної 

обструкції. Доведена висока ефективність запропонованого способу лікування. 

Ключові слова: сезонна алергія, структура сенсибілізації, бронхіальна 

астма, алергічний ринокон’юнктивіт, алерген-специфічна імунотерапія. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Ковалык С. З. Особенности сезонной аллергии и оптимизация 

подходов к ее контролю у детей Львовской области. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.10 - педиатрия. Львовский национальный медицинский 

университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2017 год. 
Диссертация посвящена повышению эффективности диагностики, лечения и 

контроля за течением сезонной аллергии у детей Львовской области на основании 

динамического анализа этиологической структуры сенсибилизации, результатов 

аэробиологического мониторинга и обоснования целесообразности введения в 

терапевтический комплекс аллерген-специфической иммунотерапии. В работе 

проанализированы динамические изменения структуры сенсибилизации у детей с 
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проявлениями сезонной аллергии в течение 21-летнего периода. Доказано, что 

факторами, которые чаще всего вызывают сезонную аллергию у детей Львовской 

области, являются пыльца растений (береза, дуб, орешник, акация, тимофеевка, 

циклохена, полынь, лебеда) и споры грибов (Cladosporium, Alternaria). Установлено 

возрастание частоты сенсибилизации к деревьям и сорным травам и ее снижение в 

отношении луговых трав и злаков. Получены данные о наличии коррелятивных 

связей между обострениями сезонной аллергии, динамикой структуры пыльцевой 

сенсибилизации и показателями аэробиологического мониторинга количественного 

и качественного состава пыльцы. Показано, что высокая частота обострений 

сезонной аллергии у детей Львовской области приходится на май-июнь и август-

сентябрь, что, по данным аеропалинологических исследований, совпадает с 

пиковой концентрацией пыльцы березы, дуба, злаков, полыни и лебеды. В работе 

оптимизирован способ подбора аллергенов для специфического кожного 

аллерготестировання и проведения аллерген-специфической иммунотерапии путем 

использования результатов региональных аэропалинологических исследований. 

Для проведения специфической аллергодиагностики, кроме кожного тестирования, 

у детей после 5 лет рекомендуется применять западноукраинскую педиатрическую 

панель, которая предусматривает определение специфических IgE к таким 

аллергенам: смесь клещей - Dermat. pteronyssinus, Dermat. farinae, Acarus Siro, 

Lepidoglyphus destr., Tyrophagus; смесь перьев; аллергены собаки (эпителий / 

шерсть), кота (эпителий / шерсть) грибы Alternaria alternate / tenius; смесь пыльцы 

ранних и поздних трав, смесь пыльцы ранних и поздних деревьев; смесь 

морепродуктов / рыба; смесь орехов; яичный белок; гречка, коровье молоко, ржаная 

мука, пшеничная мука, говядина, свинина, курица, картофель. Уточнены факторы 

риска эволюции сезонного аллергического ринита или риноконъюнктивита в 

бронхиальную астму. Доказано, что важнейшими факторами, которые связаны с 

прогрессированием сезонной аллергии и развитием бронхиальной астмы, является 

позднее обращение за специализированной медицинской помощью, раннее начало 

сезонной аллергии, наличие сезонного аллергического риноконьюнктивита. С 

целью профилактики и своевременной диагностики бронхиальной астмы у детей с 

сезонной аллергией предложено ежегодно в период обострения поллиноза 

проводить исследования функции органов внешнего дыхания с обязательным 

проведением теста на обратимость бронхиальной обструкции. Выявление скрытого 

бронхоспазма у детей с сезонным ринитом/ринокон'юнктивитом следует 

рассматривать как повышенный риск развития бронхиальной астмы. С целью 

повышения эффективности этиотропного лечения и профилактики обострений 

сезонной аллергии у детей целесообразно как можно быстрее включать в комплекс 

базисного лечения аллерген-специфическую иммунотерапию с использованием 

аллергенов, подобранных с учетом данных аэробиологического мониторинга. В 

работе доказана высокая эффективность предложенного способа лечения. 

Ключевые слова: сезонная аллергия, структура сенсибилизации, 

аллергический риноконьюнктивит, бронхиальная астма, аллерген-

специфическая иммунотерапия. 
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ANNOTATION 

 

Kovalyk S. Z. Тhe characteristics of seasonal allergy and the optimization 

of ways to it’s control in children of Lviv region. - The manuscript. 

Thesis for scientific degree of candidate of medical sciences in specialty 

14.01.10 - pediatrics. Danylo Halytskyj Lviv National Medical University, Ministry 

of Health of Ukraine, 2017. 

The paper analyzes dynamic changes of sensibilization structure for children 

with manifestations of seasonal allergy in the course of 21-year period. Increase of 

the frequency of registration of sensibilization to trees and weeds and decrease of 

sensibilization to meadow grasses and cereals was established. It was proved that the 

highest frequency of aggravations of seasonal allergy in children of Lviv region falls 

on May-June and August-September that coincides with the peak concentration of 

pollen of birch, oak, cereals, wormwood, atriplex based on the aeropalynological 

studies. The paper optimizes the method of selection of allergens for specific allergy 

tests and allergen specific immunotherapy by means of using aeropalynological 

research results. Apart from skin tests, it is recommended to use Western-Ukrainian 

Pediatric Panel (envisaging identification of specific IgE) for specific allergy 

diagnostics for children aged 5 years and upward. It was proved that the most 

essential factors contributing to progressing of seasonal allergy and development of 

bronchial asthma include belated seeking of specialized medical advice, early 

beginning of seasonal allergy, and presence of seasonal allergic rhinoconjunctivitis. 

For the purpose of prevention and timely diagnostics of bronchial asthma for children 

with seasonal allergy, it was proposed to carry out annual examination of function of 

organs of external respiration in the period of aggravation of pollen disease with 

obligatory bronchodilator reversibility test. High efficiency of the proposed method 

of treatment was proved. 

Key words: seasonal allergies, sensitization structure, asthma, 

rhinoconjunctivitis, allergen-specific immunotherapy. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 

АСІТ 

АР 

АРК 

алерген-специфічна імунотерапія 

алергічний риніт 

алергічний ринокон’юнктивіт 

ОФВ1 об’єм форсованого видиху за 1 секунду 

ПОШвид пікова об’ємна швидкість видиху  

ФЖЄЛ форсована життєва ємність легень 

ARIA 

 

Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma 

Алергічний риніт і його вплив на астму 

IgE імуноглобуліни класу Е 

IL  іnterleukin (інтерлейкін) 

γ -INF γ -interferon (гамма - інтерферон) 
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