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у дітей Львівської області. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття накового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.10 – «Педіатрія» (222 - Медицина). – Львівський 
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Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 

України, Львів, 2017. 

 

Метою дослідження було: підвищити ефективність діагностики, лікування і 

контролю за перебігом сезонної алергії у дітей Львівської області на підставі 

динамічного аналізу етіологічної структури сенсибілізації, результатів 

аеробіологічного моніторингу та обгрунтування доцільності введення в 

терапевтичний комплекс алерген-специфічної імунотерапії. 

Для досягнення мети проведено вивчення динаміки структури пилкової 

сенсибілізації у дітей Львівської області протягом 21 року (1990 - 2010) на 

підставі аналізу результатів шкірного алерготестування 3107 дітей віком від 5 до 

18 років. 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 м. 

Львова та області спор грибів і пилку рослин, які проводились на базі кафедри 

фармакогнозії і ботаніки Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького. Для оцінки термінів появи і наростання клінічних симптомів 

сезонної алергії була розроблена спеціальна анкета-опитувач. Оцінено 

відповідність клінічних проявів сезонної алергії та результатів шкірного 

алерготестування даним аеробіологічного моніторингу.  
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Для вивчення клінічних особливостей полінозу і оцінки ефективності 

алерген-специфічної імунотерапії (АСІТ) відібрано 108 дітей віком 6-18 років з 

проявами сезонної алергії, які спостерігалися в Комунальній міській дитячій 

клінічній лікарні міста Львова та спеціалізованому алергологічному центрі. 

Критерії включення у дослідження: вік від 6 до 18 років, діагностована сезонна 

алергія (сезонний алергічний риніт, риноконюнктивіт, бронхіальна астма), 

наявність загальних показань до АСІТ пилковими алергенами, тривалість сезонної 

алергії не менше 1 року та відсутність попередніх курсів АСІТ в анамнезі.  

Проаналізовано клінічні особливості перебігу даної патології і визначені 

фактори, що сприяють формуванню бронхіальної астми у таких дітей, для чого 

сформовано дві групи дослідження. 1А групу склали 48 (44,4 %) дітей, у яких 

сезонна алергія проявлялася поєднанням сезонного алергічного 

ринокон’юнктивіту (CАРК) або риніту (САР) та бронхіальної астми (БА). В 1Б 

групу увйшли 60 (56,1 %) дітей, у яких сезонна алергія проявлялася сезонним 

алергічним ринокон’юктивітом і/або сезонним алергічним ринітом. 

Для вивчення ефективності алерген-специфічної імунотерапії за допомогою 

випадкової вибірки методом випадкових чисел було cформовано дві групи 

дослідження: основну (54 дитини) та групу порівняння (54 дитини). Протягом 

двохрічного спостереження було втрачено контакт з 6-ма пацієнтами. Таким 

чином кінцевий аналіз результатів дослідження проведений серед 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 плінозу 

(період включення в дослідження і рандомізація). Оцінювалися анамнестичні 

дані, проводилося об’єктивне обстеження та специфічне тестування із 

застосуванням астма-контроль тесту та опитувальника якості життя; імунологічні 

дослідження з визначенням загального IgE, γ-INF, IL-4; комп’ютерна спірометрія 
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та бронхолітичний тест на зворотність бронхіальної обструкції; тест з дозованим 

фізичним навантаженням для оцінки гіперреактивності бронхів. 2-й огляд 

(жовтень – грудень). Оцінювали катамнестичні дані, проводили об’єктивне 

обстеження та шкірне алерготестування. 3-й огляд - через 12 місяців після 

першого візиту. Оцінювали катамнестичні дані, проводили об’єктивне 

обстеження, комп’ютерну спірометрію, специфічне тестування із застосуванням 

астма-контроль тесту та опитувальника якості життя. 4-й – через 24 місяці після 1 

візиту. Оцінювали катамнестичні дані, проводили об’єктивне обстеження; 

специфічне тестування із застосуванням астма-контроль тесту та опитувальника 

якості життя; імунологічні дослідження з визначенням загального IgE, γ-INF, IL-4; 

комп’ютерну спірометрію, бронхолітичний тест, Загальноклінічні методи 

включали детальний аналіз анамнестичних та 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 

причиннозначущих рослин, при цьому застосовували ступінчасту схему, яка 

визначалася важкістю симптомів сезонної алергії. Залежно від клінічних проявів 

захворювання призначалися антигістамінні, антилейкотриєнові препарати, 

кромони та кортикостероїди місцевої дії. АСІТ розпочинали під час 2 візиту у 

клініку після проведення специфічного алерготестування.  

Ретроспективний аналіз результатів шкірного алерготестування 3107 дітей 

дозволив встановити динаміку структури пилкової сенсибілізації, що розширило 

уявлення про етіологічні особливості сезонної алергії 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) та спори грибів (Cladosporium, Alternaria). 

Встановлено, що протягом 1990-2010 років суттєво зросла частота реєстрації 

сенсибілізації до дерев та бур’янів (відповідно у 7 та 1,7 разів, р<0,05) і водночас 
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спостерігалося зниження рівня чутливості до лугових трав та злаків (у 1,6 разів, 

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 та 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’юктивіту (r = 0,5; р<0,05). 

Отримані в дослідженні результати ще раз підтвердили ефективність 

алерген-специфічної імунотерапії в лікуванні сезонної алергії, що проявилося 

істотним зменшенням важкості сезонних симптомів алергічного 

ринокон’юнктивіту (закладеності носа у 3,2 рази, виділень з носа у 4,1 рази, 

свербіжу носа у 4,7 рази, чхання у 4,9 рази; свербіжу очей від 1,0±0,24 до 0 балів, 

сльозотечі від 0,7±0,18 до 0 балів), покращенням контрольованості бронхіальної 

астми (20,8±0,34 балів проти 16,1 ± 0,24 бала р<0,05), підвищенням показників 

ОФВ1 (84,5 ± 0,7 % проти 78,5±0,6 %, р<0,05), якості життя (4,9±0,05 бали проти 

2,4±0,04 бали, р<0,05), що дозволило знизити фармакологічне навантаження у 

68,0 % пацієнтів (р<0,05). Водночас у пацієнтів, які отримували лише 

медикаментозне лікування суттєвої відмінності в обсязі медикаментозного 

навантаження не спостерігалося. Клінічна ефективність алерген-специфічної 

імунотерапії підтверджена достовірним зниженням загального IgE через 24 місяці 

від початку лікування. 
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Отримані результати стали підставою рекомендувати при виборі і закупівлі 

алергенів для шкірного тестування та лікування сезонної алергії враховувати 

регіональні дані аеробіологічного моніторингу. Для проведення специфічної 

алергодіагностики окрім шкірного тестування 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, говядина, свинина, курка, картопля. 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. У випадку виявлення прихованого 

бронхоспазму дітей треба розглядати як групу підвищеного ризику розвитку 

бронхіальної астми. Особливої уваги в контексті ризику бронхіальної астми 

потребують діти з проявами сезонного алергічного ринокон’юктивіту. З метою 

підвищення ефективності етіотропного лікування та профілактики загострень 

сезонної алергії у дітей доцільно якнайшвидше включати в комплекс базисного 

лікування алерген-специфічну імунотерапію з використанням алергенів 

підібраних з врахуванням даних аеробіологічного моніторингу.  

 

Ключові слова: сезонна алергія, структура сенсибілізації, бронхіальна астма, 

ринокон’юктивіт, алерген-специфічна імунотерапія. 
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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 in medical science in specialty 14.01.10 – 

«Рediatrics» (222 – Medicine). Danylo Halytskyj Lviv National Medical University 

Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2017. 

Danylo Halytskyj Lviv National Medical University Ministry of Health of Ukraine, 

Lviv, 2017. 

 

The purpose of the research: to increase the efficiency of diagnostics, treatment 

and control over seasonal allergy in children of Lviv region based on the dynamic 

analysis of etiological structure of sensibilization, results of aerobiological monitoring 

and substantiation of expediency of introducing allergen specific immunotherapy into 

the therapeutic complex. 

For the purpose of the research, we studied the dynamics of the structure of 

pollen sensibilization in children of Lviv region in the course of 21 years (1990 - 2010) 

based on the analysis of results of allergic skin testing of 3107 children aged 5-18. In 

order to study the connections between appearance of symptoms of seasonal allergy and 

content of pollen in the air, in 2011-2013 we carried out the survey of 704 children aged 

5-18, who consulted a doctor with clinical symptoms of seasonal allergy. These results 

were compared with results of aeropalynological researches of the content of mushroom 

spores and plant pollen in the air in Lviv city and Lviv region, carried out by the 

Department of Pharmacognosy and Botany of Danylo Halytsky Lviv National Medical 

University. To analyze terms of appearance and worsening of clinical symptoms of 

seasonal allergy, a special questionnaire was developed. The correspondence of clinical 

implications of seasonal allergy and results of allergic skin tests with the data of 

aerobiological monitoring was assessed. 
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In order to study clinical peculiarities of pollen disease and assess the efficiency 

of allergen specific immunotherapy (ASIT), we selected 108 children aged 6-18 with 

symptoms of seasonal allergy, who underwent treatment in Lviv Communal Children’s 

Municipal Clinical Hospital and specialized allergy centre. Criteria for inclusion into 

the research: age from 6 to 18, diagnosed seasonal allergy (seasonal allergic rhinitis, 

rhinoconjunctivitis, bronchial asthma), general indications for ASI with pollen 

allergens, duration of seasonal allergy for at least 1 year, and absence of prior courses of 

ASIT in past medical history.  

Clinical peculiarities of the course of this pathology were analyzed and factors 

fostering development of bronchial asthma in such children; based on these results two 

research groups were formed. 1A group included 48 (44.4%) children, whose seasonal 

allergy manifested itself as combination of seasonal rhinoconjunctivitis (SARC) or 

rhinitis (SAR) and bronchial asthma (BA). 1B group included 60 (56.1%) children, 

whose seasonal allergy manifested itself as seasonal allergic rhinoconjunctivitis and/or 

seasonal allergic rhinitis. 

In order to study the efficiency of allergen specific immunotherapy, two research 

groups were formed with the help of random sampling technique by using the method 

of random numbers: main group (54 children) and comparison group (54 children). In 

the course of 2-year supervision, contact with 6 patients was lost. Thus, the final 

analysis of research results included 52 children of the main group and 50 children of 

the comparison group. Patients of the main group received the basic treatment 

(education of patients, elimination therapy, pharmacotherapy) with addition of ASIT. 

Children of the comparison group received the basic treatment without addition of 

ASIT. 

Follow-up supervision over patients was carried over in the course of 2 years. 

Patients were examined in the hospital 4 times. 1st examination – aggravation of pollen 

disease (period of inclusion into the research and randomization). We assessed medical 

history data, carried out objective examination and specific testing with the use of 

asthma control test and quality of life questionnaire; immunological studies with 

identification of general IgE, γ-INF, IL-4; computer spirometry and bronchodilator 
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reversibility test; graduated exercise test for assessment of bronchial hyperactivity. 2nd 

examination (October – December). Follow-up data were assessed, objective 

examination and skin allergy tests were carried out. 3rd examination – in 12 months after 

the first visit. Follow-up data were assessed, objective examination, computer 

spirometry, specific testing with the use of asthma control test and quality of life 

questionnaire were carried out. 4th examination – in 24 months after the first visit. We 

assessed follow-up data, carried out objective examination; specific testing with the use 

of asthma control test and quality of life questionnaire; immunological studies with 

identification of general IgE, γ-INF, IL-4; computer spirometry, bronchodilator 

reversibility test. General clinic methods included detailed analysis of medical history 

and follow-up data, case follow-up of the progress and treatment of the disease, study of 

medical documentation, objective examination with conventional inspection of all body 

systems. A special questionnaire was developed for assessment of medical history data. 

Basic pharmacotherapy was started 2 weeks prior to the beginning of blossoming 

of causative plants. A gradual scheme was used based on the severity of symptoms of 

seasonal allergy. Depending on clinical implications of the disease, antihistaminic and 

antileukotriene drugs, cromones and topical corticosteroids were prescribed. ASIT was 

started during the 2nd visit to the hospital for taking specific allergy tests.  

Retrospective analysis of results of skin allergy testing of 3107 children allowed 

to identify the dynamics of structure of pollen sensibilization, broadening understanding 

of ethological peculiarities of seasonal allergy in children of Lviv region. It was proved 

that seasonal allergy in children of Lviv region is mostly caused by such agents as plant 

pollen (birch, oak, hazel, acacia, timothy, cyclachaena, wormwood, atriplex) and 

mushroom spores (Cladosporium, Alternaria). It was established that in 1990-2010, the 

frequency of registration of sensibilization to trees and weeds essentially increased (by 

7 times and 1.7 times respectively, р<0,05), while the level of sensitivity to meadow 

grasses and cereals decreased (by 1.6 times, р<0,05). 

We proved the correlative connection between aggravation of seasonal allergy, 

dynamics of structure of pollen sensibilization and indicators of aerobiologic 

monitoring of quantitative and qualitative composition of pollen. New data were 
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obtained showing 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 based on the aeropalynological studies (peak of 

blossoming of birch, oak, cereals, wormwood, atriplex). 

Factors of the risk of evolution of seasonal allergic rhinitis or rhinoconjunctivitis 

into bronchial asthma were defined more precisely. It was established that the most 

essential factors contributing to progressing of seasonal allergy and development of 

bronchial asthma include belated seeking of specialized medical advice (r = 0,8; 

р<0,05), early beginning of seasonal allergy (r = -0,4; р<0,05), presence of seasonal 

allergic rhinoconjunctivitis (r = 0,5; р<0,05).  

Results obtained in the process of the research once again proved the efficiency of 

allergen specific immunotherapy in treatment of seasonal allergy manifesting as 

essential decrease of severity of seasonal symptoms of allergic rhinoconjunctivitis 

(nasal stuffiness – by 3.2 times, nasal discharge – by 4.1 times, nasal irritation – by 4.7 

times, sneezing – by 4.9 times; eye itching – from 1,0±0,24 to 0 points, lacrimation –

from 0,7±0,18 to 0 points), increased controllability of bronchial asthma (20,8±0,34 

points as compared to 16,1 ± 0,24 points, р<0,05), increase of FEV1 (84,5 ± 0,7 % as 

compared to 78,5±0,6 %, р<0,05), quality of life (4,9±0,05 points as compared to 

2,4±0,04 points, р<0,05), allowing to decrease pharmacological load for 68.0% patients 

(р<0,05). At the same time, patients receiving exclusively medical treatment did not 

exhibit any essential change in the level of medication load. Clinical efficiency of 

allergen specific immunotherapy was corroborated by significant decrease of general 

IgE within 24 months after the beginning of treatment. 

The obtained results allow to recommend considering regional data of 

aerobiological monitoring in the process of choosing and purchasing allergens for skin 

tests and treatment of seasonal allergy. Apart from skin tests, it is recommended to use 

Western-Ukrainian Pediatric Panel for specific allergy diagnostics for children aged 5 

years and upward. This panel envisages identification of specific IgE to the following 

allergens: mixture of mites - Dermat. pteronyssinus, Dermat. farinae, Acarus Siro, 

Lepidoglyphus destr., Tyrophagus; feather mixture; dog allergens (epithelium / hair); 
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cat allergens (epithelium / hair); mushrooms Alternaria alternate / tenius; mixture of 

pollen of early and late blossoming grasses, mixture of pollen of early and late 

blossoming trees; mixture of seafood / fish; mixture of nuts; egg yolk; buckwheat, cow 

milk, rye flour, wheat flour, beef, pork, chicken, potato. 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. In case of detection of a latent bronchospasm, such children should be included 

into the group with high risk of development of bronchial asthma. In the context of risk 

of development of bronchial asthma, special attention should be devoted to children 

with manifestations of seasonal allergic rhinoconjunctivitis. With a purpose of increase 

of efficiency of etiotropic therapy and prevention of aggravation of seasonal allergy, it 

is expedient to include allergen specific immunotherapy into the basic treatment 

complex as soon as possible, using allergens selected with account for aerobiological 

monitoring data. 

 

Keywords: seasonal allergy, sensibilization structure, bronchial asthma, 

rhinoconjunctivitis, allergen specific immunotherapy. 
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ВСТУП 

 

Обгрунтування вибору теми дослідження. 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 % [103, 223]. За даними Недельської С. М. поширеність даної патології 

серед дитячого населення України досягає 10 % [93]. Водночас на сьогоднішній 

день практично не існує достовірних даних щодо поширеності сезонної алергії у 

дітей Західного регіону України, немає даних стосовно динаміки етіологічної 

структури даної патології в нашому регіоні. Особливої актуальності сьогодні 

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 [30, 141]. Кореляція симптомів сезонної 

алергії з вмістом пилку у повітрі вивчається 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 [70, 79]. 

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 лікування даної патології є 

недостатньою. Більшість дослідників пояснює це тим, що у переважної більшості 

пацієнтів не були використані всі існуючі можливості лікування полінозів [8, 21, 

24, 123, 239]. 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  [39, 42, 56, 189, 196]. 
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 Викладена вище ситуація визначає потребу подальшого поглибленого 

вивчення сезонної алергії у дітей та удосконалення методів її діагностики і 

лікування, що визначило актуальність і мету проведення дослідження. 

Мета: підвищити ефективність діагностики, лікування і контролю за 

перебігом сезонної алергії у дітей Львівської області на підставі динамічного 

аналізу профілю сенсибілізації пацієнтів, результатів аеробіологічного 

моніторингу й обґрунтування доцільності введення в терапевтичний комплекс 

алерген-специфічної імунотерапії. 

Завдання дослідження: 

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 
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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 1,7 разів, р<0,05) і 

водночас спостерігалося зниження рівня чутливості до лугових трав і злаків (в 1,6 

разу, 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 
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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). 

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 матеріалів дисертації. Основні наукові положення роботи були 

представлені й обговорені на ІІІ з’їзді алергологів України (м. Одеса,  27-30. 09. 

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

(Польща, м. Краків, 09-11. 09. 2011); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Медико-соціальні проблеми педіатрії, акушерства та гінекології» 

(м. Тернопіль, 20-21. 09. 2012); IV (66) Internetional Students and Young Doctors 

Congress «Actual Problems of Modern Medicinе» (м. Київ, 17-19. 10. 2012); 

Міжкафедральному науково-практичному семінарі з міжнародною участю 

«Неінфекційна та інфекційна епідеміологія – проблеми крайової патології» (м. 
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Львів, 22. 03. 2013); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Актуальні питання дитячої та дорослої алергології: від дитини до дорослого» 

(м. Запоріжжя, 26-27. 09. 2014); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Нові стратегії в діагностиці та лікуванні алергічних, аутоімунних, 

імунодефіцитних захворювань» (м. Трускавець, 21-23. 05. 2014); науково-

практичній конференції алергологів України «Актуальні питання виявлення і 

лікування алергічних захворювань» (м. Вінниця, 18-19. 09. 2014); ХІ Конгресі 

педіатрів України (м. Київ, 7-9. 10. 2015); науково – практичній конференції з 

міжнародною участю «Актуальні питання діагностики і лікування алергічних 

хвороб та автоімунних станів у дітей» (м. Київ, 3-4. 03. 2016), (додаток А). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 

197 сторінках, основна частина на 133 сторінках, комп’ютерним друком 

українською мовою і складається із анотації, вступу, огляду літератури, 

розділу «Матеріали і методи дослідження», трьох розділів власних 

досліджень, аналізу й обговорення результатів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку літератури, анотації. Список використаних джерел 

літератури містить 288 найменувань (168 – кирилицею, 120 – латиницею). 

Робота ілюстрована 29 таблицями, 22 рисунками. 

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).  

 Тема дисертації затверджена на засіданні проблемної комісії «Педіатрія» НАМН 

та МОЗ України, протокол № 1 від 27 березня 2012 р., на засіданні Вченої ради 

медичного факультету № 2 Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького, протокол № 3 від 20 грудня 2011 р.  

Практичне значення отриманих результатів. Рекомендовано для 

лікування і профілактики загострень сезонної алергії у дітей використовувати 
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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. 

Результати роботи і положення дисертації впроваджені в практичну роботу у: 

консультативній поліклініці Комунальної міської дитячої клінічної лікарні м. 

Львова (додаток Б), Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» 

(додаток В), Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі 

(додаток Д), Івано-Франківській дитячій міській клінічній лікарні (додаток Е), 

Тернопільській міській дитячій комунальній лікарні (додаток Ж), Запорізькій 

міській багатопрофільній дитячій лікарні №5 (додаток З), Полтавській обласній 

дитячій клінічній лікарні (додаток И), Львівському національному медичному 

університеті імені Данила Галицького (кафедра пропедевтики педіатрії та 

медичної генетики, кафедра педіатрії № 2) (додаток Й). 

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 (додаток К).  
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РОЗДІЛ 1 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СЕЗОННОЇ АЛЕРГІЇ У ДІТЕЙ ТА МОЖЛИВІ 

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Особливості пилкової сенсибілізації у дітей різних регіонів України 

 

 Протягом останніх років частота алергічної патології неухильно зростає 

Зокрема, динамічне дослідження поширеності алергічних захворювань серед 

населення України (охоплено понад 100 тис. осіб), показало, що протягом 10 

років (з 1981 по 1991 рр.) поширеність даної патології зросла з 6,03% до 9,28%, а в 

2010 р. склала 25 % [4, 23, 55, 88, 115]. Водночас вивчення стану виявлення 

алергічних захворювань в Україні протягом 1995-2010 рр. показало, що тільки у 

8-10 % осіб дана патологія виявляється своєчасно. Таким чином, виявлення 

алергічних захворювань в Україні є недостатнім, несвоєчасним і проводиться 

лише за фактом звернення хворого, що не дозволяє отримати правдиві 

епідеміологічні дані [5, 73, 75, 84, 93]. Зокрема, згідно даних окремих авторів, 

алергічний риніт своєчасно діагностується і відповідно ефективно лікується лише 

у 5 хворих із 100 [95, 128, 131, 132, 151]. Слід також відзначити, що сільське 

населення, внаслідок віддаленості спеціалізованих кабінетів, які зосереджені в 

обласних центрах, практично не отримує алергологічної допомоги [9, 41, 130]. 

Більше того, в Україні фактично відсутній механізм раннього виявлення 

алергічних проявів та правильного скерування пацієнтів для подальшого 

обстеження і лікування [7, 27, 34, 46, 155]. Водночас доведено, що серед хворих, 

які виявлені у стадії розвиненого перебігу захворювання, значно складніше 

отримати ефект від застосування найбільш ефективних та дешевих методів 

специфічного лікування (елімінаційної та алерген-специфічної імунотерапії) [6, 9, 

60, 226, 243]. Така ситуація потребує серйозної активізації роботи медичних 

установ різного рівня, практичних лікарів та науковців, скерованої на своєчасне 

виявлення і оптимальне лікування алергічної патології.  
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Особливої актуальності сьогодні набуває сезонна алергія, яку відносять до 

одних з найпоширеніших варіантів хронічної патології, що вражає все більшу 

кількість населення. Актуальність цієї проблеми загострюється ще й тим, що 

згідно прогнозів ВООЗ до 2020 р. майже 100% мешканців 20 найбільших міст 

світу страждатимуть на сезонну алергію [26, 52, 249, 251, 278]. 

Згідно з даними міжнародного узгоджувального документу Allergic Rhinitis 

and its Impact on Asthma (ARIA) 2014 р. відзначено, що у близько 30 % дітей 

реєструються симптоми алергічного риніту, значна частина з них зумовлені 

пилковою сенсибілізацією [252, 253, 255, 257, 262]. Потреба поглибленого 

вивчення пилкової сенсибілізації продиктована тим, що дана патологія з року в 

рік молодшає, більше того, найвища частота загострень бронхіальної астми 

весною зареєстрована у всіх країнах саме у дітей [259, 261, 264, 265, 270]. 

Протягом останніх років значно зросла зацікавленість щодо наукових 

пошуків етіологічної структури пилкової сенсибілізації [22, 28, 70, 80, 87]. 

Зокрема дане питання широко вивчається в різних регіонах України [36, 38, 71, 

72]. Згідно даних Вінницького міського алергологічного кабінету, що працює на 

базі міської клінічної лікарні №1, у 1999 та 2002 рр. найчастіше виявлялася 

підвищена чутливість до пилкових зерен злакових, а саме до даних алергенів були 

чутливими 86,7 % та 86,2 % вінницьких пацієнтів. До пилкових зерен бур’янів – 

відповідно 44,6 % та 44,8 % пацієнтів. Реакція на пилок дендрофлори не була 

настільки вираженою, зокрема у 1999 та 2002 рр. сенсибілізація до пилкових 

зерен дерев спостерігалась лише у 13,3 % та 14,3% чутливих до пилку жителів м. 

Вінниці [134, 137, 139, 140, 141]. За результатами специфічного алерготестування, 

проведеного у 2002 р., в групі злаків найбільш алергенним був пилок жита та 

грястиці, у групі бур’янів – полину, дерев – грабу та берези [138, 149]. 

В Луганській області основними місцевими алергенами за результатами 

аеропалінологічних та клініко-алергологічних досліджень встановлені пилок 

полину і лободи (90 % випадків), амброзії (в 85 %), польових трав (45 %) [139]. 

Крім того, встановлено, що в зоні широколистних лісів загострення полінозів 

триває дещо коротше ніж в зонах степу, і клінічні прояви пилкової алергії 
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тривають з кінця квітня до серпня-вересня. У м. Києві найвищий рівень звернень 

за медичною допомогою реєструється в червні – липні, переважно з приводу 

поєднаної сенсибілізації до злакових трав [153]. Водночас для Вінниці типовими 

вважаються весняно – літні загострення полінозу. А саме, перша хвиля в квітні-

травні, коли цвітуть граб, береза, вільха, в’яз. Друга - в червні, коли пилкують 

липа, тополя, а також в серпні - під впливом лободи, злакових, складноцвітних 

(амброзія, полин) [7, 32, 108, 136, 139]. 

Дещо інакша ситуація спостерігалась протягом останніх років у Львівській 

області, прояви полінозів частіше розпочиналися в травні-червні. Водночас, 

згідно результатів алергодіагностики, найчастіше виявлялася гіперсенсибілізація 

до злакових трав, полину, лободи, і окультурених рослин (соняшник, кукурудза) 

[29, 30, 148]. Загалом по всій території України весь період загострень проявів 

сезонної алергії триває протягом 5-6 місяців [49, 66, 78, 85, 96].  

В останні роки проведене детальне вивчення структури пилкової 

сенсибілізації серед дітей м. Дніпропетровськ. Обстежено 760 дітей віком від 6 до 

18 років за період з 2005 до 2007 рр. Специфічне алерготестування проводилося 

методом скарифікаційних шкірних проб у періоді ремісії захворювання (з 

листопада до травня). Визначені регіональні відмінності у спектрі пилкової 

сенсибілізації, найбільш репрезентативними алергенними таксонами були бур’яни 

(амброзія, полин, циклахена) [46, 47, 51, 53]. 

Результати алерготестування 685 дітей віком 3–17 років, проведенного в 

умовах Харківської ОДКЛ, дозволили виявити найбільш репрезентативні для 

Харківського регіону алергенні таксони, а саме бур’яни (амброзія, полин, 

циклахена). Серед дерев провідне місце в структурі сенсибілізації посідали 

тополя, акація, клен, вільха, дуб. Цікаво відзначити, що береза, пилок якої є 

частою причиною полінозів у багатьох місцевостях України, у Харківському 

регіоні посідає лише 21-ше місце в структурі пилкової сенсибілізації, але є 

1причиною захворювання у 28% хворих з алергічною патологією [31, 58, 70, 72].  

Найчастішою причиною полінозу в середній смузі Росії є: з групи дерев - 

береза, з групи злакових і лугових трав - тимофіївка, з групи складноцвітих - 
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полин. Дослідники також виділяють три основні хвилі палінації. Весняний 

(квітень – травень), коли в повітрі присутній пилок дерев (берези, вільхи, дуба 

тощо), літній (червень-липень), зумовлений зернами пилку злакових рослин 

(мятлик, вівсяниця, грястиця, лісохвіст, тимофіївка), і пізній літній, або літньо-

осінній (від серпня до жовтня), пов'язаний з цвітінням складноцвітних і 

лободових (полин, лобода, амброзія). Аналогічна картина притаманна також для 

Білорусії, Чехії [6, 9, 104, 242]. У США переважає гіперсенсибілізація до пилку 

бур'янистих трав, а в Іспанії, Італії, Франції, Фінляндії, Японії, Прибалтиці — до 

пилку дерев [180, 197, 237, 285].  

Порівняння пилкової сенсибілізації в різних регіонах України дає змогу 

зpобити висновок про те, що спектр пилкової сенсибілізації схожий у Харківській, 

Запорізькій [43, 70, 94, 122. ] та Луганській [7] областях, але відрізняється від 

патерну Київського та Вінницького регіону, де провідними алергенами є зернові, 

кропива та дерева [34]. Ще більші відмінності в спектрі сенсибілізації виявлено 

під час порівняння з віддаленими географічними зонами. Так, у центральних 

районах Європейської частини Росії причиною полінозів є пилок лугових трав і 

дерев (берези, вільхи, горіха, клена, дуба); у Білорусії – пилок диких і культурних 

злаків; у Казахстані – полин, конопля та злаки; в Італії – пилок злаків, кропиви, 

берези та маслинових; в Індії – пилок евкаліпта та акації. Таким чином, проведене 

порівняння доводить наявність суттєвих регіональних відмінностей в етіології 

полінозів та є підставою для подальшого вивчення проблеми [41, 59, 76, 79, 90]. 

Протягом останніх років представлені дослідження, які показують, що серед 

всіх дітей з алергічною патологією 45 % пацієнтів мають пилкову 

гіперсенсибілізацію [94, 96, 143, 158, 285]. 

В останні роки у світі загалом спостерігається цікава ситуація щодо пилкової 

сенсибілізації. Зокрема за результатами проекту GA2LEN (Global Allergy and 

Asthma European Network), який завершився в 2009 році, значна частина 

населення Європейських країн, а саме 2,5 %, сенсибілізовані до пилку амброзії, 

причому максимум припадає на населення Угорщини - 60 %. Більше того, у 23,7 
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% гіперчутливих до пилку амброзії людей спостерігаються прояви БА [120, 174, 

262, 266, 287]. 

Згідно останніх наукових даних в Європі найбільшу сенсибілізуючу дію 

виявлено у таких рослин, як вільха, ліщина, береза, злакові, айстрові, полин, 

амброзія, кипарисові, тис, бук, дуб, ясен, маслина, верба, кропива, платан, 

гіркокаштан, каштан, лободові/амарантові, щавель, подорожник, в’яз, горіх. Всі ці 

групи рослин, окрім маслини, входять і до складу флори м.Львова та області [148, 

149, 181]. 

Протягом останніх років опубліковані дані, які відзначають парадоксальну 

ситуацію. В той час як у країнах Середземноморського басейну за останні чверть 

століття відбулась редукція природніх ареалів бур’янів в середньому на 40 %, 

випадки розвитку БА та АР спричинених саме бур’янами почастішали [96, 211, 

235, 256, 288]. Таку ситуацію пояснюють забрудненим навколишнім 

середовищем, ультрафіолетовою радіацією, підвищеним вмістом озону, 

диоксидом азоту вихлопних газів автомобілів [267]. Озон у поєднанні з 

диоксидом азоту вихлопних газів автомобілів утворює так званий «смог», який з 

іншими леткими сполуками - фенолом, фтористим воднем, сірководнем, 

сірковуглецем, сірчаним ангідридом, бензипіреном, формальдегідом, диоксидом 

сірки, окисом вуглецю, змінюють антигенний склад пилку, і як наслідок він стає 

більш алергенно агресивним [146, 171, 195].  

Таким чином, структура пилкової сенсибілізації має регіональні особливості і 

потребує поглибленого вивчення у всіх регіонах України. 

 

1.2 Сезонна алергія: взаємозв’язки клінічних проявів і аеробіологічної 

ситуації 

 

Вивченням кількісного та якісного складу повітря займається 

аеробіологічний моніторинг. У Європі ця наука розвивається значно глобальніше 

ніж в Україні. У більшості країн, крім України та Молдови, існує розвинута 

мережа аеробіологічних станцій, які проводять постійний моніторинг вмісту 
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повітря. Для організації комплексу профілактичних заходів щодо попередження 

розвитку і поширеності сезонної алергії вкрай необхідним є дослідження якісного 

та кількісного вмісту пилку у повітрі та закономірностей його викиду рослинами 

(палінації) [92, 193, 286]. 

Аеропалінологія – це напрямок сучасної біології, яка вивчає закономірності 

формування пилкового опаду (пилкові зерна і спори, які пасивно циркулюють в 

атмосфері) [48]. До числа об’єктів, які вивчає аеропалінологія входять як 

забруднювачі повітря (озон, сульфати), так і небіологічні мікрочастинки, що 

здатні взаємодіяти з біологічними. Однак найбільш практичним об’єктом 

вивчення аеропалінології є видовий склад пилкових зерен та спор грибів, їх 

концентрація протягом року у повітрі. Загальна кількість рослин які можуть 

викликати алергію є неймовірно велика. Практично кожна рослина при певних 

умовах здатна викликати алергічну реакцію. З практичної точки зору, найбільше 

значення мають ті рослини, які найчастіше викликають прояви алергічної реакції. 

До них, перш за все, відносяться анемофільні рослини, пилок яких 

розповсюджується за допомогою вітру. Анемофільними є тільки 30 з більш як 300 

родин квіткових рослин. Щоб рослина розглядалась як алергенна, повинні 

виконуватись такі умови: 1) кількість пилку, який утворюється рослиною повинен 

досягати високих значень; 2) летючість пилку повинна бути достатньою; 3) 

флористичний вид повинен бути широко розповсюджений на даній території. 

Алергенним також може бути пилок, який продукується великими кількостями 

ентомофільних рослин [159, 222].  

Переважна більшість пилку, який цікавить алергологів, — це пилок рослин, 

які запилюються вітром. В ході еволюції пилок вітрозапильних рослин набув 

певних особливих рис структури, що пов’язано з необхідністю пересуватися з 

повітряними течіями. Такий пилок має розміри в межах від 15 до 80 мк і хороші 

аеродинамічні властивості [125]. Шлях пересування пилкових зерен після 

звільнення з рослини залежить від їх розміру, форми та маси, а також від факторів 

погоди, таких як температура, турбулентність і опади. Час, протягом якого пилок 
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може перебувати в повітрі залежить від погодних умов і розраховується від 

менше години до декількох діб [267]. 

Більшість дослідників вважає, що для розвитку захворювання людина 

повинна вдихнути не менш як 500 пилкових зерен. Крім того, відомо, що пилок з 

молекулярною масою менше 5000 Да не розпізнається імунною системою, а з 

масою понад 40 000 Да практично не адсорбується на слизовій оболонці носа [66, 

95]. Перші ознаки алергічних реакцій розвиваються при концентрації 0–30 

пилкових зерен на 1м3 [63]. 

Пилкові алергени — це водорозчинні, стабільні білки або глікопротеїни з 

молекулярною масою 5 000–80 000 Да [125]. Багато з цих білків мають значну 

подібність у послідовності, яка призводить до феномена, відомого як крос-

реактивність. Крос-реактивність веде до розвитку алергічних реакцій до діючого 

начала без попередньої експозиції, завдяки подібності ІgE антигенних 

детермінант білків (epitopes of the proteins) [63]. Незважаючи на велику кількість 

досліджень, багато питань стосовно пилкової сенсибілізації залишаються 

невирішеними, зокрема потребують детального вивчення причини перехресної 

реактивності пилкових антигенів, залежності їх кількості на поверхні пилкового 

зерна й реактивності організму, а також можливості корекції їх впливу на 

людський організм. Відомо, що серед багатьох білкових детермінант, які 

знаходяться в оболонці пилкових зерен більшості алергомодулюючих рослин, 

лише невелика кількість (від 1 до 5) викликає алергічну реакцію [63]. Останніми 

роками доведено, що більшість алергенів знаходяться у цитоплазмі сухих 

пилкових зерен, в амілопластах, іноді зв’язані з органелами і лише часом — з 

оболонкою пилкового зерна [193]. При гідратації ці білки протягом 0,5–1,0 хв 

звільняються з цитоплазми і виявляються в ексудаті. Механізм затримання пилку 

на слизовій оболонці носа чи кон’юнктиві, а тим більше зв’язок цих процесів із 

параметрами навколишнього природного середовища, в якому перебуває людина, 

зокрема вологості й температури, залишаються до кінця невивченими. Виявлення 

цих механізмів розширило б пошук шляхів лікування чи запобігання 

захворюванню [172]. 
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Встановлено, що пилок рослин має фактор проникливості, необхідний для 

опилення рослин. Останній також сприяє проникненню пилку через епітелій 

слизової оболонки носа, кон’юнктив, бронхів тощо [63, 260]. 

Алергенні і антигенні властивості пилку визначаються білковими і 

небілковими азотовмісними сполуками з молекулярною масою від 10 до 32х103. 

Найбільше антигенів містить амброзія (10), надалі пилок злаків (до 7), дерев (до 3-

х). Пилок різних лугових трав має спільні антигени, водночас спільних антигенів 

у пилку злакових і дерев немає. Багато дерев (береза, вільха, горіх) містять спільні 

антигени. Отже, пилок будь-якої рослини містить як специфічні для нього 

антигени, так і спільні з іншими видами рослин. Більше того, сьогодні активно 

розвивається молекулярна алергологія, яка розшифровує специфічні (мажорні) і 

перехресні (мінорні) компоненти пилкових алергенів [219].  

Антигени пилку містяться не тільки в пилкових зернах, але й в інших 

частинах рослини (стеблах, листках). Тому у частини пацієнтів, які хворіють на 

поліноз реєструється два піки захворювання: навесні (період цвітіння) та восени 

(жовтень – листопад), особливо в суху погоду, зумовлене пилом сухого листя 

[220]. 

Здатність пилку рослин викликати алергічні захворювання визначається 

певними властивостями: алергенними, які зумовлені білковими і небілковими 

азотовмісними сполуками; наявність фактору проникливості у пилку, який 

визначає проникнення його через епітелій слизових оболонок; легкість, летючість, 

певна концентрація (> 25 зерен) на 1 см3 повітря, певні розміри (пилок, діаметром 

менше 25 мкм, проникає глибоко у дихальні шляхи, викликаючи їх 

сенсибілізацію, пилок діаметром > 30 мкм затримується у верхніх дихальних 

шляхах). Вже через 30 секунд після виходу в атмосферу пилок може проникати 

через слизову оболонку носа і викликати алергічні реакції. Вважають, що 

алергенна активність пилку пов’язана передусім з білковою частиною пилкового 

зерна та його поліпептидами [221, 263]. 

Протягом останніх років у спеціальній літературі активно обговорюється 

питання щодо найменшої концентрації пилку, яка викликає розвиток алергічної 
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реакції. Ця кількість вочевидь перебуває в тісному зв’язку і залежності з 

особливостями організму людини, видом рослин і навіть територією, де ці 

рослини ростуть. На думку окремих алергологів та палінологів, пороговою 

величиною для прояву алергічних реакцій можна вважати 5 пилкових зерен в 

кубічному метрі повітря (п.з./м3) [119, 125].  

Аеропалінологічні дослідження в Україні були започатковані ще в 1936 році 

професором Д. К. Зєровим. В той час проводився моніторинг спектру пилку у 

Хомутівському степу на Херсонщині, але на жаль згодом такі дослідження були 

припинені [119]. В 90-ті роки 20 століття дослідження були відновлені на 

саморобному обладнанні в Інституті ботаніки імені М. Г. Холодного НАНУ (Київ)  

під керівництвом старшого наукового співробітника цього закладу, кандидата 

біологічних наук В. Д. Савицького. Протягом останніх 20 років були здійснені 

зусилля відродити палінологічні спостереження відразу в кількох регіонах 

України: у Києві на базі Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України під 

керівництвом В. Д. Савицького [80], у Львові на базі Львівського національного 

університету ім. Івана Франка організовані Н. О. Калинович [148, 149] та М. 

Чернецьким, у Запоріжжі на базі Запорізького державного медичного 

університету під керівництвом О. Б. Приходько [118], у Вінниці на базі 

Вінницького національного медичного університету ім. М. Пирогова під 

керівництвом Б. M. Пухлика [137]. У Києві систематичні аеропалінологічні 

дослідження були розпочаті у 1993 р. вченими Інституту ботаніки ім. М. Г. 

Холодного, а у 1995 р. створено стаціонарний пост аеропалінологічного 

моніторингу. Від 2007 р. в Інституті гігієни та медичної екології ім. О. М. 

Марзєєва Академії медичних наук України розпочаті аеропалінологічні 

дослідження в рамках угоди із Всесвітнім алергологічним товариством [119].  

На сьогоднішній день, на жаль, як наукова галузь аеропалінологія в Україні 

розвинута недостатньо. Водночас у світі вона існує давно і активно розвивається. 

Зокрема, в США витоки аеропалінологічних досліджень сягають 1916 року, у 

Великобританії – 1942 року [171, 181]. 
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Більшість методів, які застосовуються в аеропалінологічних дослідженнях, 

базуються на зборі пилку з повітря. Найпростішим методом є вловлювання 

часточок із повітря на горизонтальній поверхні. Гравіметричний пилковловлювач 

Дюрама був створений саме для вловлювання і вивчення таким чином циркуляції 

в повітрі пилкових зерен і спор [30]. Перевагою цього методу є його простота і 

дешевизна, а також можливість скласти чітку уяву про якісний склад аерозолів 

[92]. Однак ефективність такого способу відбору пилку дуже невелика і 

непостійна — кількість осаджених часточок залежить не лише від їх концентрації 

в атмосфері і розмірів, а також від напрямку і сили вітру, турбулентності повітря. 

Для отримання даних про точну кількість пилкових зерен на одиницю об’єму 

повітря необхідно проводити досить складні підрахунки [137]. Абсолютна 

більшість сучасних аеропалінологічних вимірів проводиться волюметричним 

методом. Повітря разом із матеріалом для досліджень (пилок рослин, спори грибів 

тощо) збирають у спеціальні апарати, які встановлюють на стандартній висоті 

(близько 20 м над землею). Матеріал, який потрапляє до апарату, осідає на 

клейкій стрічці і пізніше аналізується за допомогою мікроскопа [137]. В Україні є 

лише декілька сучасних приладів для аеропалінологічних досліджень. 

Особливої актуальності сьогодні набуває проблема статистично-вірогідної 

обробки даних аеробіологічних спостережень, зібраних протягом тривалого 

періоду. В основному вона включає в себе підрахунок середніх показників 

палінації. Проблематичним є виявлення закономірностей палінації, визначення 

методологічних підходів для встановлення взаємозв’язку між рівнем пилку в 

повітрі й ендогенними особливостями палінації та умовами погоди. При аналізі 

даних зібраних за багаторічний період, є потреба застосовувати відповідні методи 

статистичних досліджень, результати яких можна буде використовувати в 

алергології [195].  

У 2006 році на 8-му Міжнародному конгресі з аеробіології у Швейцарії, 

була створена «Робоча група з аналізу даних», яка запропонувала для 

статистичного аналізу в аеропалінології застосовувати нормальний розподіл, 

який, на думку експертів, найбільш адекватно описує палінацію [195].  
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Постійний моніторинг пилкування рослин дає можливість одержати 

матеріал, на підставі якого можна оцінити динаміку сезонів пилкування рослин і 

спор грибів, які викликають алергію. Оцінка передусім стосується таких 

показників, як початок, максимум і кінець пилкування, його тривалість, а також 

коливання значень впродовж доби чи сезону. Водночас аналіз залежності 

концентрації пилку в повітрі з проявами алергії дозволяє встановити поріг 

уразливості пацієнта до певного алергену та призначити адекватне лікування 

[174]. 

Сьогодні переконливо доведено, що на кількісний склад пилку в повітрі 

впливає безліч факторів, серед них метеоумови, особливо вітер. Опади, 

температура, вологість, інтенсивність сонячного випромінювання [30, 63]. 

Існують дані про те, що після несприятливих для рослин умов виникають пікові 

концентрації пилку. Зокрема, згідно досліджень Терези Бурке в Австралії було 

описане значне підвищення концентрації пилку після екстремальних холодів 

[195]. Подібна ситуація зафіксована українськими вченими, коли після суворої 

зими в 2006 році спостерігалося загострення аеропалінологічної ситуації, 

особливо зумовленої ранньоквітучими деревами. Отже, якщо перед початком 

періоду цвітіння спостерігалась дощова погода і різке похолодання – то палінація 

затримується, водночас концентрація пилку буде високою, що може проявитися 

збільшенням кількості хворих на поліноз [63]. Як результат поєднання аномалій 

погоди протягом року з динамічними метеоумовами перед періодом цвітіння, 

змінюються терміни вегетації рослин та критичні рівні концентрації пилку, 

причому як в сторону збільшення так і зменшення. Водночас можливість 

передбачити наперед як буде розвиватись паліногенна ситуація дозволить 

запобігти критичним загостренням сезонної алергії [30]. 

Протягом останніх років доведено, що цивілізація є рушійною силою в 

алергенності пилку. Мікрочастинки і пил, який утворюється викидом транспорту, 

дрібними частинками автомобільних шин пошкоджують оболонку пилкових 

зерен рослин, які ростуть в містах, внаслідок чого змінюється оболонка пилку. 
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Всередину пилкового зерна проникають хімічних речовин, які змінюють його 

білковий склад, а отже антигенні і алергогенні властивості [58]. 

Антигенна структура пилку змінюється під впливом забрудненого 

навколишнього середовища, внаслідок чого підвищується його алергенність, що в 

свою чергу веде до підвищення реактивності слизових оболонок дихальних 

шляхів. Хімічний склад пилку та спор із забруднених територій суттєво 

відрізняється від пилку, що походить із відносно чистих [63]. Є повідомлення, що 

саме хімічні полютанти спричиняють підвищення індукованої пилком алергії і 

астми у сильно забруднених регіонах [120].  

Існують дані про те, що на концентрацію пилку  в повітрі має вплив 

атмосферний пил. Зокрема СО¸ та NO2 впливають на щільність зібраних 

пилкових зерен. Після аварії на Чорнобильській АЕС в повітрі з’явився ряд нових 

полютантів. Є повідомлення про те, що пилок рослин переносить радіонукліди та 

інші хімічних речовини, що підтверджено багаторічними дослідженнями у 

Словаччині, які показали, що з пилком може переміщуватися радіоактивний 

цезій-137. Українські вчені не виключають, що забруднений радіонуклідами 

пилок суттєво впливає на загальне погіршення радіоекологічної ситуації у зоні 

відчуження Чорнобильської АЕС [120, 146]. 

Суттєвий вплив на тривалість цвітіння рослин мають погодні умови. Під час 

опадів концентрація пилку досить низька, проте подовжується сам період 

цвітіння. У теплі дні кількість пилкових зерен у повітрі збільшується, але час 

періоду вегетації вкорочується [30, 64, 202].  

В Європі створена мережа аеропалінологічних станцій, яка включає в свій 

моніторинг практично всі країни. Вченими були розроблені регіональні 

аеропалінологічні календарі, запропонова нові підходи до вивчення даної 

проблематики, а що найголовніше – постійно проводиться аеропалінологічний 

прогноз [190]. Показники, які описуються в календарі для кожної групи 

алергенних рослин – це початок і кінець періоду пилкування, тривалість сезону 

пилкування, основний період пилкування з внутрішньодобовим флуктуаціями, 

піки сезону пилкування, дні, коли концентрація пилку перевищує пороговий 
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рівень, після якого можливий розвиток алергічної реакції у більшості 

гіперсенсибілізованих людей. Існують календарі палінації, в яких враховують 

дані, зібрані не тільки на території однієї країни, а в певній географічній або 

кліматичній зоні [193]. 

Незважаючи на проведення аеробіологічних досліджень в окремих містах 

України, застосувати ці дані для інших регіонів неможливо, оскільки природо 

кліматичні умови є досить різноманітними. Крім того кожне місто має своє, 

неповторне геокліматичне положення. Відповідно загальні дані про присутність 

деяких видів алергенних рослин у певному регіоні і періоди їх палінації можуть 

суттєво відрізнятись від інших регіонів. А від достовірності цих даних залежить 

успішність попередження загострень і навіть самого виявлення, і лікування 

сезонної алергії. На даний час поодинокі дослідження проводяться в Києві, 

Запоріжжі, Вінниці, Львові, але їх обсяг недостатній для створення системного 

аеробіологічного моніторингу в Україні [30, 92, 118, 137].  

Значний внесок для розвитку аеробіології в Україні вклали Запорізькі вчені. 

В цьому регіоні з 2006 року проводиться моніторинг пилку на волюметричному 

саморобному приладі. Ці дослідження ведуться на базі Запорізького державного 

медичного університету. Автор і розробник апарату є кандидат фармацевтичних 

наук, доцент Олександр Приходько. Результати цих досліджень у практичну 

медицину впроваджує головний дитячий алерголог Запорізької області, доктор  

медичних наук, професор Недельська С. М. Проведені дослідження дозволили 

підтвердити теоретичні припущення щодо високого вмісту пилку амброзії в 

повітрі міста Запоріжжя. А саме цей пилок є провокатором важких загострень 

полінозу серед більшої частини населення східних регіонів України. 

Аеробіологічний моніторинг в м. Запоріжжі показав що основну небезпеку 

становлить пилок бур’янів, які переважають в якісному складі атмосферного 

повітря. Концентрація амброзії, лободи, полину перевищує клінічний поріг 

протягом 48,6 днів на рік, і є найвищою поміж всіх рослин [77, 92]. 
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Протягом останніх років отримані дані, які дозволяють стверджувати, що 

максимальна концентрація пилку проявляється з 24 години ночі до 10 години 

ранку, потім його рівень знижується, а в 16 -18 годині виникає другий пік [120].  

Згідно з результатами досліджень, проведених науковцями Запоріжжя, для 

України характерними є три хвилі палінації. А відповідно і три хвилі загострення 

сезонної алергії. : перша – у квітні (викликана цвітінням дерев), друга – у червні 

(припадає на цвітіння злаків), третя – у серпні й вересні (відповідає цвітінню 

бур’янів) [118, 119]. 

Протягом останніх років дослідження науковців і практичних лікарів 

показали, що в половини дітей з сезонною алергією реєструється грибкова 

гіперсенсибілізація. В структурі грибкової гіперчутливості переважає 

сенситизація до  Alternaria, Botrytis, Aspergilus. Згідно результатів досліджень, 

проведених у Запорізькому регіоні, встановлено, що спори пліснявих грибів 

наявні в атмосферному повітрі протягом всього теплого періоду року. Основними 

представниками мікроміцетів є Alternaria і Cladosporium. Причому кількість спор 

зростає при підвищенні відносної вологості повітря, у дощові дні. Більше того, 

встановлено, що симптоми, які проявлялись у червні-липні, жовтні-листопаді, у 

вологу погоду, і не співпадали в часі з періодом цвітіння причиннозначущих 

рослин, зумовлювалися чутливістю саме до мікроміцетів. Аналіз розподілу рівня 

пилку і спор грибів протягом доби показав, що їх максимум припадає на ранкові 

години, а пік реєструється в 4-6 годині ранку [79]. Доведено, що грибкова 

гіперчутливість у дітей нерідко спричиняє неконтрольований перебіг БА [1, 272], 

та її тривалі загострення. У випадку сезонного алергічного риніту така 

гіперчутливість провокує середньо-важкі і важкі загострення у 2/3 дітей [79, 142, 

238]. 

Таким чином аеропалінологічні дослідження дозволили підтвердити той 

факт, що існує тісний взамозв’язок між появою піків рослинної полінації і 

захворюваністю на поліноз. Починаючи з 2006 року Запорізький державний 

медичний університет включили в European Aeroallergen Network (інформацію 
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про кількість пилкових і грибкових аероалергенів повідомляють на сайті 

www.polleninfo.org) [118]. 

Лідером у проведенні аеробіологічних досліджень в Україні протягом 

останніх років стала Вінниця. Визначення концентрацій пилку рослин і спор 

грибів у повітрі та вивчення змін їх спектра в часі розпочали у Вінниці в 1999 р. 

під керівництвом професора Пухлика Б. М. Проведені дослідження показали, що 

у Вінниці проявляються два піки пилкування рослин. Вони проявляються весною 

і літом. Відповідно перша, припадає на кінець березня і триває до кінця травня і 

викликається в основному деревами. Друга формується вкінці липня-вересня. під 

впливом трав’янистих рослин. Як результат проведених досліджень спектр 

причинних алергенів що викликають прояви сезонної алергії, які притаманні саме 

населенню України було розширено. До загальновідомого в Україні спектру 

алергенів працівниками ТОВ «Імунолог» під керівництвом Б. М. Пухлика додано 

алергени грабу звичайного та сосни звичайної. Їх створено з регіональної 

серовини та апробовано [132, 134, 140, 144].  

Серйозний прорив у проведенні аеропалінологічних досліджень зроблений в 

останні роки Вінницьким національним медичним університетом, де за підтримки 

Європейської аеро-алергологічної мережі (European Aeroallergen Network, EAN) 

та Німецької національної мережі інформації пилку (Stiftung Deutscher 

Polleninformationsdienst) й у рамках програми «Здоров'я нації» у 2009 році було 

розпочато моніторинг пилку рослин та спор грибів із застосуванням 

найсучасніших систем моніторингу. Більше того, саме в цьому місті була 

започаткована і тривало проводилась програма «Персональний пилковий 

щоденник», ідею якої розроблено в Австрії [135]. Як показали результати 

отримані згідно пилкового щоденника cимптоми в пацієнтів, а особливо в 

чутливих до пилку берези, появляються на один день швидше зареєстрованого 

піку пилкування рослин.  

В 2011 р. у Вінниці було засновано Всеукраїнську громадську організацію 

«Асоціація аеробіологів України», яка має за мету об’єднати роботу 

аеробіологічних центрів нашої країни в постійно діючу мережу [135]. Зусиллями 
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фармацевтичної фірми та американського дослідного інституту IRINE 

(Immunology Research Institute of New England) у 2010 р. під загальним 

керівництвом Вінницького аеробіологічного центру отримано зріз концентрацій 

пилку амброзії у 7 містах України. З весни 2011 р. у Вінниці працює  

безкоштовний соціальний сервіс з розповсюдження прогнозів пилкування 

алергенних рослин для схильних до сезонної алергії людей. Це унікальний для 

України проект, який став реальним завдяки зусиллям аеробіологічної групи 

Вінницького національного медичного університету (ВНМУ) та алергологічного 

кабінету Вінницької міської клінічної лікарні № 1. Тепер хворі на сезонну алергію 

і лікарі можуть точно знати, пилок яких рослин і спори яких грибів містились у 

повітрі саме тоді, коли у пацієнта виникли симптоми хвороби, що дає можливість  

точніше діагностувати та лікувати це захворювання. Такі дані розміщуються в 

засобах масової інформації (місцеве радіо, газети), також на українській сторінці 

сайту www.polleninfo.org Європейської аероалергенної мережі (European 

Aeroallergen Network, EAN), для зручності пацієнтів надсилають електронною 

поштою всім бажаючим [134, 137]. 

У Львівській області також ведуться аеропалінологічні дослідження, роботи 

над створенням календаря пилкування алергенних рослин [30]. Зокрема 

дослідженнями вчених на території Львівської області виявлено пилок амброзії, 

рослини, яка традиційно вважалась жителем південно-східних областей України. 

Пилок амброзії знаходиться у повітрі Львова від початку третьої декади липня до 

кінця вересня-другої декади жовтня [148, 149]. Протягом останніх років 

досліджено концентрацію пилку алергенних рослин полину і амброзії в повітрі м. 

Львова і в позаміській місцевості Жовківського району Львівської області. 

З’ясовано динаміку пилення цих рослин у липні-жовтні 2009 року. Виявлено 

закономірності їх пилкування на тлі температурного режиму і ступеня вологості 

повітря. 

Таким чином, наведені вище дані показують, що етіологічна структура 

сенсибілізації хворих на сезонну алергію є досить досліджуваним явищем в 

окремих регіонах України. Однак верифікація цих даних з реальним спектром 

http://www.polleninfo.org/
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рослинного пилку, а також спор грибів у повітрі конкретного регіону широко не 

проводиться. Отже, завданнями сучасних аеропалінологічних досліджень є 

виявлення якісного і кількісного складу пилкового опаду та особливостей його 

сезонної динаміки, складання календарів пилкування, вивчення біологічних 

особливостей цвітіння певних видів рослин, вивчення впливу різних чинників на 

морфологію і алергенні властивості пилкових зерен [148, 149]. Все це дозволить 

не лише спрогнозувати піки захворюваності на сезонну алергію, але й вчасно 

організувати елімінаційні заходи. 

 

1.3 Клініко-імунологічні особливості сезонної алергії у дітей 

 

Сезонна алергія (поліноз) не належить до захворювань, які впливають на 

тривалість життя, показники смертності, однак вона суттєво погіршує показники 

якості життя пацієнтів [90, 144, 175, 227, 241]. 

Сезонність захворювання визначається періодом цвітіння причинно-

значущих рослин, іноді клінічні симптоми затримуються на кілька днів, що 

залежить від концентрації пилку чи спор грибів у повітрі та метеоумов.  

Клінічні прояви захворювання дуже різноманітні. Можуть розвинутись не 

лише в сезон палінації, але й в любу пору року, особливо при вживанні в їжу 

продуктів рослинного походження, до антигенного складу яких входять спільні з 

пилком рослин антигенні детермінанти [145, 176, 232, 233]. 

Дана алергічна патологія переважно розвивається у молодому віці (8-20 

років), її прояви повторюються щороку в один і той же період року. Протягом 

останніх років доведений вагомий вклад спадковості у розвиток даної патології 

[145, 176, 232, 233]. Сезонна алергія частіше виникає у дітей, в яких у ранньому 

віці спостерігався алергічний діатез, в анамнезі мають місце різноманітні 

алергічні прояви (нежить, висипання на шкірі, дискомфорт в шлунковій ділянці 

при вживанні меду, соняшникового насіння, халви тощо). Такі діти часто не 

переносять новокаїн, нестероїдні протизапальні препарати, антибіотики 

пеніцилінового ряду тощо [186, 191, 236, 248]. 
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Доведено, що провідна роль у розвитку хронічного алергічного запалення 

належить першому реагінозалежному типу алергічних реакцій за класифікацією 

P.Gell, R.Coombs (1968), який характеризується гіперпродукцією реагінових 

антитіл (IgE) у відповідь на звичайний контакт з широко розповсюдженими 

алергенами зовнішнього середовища [84, 170, 182]. Впродовж останніх років 

погляди на атопію і зумовлені нею алергічні хвороби суттєво змінилися. 

Показано, що провідну роль у розвитку IgE-опосередкованої атопічної патології 

відіграє хелперна субпопуляція Т-лімфоцитів (Th2 - алергенспецифічні CD4+ Т-

клітинні клони), яка надмірно активується внаслідок суттєвого зниження супресії 

(дефіцит Тh1 - алергенспецифічних CD8+ Т-клітинних клонів) [173, 178]. 

Дослідження показали, що на мастоцитах і базофілах експресовано особливий 

високоафінний рецептор до IgE – FcRI. Важливо, що зв’язування IgE з цим 

рецептором відбувається ще до їх зустрічі з антигеном, що відрізняє IgE від 

антитіл, які відносяться до імуноглобулінів інших класів і їх зв’язків із клас-

специфічними FcR [200]. Під час потрапляння розчинного алергену у внутрішнє 

середовище організму цей алерген швидко зв’язується з IgE, які вже раніше були 

зафіксованими на базофілах тканин і крові [231]. Внаслідок чого відбувається 

ушкодження фосфоліпідів клітинних мембран, починається поступлення йонів 

кальцію всередину клітини і вивільнення медіаторів. 

Під впливом алергічних стимулів активуються Th2, які починають 

секретувати інтерлейкіни (IL) - IL4, IL6, IL10, IL13, що веде до збільшення 

утворення специфічних IgE-антитіл, які фіксуються на мастоцитах (тканинні 

базофіли) і базофілах крові [89]. 

Медіатори, що виділяються з базофілів тканин і крові, умовно можна 

поділити на дві групи. Першу групу складають речовини, які містяться у гранулах 

цих клітин у готовому вигляді: гістамін, еозинофільний і нейтрофільний 

хемотаксичні фактори, протеази. Друга група медіаторів утворюється у процесі 

активації базофілів під час алергічної реакції. Відомо, що активація клітин веде до 

утворення активної форми фосфоліпази А2, яка, своєю чергою, призводить до 

відщеплення арахідонової кислоти з фосфоліпідів клітинної мембрани. Вільна 
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арахідонова кислота метаболізується двома шляхами – циклооксигеназним з 

утворенням простагландинів і ліпоксигеназним з утворенням лейкотрієнів С4, Д4, 

Е4, В4 [99]. Окрім того, в активованих мастоцитах індукуються 

тромбоцитоактивуючий фактор та інші цитокіни – TNF, IL1, IL4, IL5, IL6, IL8, 

IL3, GM-CSF, секретуються особливі протеази – триптаза, хімаза, 

карбоксипептидаза і катепсин G [116, 154]. 

Саме медіатори базофілів тканин і крові забезпечують виникнення 

симптомів і синдромів алергічних реакцій негайного типу, викликаючи 

ушкодження тканин системно або місцево через вазодилятацію, скорочення 

гладкої мускулатури бронхів, гіперсекрецію у слизових оболонках, локальний 

протеоліз [199, 246]. Якщо алерген не елімінується швидко, до зони алергічної 

реакції притягуються інші клітини (еозинофіли, нейтрофіли). Паралельно з Th2 

виділяються цитокіни (IL3, IL5, гланулоцитарно – макрофагальний 

колонієстимуляційний фактор), які також сприяють переміщенню у шоковий 

орган активних мігруючих клітин. Ці новоприбулі до зони алергічної реакції 

клітини (еозинофіли, нейтрофіли, макрофаги), своєю чергою, також піддаються 

стимуляції і виділяють медіатори (лейкотрієни, простагландини, тромбоксан, 

фактор активації тромбоцитів) та токсичні протеїни, що ще більше підсилює 

запальний процес і сприяє створенню вогнища хронізації запалення [105].  

Водночас треба відзначити, що на диференціювання Тh-клітин та синтез і 

секрецію IgE впливають різні цитокіни [116, 167]. Зокрема, IL4, що утворюється 

Тh-клітинами, гальмує продукцію інтерферону-гамма T-лімфоцитами і зміщує 

диференціювання їх попередників до Th2-клітин, які, своєю чергою, додатково 

секретують IL4. Натомість, ІФН-гамма сприяє диференціюванню клітин у Тh1 - 

лімфоцити [105]. Таким чином, антиген, що потрапляє в організм, може запускати 

відповідь Th1- або Th2-типу. Напрямок цієї реакції залежить від природи і 

способу дії антигену, від генетичних чинників та факторів зовнішнього 

середовища [173, 230]. 

Доведено, що окрім IgE, у формуванні гіперчутливості негайного типу у 

хворих на поліноз приймають участь алергеноспецифічні IgG1 і IgG4, які 
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викликають дегрануляцію eозинофілів, базофілів і мастоцитів після контакту з 

алергеном. Механізм дії IgE–реагінів вивчений досить детально, тоді як щодо 

IgG4-антитіл залишається багато нез’ясованих питань. Описано, що антитіла 

цього класу володіють цитофільністю до мастоцитів і базофілів, на яких 

розташовуються рецептори до IgG4 (Fcy4R) [99, 105]. Однак алергени не 

викликають дегрануляції цих клітин, навантажених IgG, що, можливо, пов’язано з 

функціональною моновалентністю IgG4-антитіл. Окремі автори висловлюють 

припущення, що молекула IgG4-антитіла нейтралізує свою функціональну 

моновалентність, тобто нездатність самостійно вивільняти із клітин-мішенів 

медіатори, вбудовуючись між молекулами IgE-антитіл, розташованими на 

поверхні клітин [67, 99, 116].  

Відомо, що з IgG4 пов’язанi не тільки реагінові, але й блокуючі антитіла [5]. 

Зокрема, при проведенні алерген-специфічної імунотерапії, яка полягає у 

тривалому дозованому введенні пацієнту причинно-значущого алергену, 

відбувається утворення специфічних IgG і перебудова Т-клітинного складу в бік 

Тh1-клітин. Таким чином у цьому випадку у пацієнта досягається перемикання  

імунної відповіді на Th1 - залежну IgG-відповідь49. Зміна подачі алергенного 

матеріалу призводить до зміни імунної відповіді, що значною мірою пояснює 

ефект АСІТ [49, 50]. 

Сьогодні для діагностики алергічних хвороб і для виявлення етіологічно 

значущого алергену застосовують різні імунологічні методи in vitro, зокрема 

визначення рівня загального IgE і алерген-специфічних IgE-антитіл [91, 200]. 

Протягом останніх років опубліковані дослідження щодо вивчення рівня окремих 

цитокінів у крові хворих на поліноз. Зокрема, відзначається підвищення рівня IL-4 

і зниження показників IFN-γ у таких пацієнті [50, 99, 225, 245]. 

Виділяють такі основні клінічні форми сезонної алергії, залежно від топіки 

ураження : 

- очі – кон’юктивіт, блефарит, увеїт, кератит, ретиніт, неврит зорового нерва. 

- лор-органи – риніт, назофарингіт, синуїт, ларингіт, аденоїди, євстахіїт. 

- дихальні шляхи – астматичний бронхіт, бронхіальна астма, трахеїт. 
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- шкіра – алергічний контактний дерматит, кропив’янка, екзема, набряк Квінке. 

- нервова система - астено-вегетативний синдром. 

Рідше проявами полінозу є цистит, вульво-вагініт, еозинофільний легеневий 

інфільтрат, системний васкуліт [74, 83, 98, 184, 215]. Ізольоване ураження одного 

органа у дітей зустрічається відносно рідко. Переважають клінічні форми 

полінозів перебігають із залученням в алергічний процес 2–3 органів і більше 

[129, 144, 217, 218]. 

У 90% випадків у дітей з проявами сезонної алергії проявляються очні 

симптоми. Проте, самостійне ураження тільки очей при даній патології 

зустрічається досить рідко. Переважно воно поєднується з залученням в процес 

ЛОР органів (риніт, риносинусит). Ураження повік проявляється дерматитом, при 

цьому спостерігається відчуття важкості, свербіж, почервоніння, сухість, тріщини 

разом з лущенням шкіри, іноді розвивається набряк Квінке, який може 

проявлятись як мінімальною припухлістю, так і вираженим набряком, що 

спричиняє закриття усієї очної щілини, причому такий набряк буває частіше 

однобічним [152]. Найчастіше, при кон’юктивіті виникає відчуття стороннього 

тіла в оці, втоми і печіння, іноді біль в надбрівних дугах, причому скарги 

посилюються протягом дня до вечора. 

Близько 40 % випадків сезонної алергії проявляється риноконюктивальним 

синдромом [167]. Однак, найчастішим проявом полінозу є алергічний 

риносинусит з явною сезонністю клінічних проявів.  

При параклінічному дослідженні виявляються: підвищена кількість 

еозинофілів у крові і носовому секреті, високі рівні в крові загального і 

специфічного ІgЕ, провокаційні проби позитивні [284]. Еозинофіли інфільтрують 

слизову, продукують значну кількість прозапальних медіаторів, що призводить до 

персистенції симптомів хронічного риніту та риносинуситу (деструкція епітелію, 

закладеність носа, втрата чутливості, виникнення гіперреактивності на 

неспецифічні подразники) [162, 179, 182]. 

Ізольоване ураження носової порожнини без залучення слизової приносових 

пазух спостерігається рідко. Існують дані про те, що в 15-20% випадків між 
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періодами палінації причинної рослинності залишається утруднене носове 

дихання, закладеність носа, та періодичні приступи чхання [107]. Патологічний 

процес в додаткових пазухах носа перебігає без специфічних особливостей і 

проявляється рівномірним симетрично розташованим набряком слизової, 

переважно верхньощелепової пазухи [5, 140]. При рентгенологічному дослідженні 

такий процес візуалізується як концентричне пристінкове затемнення [61]. 

Решітчастий лабіринт і основні пазухи уражаються рідко. Лобні пазухи, які 

розпочинають формуватись після семи років залучаються в патологічний процес 

вкрай рідко. Цитограма ексудату, отриманого внаслідок пункції ураженої пазухи, 

показує наявність еозинофілів [41, 201]. Підвищений вміст еозинофілів у крові, 

слизових виділеннях з носа чи пазух має вагоме значення в проведенні 

диференційної діагностики з іншими видами ринітів (вазомоторним, інфекційно-

запальним), проте не є патогномонічним симптомом. Для  риносинуситу, 

зумовленого сезонною алергією, не властиві дистрофічні зміни слизової, навіть у 

разі значної тривалості процесу.  

Алергічний (сезонний) ларингіт проявляється першінням в горлі, осиплістю 

голосу, кашлем, відчуттям «комка» в горлі, може виникати нетривале утруднення 

вдиху, як при ларингоспазмі, однак гострий стеноз гортані фактично не 

розвивається [149]. 

Згідно існуючих літературних даних у п’ятої частини дітей, що страждають 

від сезонної алергії, розвивається алергічний трахеобронхіт [111, 113, 114, 202], 

який проявляється нав’язливим приступоподібним кашлем, який може 

закінчуватись блювотою. Його симптоми, як правило, виникають на фоні 

ринокон’юктивіту. Перші прояви даної патології розвиваються переважно через 

два роки після початку полінозу. Нерідко в таких дітей виявляється побутова 

гіперсенсибілізація, через що виникають кількаразові загострення протягом року 

[5].  

Сезонна алергія у дітей може проявлятися симптомами БА, яким як правило 

передує тривалий ринокон’юктивальний синдром [112, 144]. Згідно існуючих 

літературних даних сезонна алергія дуже рідко стартує з бронхіальної астми. 
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Характерною рисою сезонної БА є власне чітка сезонність захворювання, яка 

прослідковується з року в рік, і припадає на періоди цвітіння причинно-значущих 

рослин. Існують дані про те, що бронхи в таких дітей чутливі не тільки до 

алергенів, але і до неспецифічних подразників, таких як механічні чинники, зміна 

атмосферного тиску, погода, стрес, емоційні навантаження тощо [33, 76, 124, 149]. 

У дітей з проявами сезонної алергії  важливе значення має перехресна 

сенсибілізація між пилковими та харчовими алергенами і фітопрепаратами. Саме 

тому загострення захворювання можуть виникнути і в період поза палінаційним 

сезоном. Зокрема, такі ситуації можуть виникати у дітей, гіперсенсибілізованих 

до пилку дерев, в часі вживання абрикосів, яблук, вишень, горіхів; у разі алергії 

до злакових трав - при вживанні пшеничного і житнього хліба тощо [143]. 

Протягом останніх років проведене дослідження, предметом якого було 

вивчення динамічних змін загального і специфічних IgE у близько 400 пацієнтів 

залежно від термінів виникнення симптомів загострення сезонної алергії. 

Встановлено, що поява симптомів загострення полінозу у серпні–вересні 

збігається з піком концентрації в крові загального IgE, тоді як підвищення його 

рівня в липні ніби затримується і реєструється через місяць після появи клінічних 

проявів. Таку закономірність автори пояснюють різницею в алергенних 

властивостях пилків-провокаторів загострення. Зокрема, пилок амброзії, як 

найбільш агресивний, зумовлює імунологічні зміни майже відразу після початку 

антигенної провокації [48, 49]. Водночас  такі дослідження є поодинокими, а 

отримані результати неоднозначні і потребують поглибленого вивчення. 

 

1.4 Сучасні погляди на ефективність алерген-специфічної імунотерапії в 

лікуванні сезонної алергії у дітей 

 

Першим кроком до вибору оптимального лікування сезонної алергії є 

забезпечення якісного діагностичного процесу. Діагностичий алгоритм сезонної 

алергії включає в себе анамнез, клінічне обстеження дитини, специфічне шкірне 
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алерготестування, лабораторні методи діагности (виявлення специфічних ІgE-

антитіл, цитологічне дослідження мазків з носа), молекулярну діагностику алергії 

та функціональні тести ( крмп’ютерна спірометрія тощо) [100, 162, 183, 244, 254]. 

Лікування сезонної алергії включає елімінаційну терапію, фармакотерапію 

[3, 117] та алерген-специфічну імунотерапію (АСІТ) [68, 86, 165, 185, 203]. 

Однак і сьогодні залишається багато хворих, у яких досягти контролю 

хвороби не вдається [247]. Відомо, що виключно медикаментозне лікування, яке 

діє на окремі ланки патогенезу сезонної алергії, не запобігає прогресуванню 

алергічного процесу [65, 241, 273, 275], а після завершення застосування ліків 

симптоми алергії знову поновлюються [126, 127, 163, 164, 208]. Результати 

багатьох досліджень, які аналізували причини відсутності контролю сезонної 

алергії у конкретних пацієнтів, дозволяють стверджувати, що для переважної 

більшості таких хворих не використані всі існуючі терапевтичні можливості [168, 

192, 209, 210, 213]. Зокрема, це стосується і недостатнього призначення АСІТ, 

принцип якої полягає у введенні в організм пацієнта причинно-значимих 

алергенів у дозах, що поступово збільшуються. Доведено, що саме АСІТ є єдиним 

методом медичного втручання, який може суттєво впливати на природній перебіг 

алергічного процесу, сприяти ефективному полегшенню симптомів алергії, 

зумовлювати тривалу дію після завершення лікування та запобігати 

прогресуванню хвороби [35]. 

У попередньому підрозділі відзначено, що основною складовою патогенезу 

сезонної алергії є зміщення Тh1-типу відповіді на Тh2-тип та гіперпродукція IgE. 

У цьому контексті особливо привабливим виглядає можливість лікування цієї 

недуги шляхом корекції балансу Тh1/Тh2-лімфоцитів [37]. Враховуючи механізми 

виникнення атопії, було висунуто теорію, що парентеральне введення малих доз 

причинних алергенів може сприяти корекції балансу Тh1/Тh2-лімфоцитів та 

зникненню проявів атопії [40]. Багато змінилося з того часу в розумінні сутності 

сезонної алергії, однак і сьогодні єдиним методом лікування, який впливає на усі 

патогенетичні ланки алергічного процесу і має виражений терапевтичний ефект, є 

АСІТ [54]. 
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Цей метод лікування вперше застосували у 1911 році англійські лікарі L. 

Noon і G. Freeman для лікування полінозу [42]. З того часу АСІТ активно 

використовують для лікування різних варіантів алергічної патології, однак і 

сьогодні продовжується дискусія щодо доцільності і способів її проведення [57, 

204]. Активно обговорюються також можливості проведення і порівняння 

ефективності традиційної парентеральної та під’язикової АСІТ [205, 206, 207]. 

Наукове зацікавлення методом АСІТ супроводжувалося постійними 

спробами розшифрувати механізми її впливу на перебіг алергічних процесів. 

Важливою подією у розумінні механізмів АСІТ стали праці K. Ishizaka, S. G. 

Johansson (1968), які глибше проаналізували механізм алергічних реакцій 

негайного типу, уточнили роль IgE-антитіл і сприяли розширенню знань щодо дії 

АСІТ [61, 69]. 

Показано, що лікувальний ефект АСІТ досягається кількома шляхами, 

включаючи не лише модифікацію відповіді антиген-антитіло, але й модифікацію 

співвідношення Т-клітин. Сьогодні доведено, що Тh1 субпопуляція лімфоцитів 

пов’язана переважно із розвитком клітинної відповіді, водночас активація Тh2-

хелперних клітин - із гуморальною [82]. Доведено, що у разі алергічної патології 

рівновага між субпопуляціями хелперних клітин зміщена в бік Th2 (Th1<Th2). 

Протягом останіх років отримані переконливі дані, які дозволяють стверджувати, 

що застосування АСІТ сприяє зміні співвідношення на користь Th1 ( Th1>Th2). 

Відомо, що маркерними цитокінами  Th1 є інтерферон-гама та ІЛ2, водночас для 

Th2 - інтерлейкіни 4, 5 і 10 [97]. АСІТ сприяє перебудові імунної відповіді з 

фенотипу Тh2 на Тh1 завдяки зниженню продукції інтерлейкіну-4 (IL-4) та 

підвищенню – інтерферона-гамма (INF-γ) [106, 198, 199]. 

Після лікування високими дозами алергену встановлюється стан алерген-

специфічної анергії в периферійних Т-клітинах, який характеризується 

зниженням проліферації клітин і виділенням ними цитокінів, водночас 

підвищується рівень продукції IL-10, який пригнічує специфічні Т-клітини, а 

також знижує продукцію IgE і підвищує ІgG4. Анергічні Т-клітини можуть бути 

реактивовані цитокінами із тканинного середовища. У разі позитивного ефекту 
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АСІТ анергічні Т-клітини активуються IL-2 і/або IL-15 і стимулюють синтез 

Th0/Th1-цитокінів та ІgG4. У пацієнтів з атопією IL-4 може поновити синтез Th2-

цитокінів, що призводить до реактивації алергії [212, 216]. 

Тривалий час провідні науковці визнавали, що основним механізмом дії 

АСІТ є утворення так званих «блокуючих» IgG-антитіл [234]. Впродовж останніх 

років знання стосовно імунних механізмів АСІТ розширилися, зокрема активно 

вивчається участь антиідіотипових автоантитіл до IgE (а-IgE). Вважається, що ці 

антитіла також відносяться до класу IgG і можуть здійснювати блокуючий вплив 

на імунні механізми алергії [187, 250].  

Доведено, що препарати АСІТ взаємодіють з антигенпрезентувальними 

клітинами, а саме з дендритними клітинами, у місці ін’єкції та в регіональних 

лімфатичних вузлах. Дендритні клітини індукують Т-регуляторні клітини та Тh1. 

Т-регуляторні клітини і цитокіни, що продукуються – IL-10 і TGF-β 

(трансформуючий фактор росту-β), – відіграють основну роль у регуляції імунної 

відповіді при АСІТ. Вони пригнічують синтез IgE, а IL-10 стимулює продукцію 

ізотипу IgG4. Саме ці два цитокіни безпосередньо пригнічують алергічне 

запалення [188, 258].  

Впродовж 1970-1990 років з’явилося багато праць, присвячених 

вдосконаленню алергенів, які застосовувалися для АСІТ. Водночас гостро постала 

проблема їх стандартизації, що сприяло не лише розширенню знань щодо 

структури найбільш актуальних алергенів, але й  взаємозв’язку складу алергену та 

його якісних характеристик. Якість алергенів має вирішальне значення як для 

діагностики, так і для лікування. У різних країнах існують свої принципи і методи 

стандартизації [269].  

Сьогодні існують кілька баз даних алергенів, що містять вичерпну 

інформацію про них та споріднені родини. Зокрема, офіційна база даних з 

номенклатури алергенів Міжнародного союзу імунологічних спільнот – 

http://www.allergen.org або база даних літератури з алергенів Allergome – 

http://www.allergome.org. 
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Опубліковані результати багатьох праць, які вивчали зміни імунних 

показників під впливом АСІТ [49]. Критерієм оцінки ефективності АСІТ, на 

думку окремих авторів, може служити відношення IgE/IgG [40]. Застосування 

АСІТ також сприяє пригніченню ефекторних ланцюгів алергічного запалення, а 

саме зменшується вміст тканинних базофілів, еозинофілів, нейтрофілів і, як 

наслідок, знижуються рівні медіаторів запалення [48]. 

Таким чином, відомі на сьогодні дані дозволяють стверджувати, що 

проведення АСІТ призводить до зміни складу представництва цитокінових 

маркерів, зниження тканинної (органної) чутливості до експозиції алергену, 

зниження неспецифічної тканинної гіперреактивності, пригнічення ознак 

алергічного запалення, які утримуються впродовж тривалого часу. Отже, переваги 

АСІТ обумовлені унікальною терапевтичною дією, яка поширюється на усі етапи 

алергічної відповіді. Така широта дії не притаманна жодному з існуючих 

фармакологічних препаратів [42].   

Нині існує багато способів введення алергенів до організму хворого: 

підшкірний, інгаляційний, інтраназальний, пероральний, сублінгвальний, 

аплікаційний, комбінований. Вибір способу, методу та темпу введення алергену 

залежить від його виду та індивідуальних особливостей пацієнта. АСІТ може 

проводитись одним або одночасно декількома алергенами. Показано, що у разі 

застосування різних способів введення алергенів вдається досягти впливу на різні 

складові механізми толерантності до алергенів [54, 234]. 

Активно обговорюються переваги і недоліки різних способів проведення 

АСІТ. В останні роки відзначається підвищена зацікавленість неінвазивними 

методами [224]. Найбільшого визнання серед них набув cублінгвальний спосіб 

введення алергенів.  

У численних рандомізованих контрольованих дослідженнях переконливо 

доведена ефективність підшкірної АСІТ у хворих на сезонну алергію. Більше 

того, сьогодні доведено, що частота розвитку побічних ефектів зменшується з 

кожним повторним курсом імунотерапії [268].  
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Таким чином, розглядаючи різні аспекти застосування АСІТ, можна 

відзначити, що цей метод дозволяє вже сьогодні ефективно лікувати алергічну 

патологію. Доказова база ефективності АСІТ впродовж останніх років стрімко 

збільшилася. Водночас, науковці бачать подальшу перспективу розвитку АСІТ і 

продовжують пошук нових способів для її реалізації. 

Незважаючи на великий інтерес до проблем сезонної алергії у дітей, 

розширення уявлень про її патогенез та можливості лікування, багато питань 

залишаються не вирішеними. Не існує однозначних чітких рекомендацій щодо 

показань до початку проведення АСІТ у таких пацієнтів, неоднозначно 

трактується місце даного способу лікування у структурі базисної терапії, 

обговорюються різні методики оцінки ефективності такого лікування, що і 

зумовило доцільність та актуальність нашого дослідження. 

Результати власних досліджень розділу 1 викладені в статтях [2,17]. 
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РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Клінічна характеристика обстежених дітей 

 

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 в 3-ьох 

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 

спор грибів і 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 

(додаток Л). 

Для вивчення клінічних особливостей полінозу і оцінки ефективності 

алерген-специфічної імунотерапії (АСІТ) відібрано 108 дітей віком 6-18 років з 

проявами сезонної алергії, які спостерігалися в умовах Комунальної міської 

дитячої клінічної лікарні міста Львова та спеціалізованого алергологічного 

центру. Критерії включення у дослідження: вік від 6 до 18 років, діагностована 

сезонна алергія (сезонний алергічний риніт, риноконюнктивіт, бронхіальна 

астма), наявність загальних показань до АСІТ пилковими алергенами, тривалість 
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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). Зокрема, у 1 дитини діагностовано 

ізольовану бронхіальну астму (2,1 %), у 30 (62,5 %) дітей – бронхіальну астму в 

поєднанні з сезонним алергічним ринітом, у 17 (35,4 %) - бронхіальну астму та 

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

проявлялася сезонним алергічним ринокон’юктивітом і/або сезонним алергічним 

ринітом склали групу порівняння (1Б), серед них у всіх дітей діагностовано 

сезонний алергічний риніт, а у 20 (33,3 %) сезонний алергічний ринокон’юктивіт. 

Діагноз сезонного алергічного риніту або риноконюнктивіту встановлювали 

на підставі відповідних протоколів (наказ МОЗ України № 767 від 27. 12. 2005 

року «Про затвердження протоколів діагностики і лікування алергічних 

захворювань у дітей»), міжнародних узгоджувальних документів ARIA (Allergic 

Rhinitis and its Impact on Asthma) 2012- 2016 рр. [6]. 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 алерген-специфічної імунотерапії за допомогою 

випадкової вибірки методом випадкових чисел було cформовано дві групи 

дослідження: основну (54 дитини) та групу порівняння (54 дитини). Протягом 

двохрічного 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 серед 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.  
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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. Оцінювали анамнестичні дані, проводилося об’єктивне 

обстеження та специфічне тестування із застосуванням астма-контроль тесту та 

опитувальника якості життя; імунологічні дослідження з визначенням 

загального IgE, γ-INF, IL-4; комп’ютерна спірометрія та бронхолітичний тест на 

зворотність бронхіальної обструкції; тест з дозованим фізичним навантаженням 

для оцінки гіперреактивності бронхів.  

- 2-й огляд (жовтень – грудень). Оцінювали катамнестичні дані, проводили 

об’єктивне обстеження та шкірне алерготестування. 

- 3-й огляд - через 12 місяців після першого візиту. Оцінювали катамнестичні 

дані, проводили об’єктивне обстеження, комп’ютерну спірометрію, специфічне 

тестування із застосуванням астма-контроль тесту та опитувальника якості 

життя.  

- 4-й – через 24 місяці після 1 візиту. Оцінювали катамнестичні дані, проводили 

об’єктивне обстеження; специфічне тестування із застосуванням астма-

контроль тесту та опитувальника якості життя; імунологічні дослідження з 

визначенням загального IgE, γ-INF, IL-4; комп’ютерну спірометрію та 

бронхолітичний тест. 

Загальноклінічні методи включали детальний аналіз анамнестичних та 

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 

причиннозначущих рослин, при цьому застосовували ступінчасту схему, яка 

визначалася важкістю симптомів сезонної алергії. Залежно від клінічних проявів 

захворювання призначалися антигістамінні, антилейкотриєнові препарати, 
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кромони та кортикостероїди місцевої дії. АСІТ розпочинали під час 2 візиту у 

клініку після проведення специфічного алерготестування.  

Освітня робота з пацієнтами та їх оточенням передбачала проведення 

індивідуальних бесід і практичних тренувань, які не лише забезпечували 

розуміння симптомів сезонної алергії, але й формували вміння моніторувати 

перебіг хвороби та виконувати розроблений лікуючим лікарем план дій (детальні 

лікарські рекомендації подавалися в письмовій формі на кожному візиті у 

клініку). 

Усі пацієнти дали письмову згоду на участь в дослідженні. Специфічне 

алерготестування проводили за допомогою скарифікаційних та 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, статистичні методи дослідження (табл. 2.1).    

         

Таблиця 2.1 - Обсяг проведених досліджень 

№ 

з/п 

Методи дослідження Кількість хворих 

1 2 3 

1.  Анкетне тестування для оцінки термінів і піку 

симптомів сезонної алергії 

704 

2.  Клінічні (анамнез, медична документація 

стосовно перебігу захворювання, об’єктивне 

обстеження) 

102 

3.  Комп’ютерна спірометрія 102 

4.  Спеціальне анкетне тестування (астма-

контроль тест, якість життя) 

102 

5.  Алерген-специфічне тестування 102 



56 

 

Продовження таблиці 2.1 

      1 2 3 

6.  Визначення загального IgE 102 

7.  Визначенням IL-4  102 

8.  Визначення IFN-γ 102 

9.  Оцінка гіперреактивності бронхів 25 

10.  Статистичні 102 

 

2.2 Методи дослідження 

 

2.2.1 Клініко-функціональні методи дослідження 

 

Загально-клінічні методи включали детальний аналіз анамнестичних даних, 

динамічне спостереження, об’єктивне обстеження. Для оцінки анамнестичних 

даних та оцінки об’єктивного стану була розроблена спеціальна анкета. 

Загальноклінічне обстеження проводилось у відповідності з прийнятими у 

вітчизняній педіатрії принципами та способами і включало збір анамнезу, скарг, 

клінічний огляд, фізикальні методи дослідження. Фізичний розвиток вивчався за 

антропометричними показниками (маса тіла, довжина тіла). Артеріальний тиск 

вимірювався у відповідності з рекомендаціями ВООЗ у стані спокою, в положенні 

сидячи на правій руці 3-разово мембранним сфігмоманометром.  

Інструментальні дослідження включали виміри показників функції 

зовнішнього дихання на підставі комп’ютерної спірометрії та бронхолітичного 

тесту й оцінку бронхіальної реактивності за тестом з дозованим фізичним 

навантаженням. 

Оцінку функції зовнішнього дихання (ФЗД) проводили за допомогою 

комп’ютерного комплексу з адаптованим програмним забезпеченням Спірометр 

«Пульмовент - 1.002» ООО «Сенсорні системи» Київ за стандартною методикою з 

автоматичним аналізом показників дихальних маневрів. Маневр форсованого 
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видиху проводився тричі, після чого визначалися такі параметри: об’ємні та 

швидкісні показники форсованого видиху: життєва ємність легень (ЖЄЛ), 

форсована життєва ємність легень (ФЖЄЛ), абсолютний (ОФВ1) та відносний 

(ОФВ1/ФЖЄЛ) об’єм форсованого видиху протягом першої секунди, миттєва 

об’ємна швидкість (МОШ) форсованого видиху 25 %, 50 %, 70 % (МОШ25, 

МОШ50, МОШ70). За остаточний результат приймали найбільші показники із 

трьох вимірів (табл. 2.2.). 

 

Таблиця 2.2 - Параметри функції зовнішнього дихання 

Параметри Скорочення 

1 2 

Максимальний об'єм повітря, який видихається з 

прикладанням форсованих зусиль після максимально 

глибокого вдоху – форсована життєва ємність легень, л 

ФЖЄЛ 

Об'єм повітря, що видихається після максимально 

глибокого видиху при максимально глибокому вдиху – 

життєва ємність легень, л 

ЖЄЛвд 

Об'єм повітря, що видихається з прикладанням 

форсованих зусиль протягом першої секунди - об'єм 

форсованого видиху за першу секунду, л 

ОФВ1 

Відношення ОФВ1 до ФЖЄЛ, % ОФВ1/ЖЄЛ 

Відношення ОФВ1 до ЖЄЛ – індекс Тифно, % ІТ 

Середня об'ємна швидкість на ділянці від 25 % до 75 % 

об'єму ФЖЄЛ на видосі з прикладанням форсованих 

зусиль – середня об'ємна швидкість на ділянці від 25 % 

до 75 % ФЖЄЛ, л/с 

СОШ 25-75 

Максимальний об'ємний розхід на видиху з 

прикладанням форсованих зусиль – пікова обємна 

швидкість видиху, л/с 

ПОШвид 
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Продовження таблиці 2.2 

1 2 

Миттєвий об'ємний розхід на рівні видиху з 

прикладанням форсованих зусиль, рівний 25 % ФЖЄЛ 

– миттєва об'ємна швидкість 

МОШ25 

Миттєва об'ємна швидкість на рівні видиху з 

прикладанням форсованих зусиль, рівний 50 % ФЖЄЛ 

– миттєва об'ємна швидкість на рівні видоху 50 % 

ФЖЄЛ, л/с 

МОШ50 

Миттєвий об'ємний розхід на рівні видиху з 

прикладанням форсованих зусиль, рівний 75 % ФЖЄЛ 

– миттєва об'ємна швидкість на рівні видоху 75 % 

ФЖЄЛ, л/с 

МОШ75 

 

Спірометрія дозволяла визначити ряд показників, які характеризують 

легеневу вентиляцію і можуть змінюватись залежно від запального процесу. Ми 

визначали всі показники спірометрії: ФЖЄЛ, ЖЄЛвд, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЄЛ, 

СОШ25-75, ПОШвид, МОШ25, МОШ50, МОШ75. Для динамічної оцінки бронхіальної 

обструкції використовували два найважливіші критерії – ОФВ1 (об′єм форсованого 

видиху за 1 с); та ПОШвид (пікова об’ємна швикість видиху), які найкраще 

корелюють зі ступенем звуження дихальних шляхів і мають не лише діагностичне 

значення, але й дозволяють здійснювати постійний контроль за перебігом й 

ефективністю терапії БА [12, 107]. 

При проведенні спірометричних досліджень в якості діагностичного 

критерію використовувався фармакологічний бронхолітичний тест на зворотність 

обструкції дихальних шляхів.  

Суть дослідження полягала у визначенні показників ОФВ1  до і після 

вдихання β2-агоніста швидкої дії (200 мкг сальбутамолу). Якщо через 15 хвилин 

після інгаляції приріст ОФВ1 та ПОШвид становив 12% і вище, тест на зворотність 

бронхіальної обструкції вважався позитивним [162]. 
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Для визначення гіперреактивності бронхів проводили тест з дозованим 

фізичним навантаженням за допомогою бігової доріжки (Тредміл) «Torneo». 

Реакцію на фізичні стимули оцінювали клінічно та за визначенням показників 

функції зовнішнього дихання до і після навантаження (хода біговою доріжкою). 

Визначали базові показники розширеної ФЗД. Через 1, 3, 5, 10 і 15 хв після 

проведення навантаження повторно. Найбільш виражене спазмування бронхів у 

пацієнтів спостерігається через 3-5 хв.  

Тест з фізичним навантаженням оцінювали як позитивний у разі зниження 

ОФВ1 на 15 % і більше від базальних показників. Обчислювали  відсоток падіння 

ОФВ1 після фізичного навантаження  

Фізичне навантаження у частини хворих з БА викликає двофазну реакцію: 

ранню – через 3-5 хв і пізню – через 3-6 год, про що попереджали хворого. 

 

2.2.2 Методи шкірного алерген-специфічного тестування і проведення 

алерген-специфічної імунотерапії 

          

Алергологічне обстеження включало збір алергологічного анамнезу та 

специфічне алерготестування, яке проводили за допомогою прик-тестів з набором 

стандартних пилкових алергенів виробництва ТОВ «Імунолог» (Україна).  

Шкірні прик-тести проводились дітям в період ремісії, коли діти не мали 

скарг та клінічних проявів алергічних захворювань, за відсутності інших 

протипоказань до тестування in vivo з алергенами ( 2 візит ).  

При постановці шкірних тестів керувалися «Інструкцією по використанню 

алергенів». Оцінку скарифікаційних та прикових тестів проводили згідно 

існуючих рекомендацій за розмірами папули та гіперемії через 20 хвилин після 

постановки тесту. 

Для проведення алерген-специфічної імунотерапії використовували пилкові 

алергени виробництва ТОВ «Імунолог» (Україна). АСІТ проводилася шляхом 

підшкірного введення розчину алергену у зростаючих дозах для кожного 

розведення (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 - Схема підшкірної АСІТ пилковими алергенами 

Розведення 

алергену 
Доза в мл 

Частота 

введення 

10-8 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Щодня 

10-7 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Щодня 

10-6 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Щодня 

10-5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Щодня 

10-4 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Щодня 

10-3 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Через 1-2 дні 

10-2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Через 2-3 дні 

10-1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5     
1-2 рази на 

тиждень 

 

2.2.3 Імунологічні методи  

 

Імунологічні дослідження включали визначення вмісту загального IgE, IL-4, 

γ-ІНФ у сироватці крові, та визначення специфічного IgE до групи алергенів в 

сироватці крові людини. 

Відповідно до поставлених завдань, проводилось імунологічне обстеження 

гуморальної ланки в дітей. Забір крові для імунологічних досліджень виконувався 

в ранковий час, натщесерце, у спеціально обладнаному маніпуляційному кабінеті 

відділення алергології КМДКЛ м. Львова. Методом імуноферментного аналізу 

(ІФА) визначали рівень загального IgE та IL-4, γ-ІНФ у імунологічній лабораторії 

КМДКЛ м. Львова, рівень специфічного IgE в лабораторії « Ескулаб ». 
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Кількісне визначення концентрації загального IgE у сироватці крові 

проводили з використанням твердофазного ферментного імуносорбентного 

аналізу ELISA (DRG, США). Система аналізу використовує моноклональні анти-

IgE-антитіла, іммобілізовані на лунках спеціальних планшеток, і анти-IgE-

антитіло, кон’юговане з HPR. Зразок додається у лунки й інкубується з нульовим 

буфером при кімнатній температурі протягом 30 хвилин. Якщо людський IgE 

присутній у зразку, він реагує з антитілами у лунці. Після видалення залишків 

тестового зразка додається анти-IgE-HPR кон’югат. Кон’югат зв’язується з IgE у 

лунці, в результаті чого молекули IgE будуть в сандвічі між солідно-фазними та 

ензимо-зв’язаними антитілами. Після інкубації при кімнатній температурі 

протягом 30 хвилин лунки промиваються для видалення незв’язаного кон’югату. 

Додається ТМВ реагент та інкубується при кімнатній температурі 20 хвилин, в 

результаті з’являється голубий колір. Розвиток кольору зупиняється додаванням 

стоп-розчину, колір змінюється на жовтий і вимірюється спектрофотометрично 

при 450 нм. Концентрація IgE прямо пропорційна інтенсивності кольору у зразку і 

вимірюються в Од/мл. 

Рівень загального IgE у здорових дітей, визначений за викладеною вище 

методикою, становить менше 100 Од/мл в сироватці. 

Кількісне визначення концентрації IL-4 у сироватці крові проводили з 

використанням твердофазного ферментного імуносорбентного аналізу. Виробник 

– ЗАТ ”Вектор-бест” (Росія). Система аналізу використовує моноклональні 

антитіла до IL-4, іммобілізовані на лунках спеціальних планшеток, і анти- IL-4-

антитіло, кон’юговане з HPR. Зразок додається у лунки й інкубується з нульовим 

буфером при кімнатній температурі протягом 30 хвилин. Якщо IL-4 присутній у 

зразку, він реагує з антитілами у лунці. Після видалення залишків тестового 

зразка додається анти-IgE-HPR кон’югат. Кон’югат зв’язується з IL-4 у лунці, в 

результаті чого молекули IL-4 будуть в сандвічі між солідно-фазними та ензимо-

зв’язаними антитілами. Після інкубації при кімнатній температурі протягом 30 

хвилин лунки промиваються для видалення незв’язаного кон’югату. Додається 

ТМВ реагент та інкубується при кімнатній температурі 20 хвилин, в результаті 
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з’являється голубий колір. Розвиток кольору зупиняється додаванням стоп-

розчину, колір змінюється на жовтий і вимірюється спектрофотометрично при 

450 нм. Концентрація IL-4 прямо пропорційна інтенсивності кольору у зразку і 

вимірюються в пг/мл.   

Рівень IL-4 в сироватці крові у здорових дітей становить 0 – 4 пг/мл. 

Кількісне визначення концентрації γ-ІНФ у сироватці крові проводили з 

використанням твердофазного ферментного імуносорбентного аналізу. Виробник 

– ЗАТ ”Вектор-бест” (Росія). Система аналізу використовує моноклональні 

антитіла до γ-ІНФ, іммобілізовані на лунках спеціальних планшеток, і анти- IL-4-

антитіло, кон’юговане з HPR. Зразок додається у лунки й інкубується з нульовим 

буфером при кімнатній температурі протягом 30 хвилин. Якщо γ-ІНФ присутній у 

зразку, він реагує з антитілами у лунці. Після видалення залишків тестового 

зразка додається анти-IgE-HPR кон’югат. Кон’юат зв’язується з γ-ІНФ у лунці, в 

результаті чого молекули γ-ІНФ будуть в сандвічі між солідно-фазними та 

ензимо-зв’язаними антитілами. Після інкубації при кімнатній температурі 

протягом 30 хвилин лунки промиваються для видалення незв’язаного кон’югату. 

Додається ТМВ реагент та інкубується при кімнатній температурі 20 хвилин, в 

результаті з’являється голубий колір. Розвиток кольору зупиняється додаванням 

стоп-розчину, колір змінюється на жовтий і вимірюється спектрофотометрично 

при 450 нм. Концентрація γ-ІНФ прямо пропорційна інтенсивності кольору у 

зразку і вимірюються в пг/мл. Рівень γ-ІНФ в сироватці крові у здорових дітей 

становить 0 – 10 пг/мл. 

Визначення специфічних IgE (sIgE) in vitro проводилося набором RIDA 

SCREEN Spezifisches IgE в лабораторії «Ескулаб», з якою укладена угода про 

співпрацю. Це імуноферментний тест для кількісного визначення IgE антитіл в 

сироватці людини. Він являє собою ферментний алергосорбентний метод на 

целюлозних дисках R-Biopharm (enzyme allegro sorbent test EAST). Алергени 

нанесені на целюлозні диски, для виконання тестування диски з алергенами 

поміщаються в мікролунки плашок. Сироватка пацієнтів, стандартні сироватки, 

негативні та позитивні контролі наносять на диски з алергенами і інкубують при 
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37,0О С, під час чого алерген sIgE антитіла приєднуються до алергенів, а 

неприєднавші компоненти забираються під час промивки. Після цього додавали 

антитіла до IgE людини, конюговані лужною фосфатазою. Кон’югат який не 

зв’язався забирається під час промивки. Згодом вноситься субстрат, який де- 

фосфорується конюгованим ферментом і перетворюється в кінцевий продукт 

жовтого кольору. Інтенсивність розвитку жовтого кольору прямо пропорційна 

кількості антитіл в сироватці людини. Абсорбцію враховують при 405 нм з 

використанням референсного фільтру 620 нм. Для оцінки результатів будується 

стандартний калібровочний графік, цей графік використовується для визначення 

концентрації sIgE антитіл в сироватці (МОд/мл). Значення рівнів  sIgE 

відповідають певним EAST класам (табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4 - Класи рівня sIgE залежно від їх рівня, за методом EAST 

МОд/мл   EAST клас Вміст алерген-специфічних IgE 

1 2 3 

0,00-0,34 0 (0,0-0,9) Не виявляється чи в дуже малій 

кількості 

0,35-0,69 1 (1,0-1,9) Низький 

0,70-3,49 2 (2,0-2,9) Підвищений 

3,50-17,49 3 (3,0-3,9) Значно підвищений 

17,50-49,99 4 (4,0-4,9) Високий 

50,00-99,99 5 (5,0-5,9) Дуже високий 

>=100.00 6 (>=6,0) Вище межі 
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2.2.4 Методи специфічного анкетного тестування та забезпечення вимог 

біоетики 

 

Методи спеціального анкетного опитування використовували для оцінки 

термінів і піку симптомів сезонної алергії, визначення ступеня контрольованості 

БА, оцінки якості життя пацієнтів. Анкета для визначення термінів і піку 

симптомів сезонної алергії представлена в додатку Й. 

Для визначення ступеня контрольованості БА застосовували астма- 

контроль тест, який був розроблений у 2002 році компанією Quality Metric, в 2003 

році представлений на Міжнародному конгресі по алергології та імунології і був 

рекомендований для практичного використання. Тест складається з 5 запитань, на 

кожне з яких пропонують 5 варіантів відповіді, які оцінюються в балах від 1 до 5 і 

потім підсумовуються. На кожне запитання дитина повинна відповісти 

самостійно без допомоги. Таким чином, загальний астма-рахунок може скласти 

від 5 до 25 балів. Шкала астма-контроль тесту представлена у таблиці 2.5.  

 

Таблиця 2.5 - Шкала оцінювання астма-контроль тесту 

Пункт анкети Бали 

Запитання 1 бал 2 бали З бали 4 бали 5 балів 

1 2 3 4 5 6 

Як часто протягом 

останніх 4-ох 

тижнів бронхіальна 

астма не дозволяє 

Вам виконувати 

звичні обов’язки ? 

Завжди Часто Іноді Рідко Ніколи 

Як часто протягом 

останніх 4-ох 

тижнів 

спостерігалася  

задишка ? 

Частіше 

ніж              

раз на 

день 

Один раз 

на день 

3-6 разів 

на 

тиждень 

1-2 рази 

на       

тиждень 

Не 

було 
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Продовження таблиці 2.5 

1 2 3 4 5 6 

Як часто протягом 

останніх 4-ох 

тижнів Ви 

пробуджувалася 

вночі або під ранок 

внаслідок проявів 

бронхіальної астми? 

4 ночі в 

тиждень 

або 

частіше 

2-3 ночі в 

тиждень 

1 раз на 

тиждень 

1-2 рази 

впро-

довж 4 

тижнів 

Зовсім 

не було 

таких 

випадкі

в 

Як часто протягом 

останніх 4-ох 

тижнів була потреба 

в застосуванні β2-

агоністів швидкої 

дії ? 

3 рази на 

день або 

частіше 

1-2 рази 

на день 

Часто 3 

рази в 

тиждень 

1 раз в 

тиждень 

Не 

було 

потреб

и 

Як Ви оцінюєте 

контроль своєї 

астми протягом 

останніх     4-ох 

тижнів? 

Астма 

зовсім не 

контро-

люється 

Слабо 

контро-

льована 

Помірно 

контро-

льована 

Добре 

контро-

льована 

Повніс

тю 

контро

-

льован

а 

 

Після підрахунку загальної кількості балів робили висновок про ступінь 

контрольованості захворювання. Сьогодні опубліковані порогові значення для 

добре і погано контрольованої астми, які складають відповідно 20 балів і вище та 

15 балів і нижче [9, 279]. Враховуючи ці рекомендації в нашому дослідженні 

вважали загальну оцінку в 15 балів і нижче ознакою відсутності  контролю над 

астмою, 16 - 19 балів – трактувалися як частковий контроль, а 20 балів і вище – як 

добре контрольована астма [271, 280, 281]. 

Важливим критерієм ефективності лікування є якість життя хворого. 

Основні критерії, які застосовуються сьогодні для оцінки якості життя хворих, 

представлені у таблиці 2.6.  

Сьогодні існує багато опитувальників, які дають можливість оцінити якість 

життя хворих [283]. Вони мають різну чутливість і валідність. Для оцінки якості 
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життя пацієнтів ми намагалися знайти опитувальник, який би був доступним для 

застосування саме у нашій групі хворих, стандартизованим (єдиний варіант 

стандартних відповідей і питань для всіх груп респондентів), чутливим до змін 

різних параметрів якості життя у кожного респондента, простим у користуванні та 

стислим [81, 147, 240, 274, 277]. 

 

Таблиця 2.6 - Критерії оцінки якості життя  

Критерії Складові 

Фізичні 
Сила, енергія, втома, відчуття болю, дискомфорту сон, 

відпочинок 

Психологічні 
Емоції, мислення, пам’ять, висловлювання, концентрація, 

самооцінка, зовнішній вигляд. 

Рівень 

самостійності 

Щоденна активність, працездатність, залежність від ліків і 

лікування 

Суспільне 

життя 
Особистісні взаємини, суспільна цінність суб’єкта 

Духовне 

життя 
Релігія, особисті переконання 

Оточуюче 

середовище 

Благополуччя, безпека, побут, забезпеченість, доступність 

і якість медичної допомоги та соціального забезпечення, 

доступність інформації, можливість навчання, організація 

дозвілля, екологія (полютанти, шум, населеність, клімат) 

 

Власне таким вимогам відповідають опитувальники якості життя (Е. 

Джуніпер), які були нами використані в процесі дослідження:  

- опитувальник якості життя зі стандартизованими видами діяльностей для дітей 

хворих на бронхіальну астму PAQLQ (S). 

- опитувальник якості життя особи, яка доглядає за дитиною, хворою на -

бронхіальну астму (PACQLQ). 
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Опитувальник якості життя зі стандартизованими видами діяльностей для 

дітей хворих на бронхіальну астму PAQLQ (S) складається з 23 запитань, в яких 

йде мова про стан пацієнта за останні 7 днів до моменту опитування. На кожне 

запитання є 7 варіантів відповідей: 

1 - весь час\або надзвичайно турбувало 

2 - більшість часу \ або сильно турбувало 

3 - досить часто \ або досить турбувало 

4 - деякий час \ або дещо турбувало 

5 - іноді \ або трохи турбувало 

6 - майже ніколи \ або майже не турбувало 

7 - ніколи \ або не турбувало  

Таким чином, якщо дитину ніякий симптом ніколи не турбував то результат 

опитування буде рівний 7,0 балам. А якщо дитину всі симптоми весь час 

надзвичайно турбували, то результат буде рівним 1,0 балу. Відповідно оцінка у 

4,0 бала - означає що в дитини наявний середній ступінь порушення якості життя 

[157, 166, 169, 282]. 

Також даний опитувальник поділено на окремі категорії: симптоми,  

обмеження активності, емоціональна функція. 

Опитувальник якості життя особи, яка доглядає за дитиною, хворою на 

бронхіальну астму (PACQLQ) складається з 13 запитань, в яких аналізується стан 

особи, яка доглядає за дитиною протягом останніх 7 днів до моменту опитування. 

Варіанти відповідей на запитання:  

1- весь час\або надзвичайно стурбованим 

2 - більшість часу \ або сильно стурбованим 

3 - досить часто \ або досить стурбованим 

4 - деякий час \ або дещо стурбованим 

5 - іноді \ або трохи  стурбованим 

6 - майже ніколи \ або майже не стурбованим 

7 - ніколи \ або не  стурбованим.  
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Результати опитування оцінюються аналогісно дитячому опитувальнику. 

Якщо ситуація надзвичайно турбувала, або весь час до 7,0 балів, якщо ніколи то 

1,0 бали. Питання в опитувальнику ділять на такі категорії : обмеження 

активності, емоціональна функція [177, 194, 214, 228, 229]. 

При аналізі опитувальників для оцінки якості життя у дітей з бронхіальною 

астмою: 1,0 – найгірший результат, 7,0 – найкращий результат ( астма не впливає 

на якість життя). 

Робота з опитувальниками супроводжується певними труднощами. Деякі 

запитання пацієнтам необхідно пояснювати. Тому для оцінки якості життя 

слід проводити активне анкетування, а не пасивне, коли пацієнти і їх батьки 

самі заповнюють анкети. Правильність відповідей залежить від того, 

наскільки добре пацієнт зрозумів запитання. Саме тому перше застосування 

опитувальників вимагає певного часу, який відводиться на навчання пацієнта. 

Потрібно  в кожному конкретному випадку оцінити наскільки добре розуміє 

пацієнт запитання і наскільки правильно він на них відповідає.  

У процесі опитування ми зіштовхнулися з тим, що пацієнти переважно 

не чекають того ефекту від лікування, якого сьогодні можна досягти. Вони не 

розуміли, що можна жити з БА, не відчуваючи симптомів хвороби. Більшість 

пацієнтів в процесі опитування відзначали наявність значних симптомів БА і 

водночас вважали своє самопочуття абсолютно задовільним, а якість життя 

високою. Окрім цього деякі хворі весь час намагалися з’ясувати, які відповіді 

на питання є правильними. Їм важко було зрозуміти, що неправильних 

відповідей на ці питання просто нема. 

Дослідження проводили з врахуванням основних принципів Гельсінської 

декларації з біомедичних досліджень та положень GCHICH, із дотриманням 

етичних принципів та 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 
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переваг користі над ризиком шкоди та інших етичних принципів стосовно 

людей, які виступають суб'єктами досліджень. 

 

2.2.5 Аеропалінологічні дослідження вмісту пилку рослин в повітрі 

 

Аеропалінологічні дослідження проводили на базі кафедри 

фармакогнозії і ботаніки ЛНМУ імені Данила Галицького. Дані 

аеропалінологічного дослідження використано в межах договору про 

співпрацю. Збір аеропалінологічного матеріалу (пилку та спор грибів) 

здійснювали в центральній частині міста Львова, та в районах області 

(Жовківський рай) з однотипним ландшафтом, на висоті близько 10 м над 

поверхнею ґрунту. 

Збір пилку здійснювали гравіметричним методом. Скельця змінювали 

що доби. 

Для виготовлення постійних препаратів була використана гліцерин-

желатинова суміш із сафраніном. Під час аеропалінологічного аналізу до 

уваги було взято 14 груп рослин, пилок яких, з точки зору алергології, може 

спричиняти алергічні реакції у людей. Аналіз пилку здійснювали за 

допомогою світлового мікроскопа. 

Ідентифікація пилку рослин була проведена з допомогою 

мікрофотографій та описів пилку, які були подані у визначниках і посібниках. 

Окрім того, зроблені власні еталонні препарати з пилком досліджуваних 

рослин. Дані, отримані для 1 см2 предметного скельця, трансформували в 

кількість пилкових зерен у 1 м3 повітря (пз./м3). Математичні обчислення 

аеропалінологічних даних здійснено у програмі Excel. Календар пилення 

алергенних рослин побудовано із застосуванням програми POLPAL-Aero 

2006. 
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2.2.6 Статистичний аналіз результатів обстеження 

 

Результати дослідження, які подаються в роботі, опрацьовані статистично 

на персональному комп’ютері за допомогою пакету „Statistica10.0” (StatSoft, 

США) та за допомогою програми „MicrosoftExel 2007” (12.0.6762.500). 

Усі клінічні та лабораторні показники, а також результати спеціальних 

анкетних опитувань, алергологічних та імунологічних обстежень заносилися в 

комп’ютерні бази даних. У процесі статистичної обробки даних за допомогою 

параметричних критеріїв оцінки здійснено перевірку отриманих результатів на 

вірогідність та надійність, що дало можливість об’єктивізувати інформацію, 

узагальнити окремі положення роботи, розробити відповідні висновки та 

пропозиції.  

Для аналізу взаємозвязку поміж окремими факторами розраховувався 

коефіцієнт кореляції за методом Пірсона (якщо первинні дані були у вигляді 

кількісних величин), або Спірмана (якщо первинні дані були у вигляді 

напівкількісних або якісних показників). Розраховані коефіцієнти кореляції (r) 

вважалися достовірними при р<0,05. 

Порівняння непараметричних показників між групами здійснювали за 

допомогою критерія Манна-Уітні, а параметричні за допомогою методу 

Стюдента. Результати вважали достовірними за умови p<0,05. Цифрові дані 

опрацьовані методом варіаційної статистики з вирахуванням достовірності 

чисельних відмінностей. Проводився розрахунок середнього (M) значення, 

похибки середньої арифметичної (m). 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІКА ТА СТРУКТУРА ГІПЕРЧУТЛИВОСТІ У ДІТЕЙ З 

СЕЗОННОЮ АЛЕРГІЄЮ І ЇХ ЗВ’ЯЗОК З РЕЗУЛЬТАТАМИ 

АЕРОПАЛІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1 Динаміка структури пилкової сенсибілізації у дітей Львівської 

області за період з 1990 - 2010 рр. 

 

На базі Львівського міського дитячого алергологічного центру і двох 

поліклінічних відділень м. Львова проаналізовані результати алергологічного 

обстеження 3107 дітей віком від 5 до 18 років, які спостерігались лікарями 

протягом 1990 – 2010 рр. Специфічне алерготестування проводилося із 

пилковими алергенами російського (ППО ФГУП «АЛЛЕРГЕН» м. Ставрополь) і 

вітчизняного (ТОВ «Імунолог» м. Вінниця) виробництва. Для проведення аналізу 

пилкові алергени були поділені на три групи, залежно від періоду пікового 

цвітіння. В першу групу увійшли дерева - цвітіння яких припадає на весняний 

період. Друга група включила рослини, які цвітуть в літній період, а саме трави і 

представники злакових. Третю групу склали бур’яни, які пилкують в осінній 

період. Аналізу підлягали виключно результати з високими показниками 

сенсибілізації (гіперсенсибілізація в три плюси (папула від 6 до 10 мм) і чотири 

плюси (папула більше 10 мм)). Для проведення аналізу дітей було поділено на три 

вікові підгрупи: 5 - 8 років, 9 - 12 років, та 13 - 18 років. 

Серед обстежених дітей було 1930 (62,0 %) хлопчиків і 1177 (38,0 %) 

дівчаток.  

Проаналізовано результати шкірного алерготестування з алергенами таких 

дерев: ліщина, дуб, береза, ясен, вільха, клен, тополя, грецький горіх, верба, 

сосна, каштан, липа, бузина, ялина, черемха, граб, акація. У групу трав і злаків 

увійшли такі алергени: жито, кукурудза, грястиця збірна, конопля, вівсяниця, 

соняшник, лисохвіст, райграс, мітлиця, гуньба, тимофіївка, гречка, подорожник. 
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Аналіз в 3-тій групі проводився серед таких бур’янів: полин, кульбаба, пирій, 

циклохена, стоколос, лобода, амброзія, тонконіг, кропива, щавель.  

Аналіз динаміки гіперсенсибілізації до окремих груп алергенів дозволив 

виявити її певні вікові особливості. Зокрема серед дітей віком від 5-до 8 років 

встановлено, що чутливість до пилку дерев в період з 1990 р. до 1999 р. зросла від 

6,7 % до 42,7 %, а вже у 2000 р. спостерігалося досить різке зменшення цього 

показника до 16,7 %. З 2000 року частота виявлення гіперсенсибілізації поступово 

зростає і досягає у 2008 році 70,6 %, а потім знову різко падає до 6,6 %. Водночас 

висока чутливість дітей даного віку до трав і злаків спостерігалася протягом 

всього періоду спостереження (від 66,7 % дітей у 1990 році до 43,6 % у 2010). 

Якщо аналізувати в часі сезонну алергію до бур’янів, то вона була досить 

високою з 1990 року до 2010 року. І коливалась в межах від 66,7% - 46,0 %. 

Можна виділити 1995 рік, коли спостерігались найвищі показники чутливості в 

дітей до бур’янів – 70,0 %, а також 2007 - з найнижчими показниками 

гіпертливості в 22, 2 %. 

Зареєстровані, в процесі дослідження, особливості структури 

гіперчутливості у дітей віком від 9 до 12 років. До всіх трьох груп алергенів 

частота реєстрації гіперчутливості була досить низькою у 1990 - 1992 рр., в межах 

від 7,1 до 20,5 %. Зокрема чутливість до дерев у 1990 – 1994 рр. була найнижчою 

серед всіх груп алергенів, з 1997 по 2001 роки відмічається зріст гіперчутливості 

до даної групи пилкових алергенів (до 63,6 % та 45,2 % відповідно) з наступним 

спадом до 2010 р. (23,2 %).  

Таким чином, загалом у 1990 – 1992 роках виявлено найбільше дітей, 

чутливих до пилку трав та злаків (25,1 – 22,3 %), найменше - до пилку дерев (2,3 -

7,2 %), водночас чутливість до бур’янів встановлена на рівні від 18,3 до 8,2 %. У 

2010 році група алергенів трав та злаків найчастіше провокувала гіперчутливі 

реакції (30,3 %), водночас на друге місці вийшли алергени пилку дерев (23,3 %), і 

найменші показники гіперчутливості встановлені до бур’янів (15,2 %). 

В структурі динаміки гіперчутливості у підлітковій віковій групі (13-18 

років) ситуація була дещо іншою. Кількість гіперсенсибілізованих дітей до пилку 
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дерев з 1990 по 1995 роки була низькою від 18,3 – 2,2 %, тоді як з 1996 року цей 

показний виріс і знаходився в межах 30,3 – 42,1 %. Після чого спостерігався 

незначний спад до 18,4 %. В 2010 році знову спостерігався ріст показників 

гіперсенсибілізації до 37,3 %. Показники гіперсенсибілізації до пилку трав і злаків 

в 1991 році зареєстровані у 35,3 % обстежених, уже в 1993 – їх кількість знизилась 

до 4,2 %. З 1994 року прослідковувалося різке зростання гіперчутливості до даної 

групи алергенів (аж до 71,2 %) і трималося в межах 71,3 – 42,2 % по 2001 рік. Під 

кінець даного дослідження рівень гіперсенсибілізації знову дещо знизився, і 

станом на 2010 рік склав 25,3 %.  

Кількість гіперсенсибілізованих дітей до пилку бур’янів з 1990 по 1993 рік 

була низькою – від 7,5 до 1,3 %. З 1994 року динаміка чутливості до бур’янів 

повторює динаміку чутливості до трав і злаків, і різко збільшується до 62,4 % з 

наступним коливанням в межах 62,2 – 40,3 %. Стан рівня гіперчутливості в 2010 

році до бур’янів виявився ідентичним з показниками чутливості до трав і злаків, і 

становив 25,3 %.  

Загальна динаміка гіперсенсибілізації дітей всіх вікових груп до дерев за 

досліджуваний період мала хвилеподібний перебіг (рис. 3.1). З 1990 - по 1993 

роки вона була досить низькою від 10,2 – до 1,8 %, з 1994 року спостерігається 

ріст, який тривав по 2007 рік, і був в межах від 13,1 до 47,5 % залежно від року, в 

2008 різкий підйом до 70,1 %, і черговий спад до 6,3 – 10,5 % у 2009-2010 рр.  

Динаміка реєстрації гіперчутливості до трав і злаків дітей всіх вікових груп 

була інакшою (рис. 3.2). У 1990 році рівень її був високим – 66,3 %, в наступні 

роки він падав: 1991 р. – 34,3 %, 1992 р. – 18,8 %, і в 1993 р. був найнижчим за всі 

роки спостереження (4,8 %). З 1994 року відбувається різкий підйом чутливості – 

до 71,8 %, 1995 р. – до 79,2 %. Загалом з 1993 року по 2010 стан чутливості до 

трав і злаків залишається високим з незначним коливанням в межах 79,3 – 30,2 %, 

і лише у 2007 зареєстрований спад до 16,7 %. Станом на 2010 рік гіперчутливість 

до даного виду алергенів становила 42,3 %. 

Гіперчутливість до бур’янів мала подібний динамічний характер (рис. 3.3). 

В 1990 р. вона становила 66,7 %, з наступним зниженням до 1,2 % у 1993 р. (той 
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же рік, що і за травами і злаками). З 1994 р. спостерігається пік гіперчутливості 

(62,8 %), який тривав до 2009 року, і коливався в межах 62,8 – 34,1 %, з незначним 

зменшенням тільки в 2007 р. (22,2 %). На 2010 рік кількість дітей, гіперчутливих 

до бур’янів склала 43,3 %.  

 

 

Рисунок 3.1 - Аналіз динаміки сенсибілізації до пилку дерев з 1990 по 2010 рік у 

дітей з сезонною алергією 



75 

 

 

Рисунок 3.2 - Аналіз динаміки сенсибілізації до пилку трав та злаків з 1990 по 

2010 рік у дітей з сезонною алергією 

 

Таким чином, за 21 річний період спостереження виявлена загальна 

тенденція зростання частоти гіперчутливості до дерев та до бур’янів ( відповідно 

у 7 та 1,7 разів, р<0,05), та зниження до трав та злаків (у 1,6 разів, р<0,05). (рис. 

3.4, рис. 3.5). 
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Рисунок 3.3 - Аналіз динаміки пилкової сенсибілізації до пилку бур’янів з 1990 по 

2010 рік у дітей з сезонною алергією 

 

Проведений аналіз дозволив встановити, що спектр пилкової 

сенсибілізації протягом періоду спостереження до окремих рослин помітно 

змінився. Зокрема збільшився рівень гіперсенсибілізації до таких рослин як 

кукурудза, береза, клен, кульбаба, соняшник, полин, конопля, лобода, 

амброзія, вільха, ліщина, лисохвіст, акація, гуньба, грецький горіх, дуб, 

циклохена, тимофіївка. 



77 

 

 

Рисунок 3.4 - Тренд гіперсенсибілізації до пилку дерев 

методом найменших квадратів 

 

 

Рисунок 3.5 - Тренд гіперсенсибілізації до пилку бур’янів 

 методом найменших квадратів 
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Відзначена помітна тенденція до зниження рівня чутливості серед дітей до 

пирію, грястиці, жита, тонконогу, райграсу, вівсяниці, ясену. Відносно незмінним 

залишається поріг чутливості до стоколосу, гречки та подорожника. Водночас 

така динаміка гіперчутливості не була лінійною, оскільки серед загальної 

тенденції зміни чутливості спостерігались окремі максимальні і мінімальні піки 

гіперсенсибілізації. Слід відзначити, що панель пилкових алергенів протягом 21 

річного спостереження дещо змінювалася, тому ми використовували дані 

специфічного тестування з алергенами, які були присутні у дослідженні протягом 

усього періоду з 1990 по 2010 рік (рис. 3.6). 

 

 

Примітки. Ряд 1 - показники чутливості у 1990 році; 

         Ряд 2 - показники чутливості у 2010 році. 

Рисунок 3.6 - Аналіз спектру рослин, серед яких відмічено зростання частоти 

реєстрації пилкової сенсибілізації 

 

Проведені дослідження показали, що у 1990 році в спектрі пилкової 

сенсибілізації провідне місце посідали: пирій (33,3 %), райграс (33,3 %), 

вівсяниця (26,75 %), тонконіг (23,3 %), тимофіївка (20,0 %), стоколос, 
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грястиця, жито, лисохвіст (16,7 %), кукурудза, полин, циклохена (10,0 %). У 

2010 році найчастіше реєструвалася висока чутливість до пилку акації (64,3 

%), тонконогу (31,5 %), лисохвосту (27,0 %), циклохени (26,4 %), ліщини (25,5 

%), стоколосу (25,0 %), тимофіївки, грястиці (24, 0 %) (рис. 3.7). 

 

 

Рисунок 3.7 - Динаміка частоти реєстрації гіперчутливості 

до пилкових алергенів 

 

При розгляді змін структури пилкової сенсибілізації до окремих рослин 

у вікових групах були помічені певні відмінності. Зокрема, протягом 

досліджуваного періоду серед дітей віком від 5 до 8 років помітно 

збільшилась частота реєстрації гіперчутливості до кукурудзи, берези, 

кульбаби, соняшника, полину, коноплі, лободи, вільхи, ліщини, лисохвоста, 

циклохени, гуньби і грецького горіха. Водночас зменшилась чутливість до 

пирію та вівсяниці. 
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Серед дітей віком 9-12 років виявлене зростання гіперсенсибілізації до 

пилку кукурудзи, берези, тимофіївки, лободи, вільхи, циклохени, грецького 

горіха, акації та лисохвосту. Зменшилася чутливість до пирію, грястиці.   

Серед дітей віком від 13-ти до 18-ти років зросла частота реєстрації 

гіперчутливості до кукурудзи, берези, кульбаби, соняшника, тимофіївки, лободи, 

вільхи, ліщини, лисохвоста, циклохени, акації, грецького горіху. 

Таким чином у всіх вікових групах зареєстроване зростання 

гіперсенсибілізації до пилку таких рослин: кукурудзи, берези, лободи, вільхи, 

циклохени, лисохвосту, грецького горіху. 

У процесі дослідження отримані цікаві результати щодо сенсибілізації 

до пилку амброзії. Традиційно пилок амброзії не вважається алергеном, який 

спричиняє поліноз серед дітей Західного регіону України. Однак згідно 

результатів наших досліджень, частота виявлення гіперсенсибілізації дітей до 

амброзії з 1990 (6,7 %) по 2009 (13,5 %) роки значно підвищилась. В період з 

1990 по 1995 рр. рівень гіперчутливості до даного алергену був досить 

низьким від 6,7 до 4,17 %, а в 1992-1993 рр. гіперсенсибілізація взагалі не 

реєструвалася. Однак вже з 1996 по 2009 рік кількість гіперсенсибілізованих 

дітей істотно збільшилась і досягла відповідно 11,5 та 13,5 %. Протягом 

тривалого періоду спостереження відмічено періоди незначного спаду 

чутливості, які чергувалися з періодами досить значного зростання реєстрації 

гіперчутливості до даного алергену. Такі пікові показники припали на 1999  р. 

(15,4 %), 2003 р. (21,6 %) та 2008 р. (26,5 %). Таким чином гіперчутливість до 

пилку амброзії у дітей має чітку загальну спрямованість на збільшення (рис. 

3.8). 

Згідно з результатами багатьох досліджень, за останні роки встановлено, 

що найбільш високий сенсибілізаційний потенціал має пилок полину. Така 

ситуація може значною мірою впливати на важкість перебігу і частоту 

загострень полінозу. Згідно з результатами наших досліджень, тенденція до 

зростання гіперчутливості до даного алергену почала прослідковуватися з 

1994 року, у 1990 році становила 10,0 % , у 2009 році – 16,9 % (рис. 3.9). 
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Рисунок 3.8 - Тренд гіперсенсибілізації до пилку амброзії з 1990 по 2010 рік у 

дітей з сезонною алергією 

 

 

Рисунок 3.9 - Тренд гіперсенсибілізації до пилку полину з 1990 по 2010 рік у дітей 

з сезонною алергією 
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Протягом останніх років з’явилося багато досліджень присвячених 

вивченню сенсибілізації населення до спор грибів. Встановлено, що звернення до 

лікаря з приводу осінніх сезонних загострень бронхіальної астми часто 

зумовлюються підвищенням концентрації спор грибів [9]. Грибкову 

сенсибілізацію ми змогли дослідити лише в 2009 та 2010 рр. До складу алергенів 

входили гриби: Aspergillus, Cladosporium, Alternaria, Botrytis, Monilia, Рenicilium. 

Поміж різних видів грибів, в контексті сезонної алергії найбільша увага 

приділяється таксонам Cladosporium, Alternaria, оскільки вони займають 

найбільшу частку атмосферного біоаерозолю, і відповідно найчастіше 

викликають загострення сезонної алергічної патології [20]. Рівень гіперчутливості 

до даних видів грибів протягом 2009-2010 рр. зберігається на високому рівні (30-

20 %). Також за даний період істотно виросла чутливість до гриба Aspergillus, 

який входить до переліку основних аероалергенів в середньоєвропейській смузі 

(від 16,5 % до 21,8 %) (рис. 3.10). 

 

 

Рисунок 3.10 - Аналіз спектру сенсибілізації до грибкових алергенів в 2009 по 

2010 рік у дітей з сезонною алергією 
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Таким чином проведений нами аналіз дозволяє сформулювати наступні 

висновки: 

- Чинники які найчастіше викликають сезонну алергію в нашому регіоні є 

пилок рослин (береза, дуб, ліщина, акація, тимофіївка, циклохена, полин, 

лобода) та спори грибів (Cladosporium, Alternaria). 

- Протягом 21 річного періоду зросла частота реєстрації сенсибілізації до 

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

спостерігається її зниження стосовно групи лугових трав та злаків (у 1,6 

разів, р<0,05). 

- За період з 2009 по 2010 роки в спектрі грибної сенсибілізації на високих 

значеннях реєструвалася гіперчутливість до Cladosporium, Alternaria. 

 

3.2 Вивчення зв’язків між загостреннями сезонної алергії, динамікою 

структури пилкової сенсибілізації і результатами аеропалінологічних досліджень  

 

Відомо, що сезонний характер алергії пояснюється головним чином 

сезонностю у вегетації, цвітінні і власне палінації рослин. Для виявлення причин 

розвитку сезонної алергії важливе значення мають аеропалінологічні 

дослідження, які дають можливість скласти календарі пилкування рослин для 

кожного конкретного регіону. 

У більшості країн Європи функціонує система аеробіологічних станцій, які 

проводять аеропалінологічний моніторинг. Інформація про пилковий фон 

постійно подається у засоби масової інформації та на Інтернет-сайти. В Україні, 

на жаль, аеропалінологія не розвинута на належному рівні. Існують лише 

нечисленні роботи, які висвітлюють результати аеробіологічних досліджень 

пилку в повітрі Києва, Львова, Запоріжжя, Вінниці, Харкова, а також вивчають 

зв’язок  вмісту пилку у повітрі з загостреннями алергічних реакцій у людей [58]. 

 Викладена вище ситуація диктувала потребу співставлення результатів 

вивчення клінічних особливостей сезонної алергії у дітей з даними 
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аеропалінологічного моніторингу в нашому регіоні, що власне і визначило мету 

нашого дослідження. 

Проаналізовано результати анкетування 704 дітей від 5 до 18 років, які 

звернулися до лікарів з клінічними проявами сезонної алергії (сезонним 

алергічним ринітом, сезонним алергічним ринокон’юктивітом, сезонною 

бронхіальною астмою) у 2011-2013 роках. З них 132 дітей звернулися до лікарів з 

клінічними проявами сезонної алергії у 2011 році (серед них хлопців – 65,0 %, 

дівчат – 35,0 %), 278 дітей у 2012 році (хлопців 67,0 %), 294 дитини у 2013 році 

(70,0 % - хлопчики). Дітей оглядали в умовах Львівського міського дитячого 

алергологічного центру, поліклінічного відділення Західноукраїнського 

спеціалізованого дитячого медичного центру та 2-ї комунальної міської 

поліклініки м. Львова. Специфічне алерготестування проводилось у період ремісії 

захворювання. Аеропалінологічні дослідження були проведені у м. Львові, та 

області (Жовківський район), на однорідній ландшафтній території, гірська 

місцевість дослідженню не підлягала. 

Клінічні спостереження традиційно зареєстрували найбільше зростання 

частоти звернень пацієнтів з симптомами полінозу у травні червні та другій 

половині серпня та початку осені. Згідно даних аеропалінологічних досліджень в 

цей період пилкували деякі дерева (береза, дуб), злаки, лободові, айстрові 

(полин). Клінічний огляд на піку проявів полінозу дозволив діагностувати такі 

прояви сезонної алергії у дітей: риносинусит (12,1 %), ларинготрахеїт (7,6 %), 

бронхіальна астма (18,9 %). У 61,4 % діагностовано риносинусит в поєднанні з 

кон’юнктивітом. У 6,1 % дітей перераховані вище форми полінозу 

супроводжувалися шкірними проявами сезонної алергії (кропив’янка, набряк 

Квінке, атопічний дерматит).  

Специфічне шкірне алерготестування, проведене у листопаді 2011 р., 

дозволило встановити, що серед 132 обстежених дітей із проявами сезонної 

алергії найчастіше (60,6 %) виявлялася висока сенсибілізація до бур’янів 

(костриця, мітлиця, пирій, грястиця).  
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Серед злаків переважала сенсибілізація до жита (16,7 %). 

Аеропалінологічний аналіз видів, які пилкували протягом періоду загострення 

полінозу у дітей підтверджує вище наведені результати шкірного тестування.  

У процесі дослідження встановлено зростання частоти реєстрації 

гіперчутливості до алергенів амброзії. Згідно з результатами наших досліджень, 

частота виявлення гіперсенсибілізації дітей до амброзії у 2011 році склала 7,5 %. 

Підвищення вмісту пилку амброзії викликає особливу стурбованість, оскільки він 

є одним з найнебезпечніших для здоров’я. На територію Європи амброзія 

потрапила з Американського континенту. В середині 20-го століття вона була 

виявлена на території України і зараз поширена переважно у південних та 

південно-східних областях. Однак регіональні аеропалінологічні дослідження 

показали, що пилок амброзії знаходився і у повітрі Львова від початку липня до 

третьої декади жовтня, більше того його вміст перевищував порогові величини, 

які вважаються такими, що можуть спровокувати прояви алергічних реакцій.  

Сьогодні доведено, що найбільш високий сенсибілізаційний потенціал має 

пилок полину, що в свою чергу впливає на важкість перебігу і частоту загострень 

полінозу. Згідно з нашими даними у 2011 р. у Львові та області кількість дітей, 

чутливих до полину становила 21,2 %. Пік клінічних проявів сезонної алергії у 

таких дітей спостерігався у другій половині серпня-вересні, що доводить 

існування зв’язку симптомів полінозу з наведеними вище  результатами 

аеропалінологічних досліджень. 

У 2012 році перші клінічні прояви загострень сезонної алергії почали 

виникати з кінця лютого, і вже в першу декаду березня частота звернень за 

медичною допомогою з приводу цієї патології значно зросла. У цей період у 

повітрі були присутні лише поодинокі пилкові зерна вільхи та ліщини. У другій 

декаді березня реєстрували максимуми пилку вільхи та ліщини, а у третій – 

появився пилок берези. Саме в кінці березня була нова не дуже чисельна хвиля 

звернень пацієнтів до лікарів-алергологів з приводу полінозу. 

У першій декаді квітня 2012 року в повітрі були присутні невеликі 

концентрації пилкових зерен берези, граба та зареєстровано максимум пилку в’яза 
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(35 п.з./м3). У другій декаді цього місяця кількість пилку берези, граба в 

атмосфері почала збільшуватись, та виявили поодиноко пилок бука, а в третій – 

було зареєстровано максимум пилку рослин цих таксонів.  

Протягом квітня лікарями-алергологами було зареєстровано зростання 

звернень пацієнтів з проявами сезонної алергії. Однак значно більша кількість 

пацієнтів звернулася в клініки після 10 травня, що співпало з максимумом пилку 

дуба в атмосфері (до 173 п.з./м3) та появу перших пилкових зерен кропивових. У 

першій декаді червня був максимум пилку злакових (60 п.з./м3), у другій – 

подорожника (8 п.з./м3), що супроводжувалося максимальними показниками 

звертань до лікарів з приводу полінозу. На початку серпня в повітрі виявили 

максимум пилку лободових (9 п.з./м3) та полину (102 п.з./м3), а в кінці місяця 

почав реєструватися пилок амброзії (7 п.з./м3). Загалом максимальна частота 

звертань дітей за медичною допомогою з приводу сезонної алергії припала на 

травень - червень, та кінець серпня – вересень місяць, що співпадає з піковою 

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

У 2013 році перші клінічні прояви полінозу почали реєструватися у 

пацієнтів лише з третьої декади березня. В подальшому хвилі загострень полінозу 

практично співпадали з даними 2012 року.  

Терміни пилкування рослин в Львівській області представлені в таблиці 3.1. 

Практичні лікарі з року в рік спостерігають зростання частоти звернень 

пацієнтів з симптомами полінозу у другій половині літа-восени. В цей період 

пилкують деякі злакові, лободові, айстрові та види з інших родин рослин, як 

аборигенних, так й адвентивних – занесених людиною на дану територію з інших, 

часто віддалених регіонів. Особливу стурбованість викликає амброзія, пилок якої 

є одним з найнебезпечніших для здоров’я [175, 156]. Показали, що пилок амброзії 

знаходиться у повітрі Львова від початку третьої декади липня до кінця вересня-

другої декади жовтня [152, 46].  

Необхідно зазначити і ще один важливий кліматичний фактор, який впливає 

на концентрацію пилку – вітер. Безпосередньо перед зростанням концентрації 

пилку амброзії переважали південні та південно-східні вітри. Пилкові зерна 
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амброзії завдяки малим розмірам і виростам на екзині легко переносяться вітром 

[185, 154]. Отже, не виключено, що частина пилку амброзії була занесена з 

південніших регіонів України. Після зміни напрямку вітру на північний чи 

північно-східний кількість пилкових зерен амброзії у повітрі знижувалась до 1-2 

п.з./м3. 

 

Таблиця 3.1 - Терміни пилкування рослин в Львівській області 

Рослина  Початок Пікова 

концентрація 

Закінчення 

Ліщина 01.02 02.03 30.03 

Вільха 16.02 27.02 28.03 

В'яз 05.03 21.03 05.04 

Береза 08.03 02.04 15.06 

Граб 10.03 02.04 25.05 

Дуб 28.03 16.04 25.05 

Бук 01.04 09.04 24.05 

Подорожник 15.05 12.06 23.09 

Тонконік 08.04 12.06 01.09 

Подорожник 17.04 20.05 27.10 

Щавель 21.04 12.06 10.09 

Кропива 25.04 18.06 20.09 

Полин 16.05 08.08 23.09 

Лободові 17.05 05.08 22.09 

Амброзія 07.06 27.08 26.10 

 

Сьогодні ми можемо стверджувати, що існує зв’язок даних специфічного 

алерготестування, клінічними даними і результатами аеропалінологічних 

досліджень, оскільки проведені протягом останніх років аеропалінологічні 

спостереження також показують високий рівень пилку полину у повітрі Львова 

[31].  

Більше того, на території Львова та області виявлено вид рослин, пилок 

якого дуже подібний до пилку амброзії – чорнощир нетреболистий. Це також 

адвентивна рослина, пилок якої є алергенним.  
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В процесі наших клінічних досліджень отримані також дані, які сьогодні 

однозначно трактувати складно. Зокрема, згідно з результатами шкірного 

алерготестування, серед причинно-значущих алергенів, які можуть 

спричиняти клінічні ознаки сезонної алергії у дітей Львівщини, значне місце 

посідає пилок соняшника, до якого були чутливими 14 ,3 % обстежених 

пацієнтів. З точки зору аеропалінології це дуже високий відсоток. Передусім 

тому, що пилок соняшника переноситься здебільшого комахами і висипається 

лише при сильному вітрі. Очевидно, такі результати потребують нашої 

особливої уваги і подальшого поглибленого вивчення. 

  

3.3 Порівняльний аналіз альтернативних методів оцінки гіперчутливості до 

причинно-значимих алергенів у різних вікових групах дітей  

 

У дослідженні прийняло участь 50 дітей (32 хлопчики та 18 дівчаток), 

які спостерігаються у Львівському міському дитячому алергологічному центрі 

Комунальної міської дитячої клінічної лікарні м. Львова. Середній вік 

обстежуваних становив 8,5 років. У всіх дітей в анамнезі відзначалися прояви 

алергії (шкірні, респіраторні або комбіновані), проте на момент обстеження 

діагностовано ремісію захворювання. Особливий акцент при формуванні 

вибірки проводився на дітей з підозрінням на сезонну алергію і цілорічний 

алергічний риніт або уже наявними в анамнезі симптомами захворювання.  

Обстеження проводилося у липні – серпні 2013 року.  

Шкірну чутливість негайного типу до побутових, епідермальних, харчових, 

грибкових та пилкових алергенів визначали методом прик-тестів (стандартні 

алергени ТОВ “Імунолог”, (Україна)). Тестування проводилося серед пацієнтів, 

які досягли 4-х річного віку і старших. 

Для кількісного визначення циркулюючих алерген-специфічних 

імуноглобулінів Е (IgE) в сироватці крові було використано діагностичні набори 

“RIDA SCREEN Spec. IgE” (R-Biopharm AG, Німеччина). Для кожного пацієнта 

використано набір з 43 алергенів. 



89 

 

Для дослідження, залежно від віку, було сформовано 3 підгрупи: у І 

увійшли діти перших трьох років життя, у ІІ – 4 – 10 років, в ІІІ – 11 – 17 років.  

У І підгрупі (n = 9) середній вік пацієнтів становив 2,1±1,1 роки. Аналіз 

характеру алергічної патології показав, що у дітей даної вікової групи домінували 

прояви шкірної форми алергії, зокрема атопічного дерматиту – 66,7 %. 

Респіраторна патологія проявлялася у вигляді рецидивного бронхообструктивного 

синдрому (БОС) – 22,2 %. Алергічний риніт зафіксовано у 11,1 % дітей (рис. 

3.11). 

 

 

Рисунок 3.11 - Нозологічний розподіл алергічної патології у дітей І підгрупи 

 

Середній вік пацієнтів ІІ підгрупи (n=26) становив 7,2±1,7 роки. 

Оскільки вибірка досліджуваних проводилася з нозологічним акцентом на 

алергічний риніт, у дітей даної вікової групи домінували прояви алергічного 

риніту – 34,6 %, алергічного риніту у поєднанні з бронхіальною астмою – 11,5 

%, алергічного риніту з кропив’янкою – 11,5 %; алергічного риніту з 

кропив’янкою та бронхіальною астмою – по 11,5 % (рис. 3.12).  
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Примітка. АР - алергічний риніт; АД – атопічний дерматит; АР+БА – 

алергічний риніт і бронхіальна астма; АР+Кр – алергічний риніт і кропив’янка; 

БА+АР+КР – бронхіальна астма; алергічний риніт і кропив’янка; АР+АД – 

алергічний риніт і атопічний дерматит; Хр.Кр – хронічна кропив’янка; Рец.БОС – 

рецидивуючий бронхообструктивний синдром; АР+Кр+АД – алергічний риніт; 

кропив’янка і атопічний дерматит. 

Рисунок 3.12 - Нозологічний розподіл алергічної патології у дітей ІІ під групи 

 

Середній вік пацієнтів ІІІ підгрупи (n = 15) становив 14,5±2,3 роки. У дітей 

даної вікової групи переважали також прояви алергічного риніту – 40,0 %, 

алергічного риніту у поєднанні з бронхіальною астмою – 20,0 %, алергічного 

риніту з кропив’янкою – 13,3 %; алергічного риніту з кропив’янкою та 

бронхіальною астмою – по 13,3 % (рис. 3.13). 

Проведений нами аналіз результатів дозволив виявити структуру 

сенсибілізації у дітей різного віку з підозрою на сезонну алергію і цілорічний 

алергічний риніт або уже наявними в анамнезі симптомами захворювання. 

Результати тестування у дітей подані на рисунках 3.14 - 3.20.  
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Примітка. АР - алергічний риніт; АР+БА – алергічний риніт і бронхіальна 

астма; АР+Кр – алергічний риніт і кропив’янка; БА+АР+Кр – бронхіальна астма; 

алергічний риніт і кропив’янка; Хр. Кр – хронічна кропив’янка; Рец. БОС – 

рецидивуючий бронхообструктивний синдром. 

Рисунок 3.13 - Нозологічний розподіл алергічної патології у дітей ІІІ групи 

 

Як видно на рисунку 3.14 найбільша сенсибілізація у дітей раннього віку 

спостерігається до побутових алергенів (Dermat. pteronyssinus, Dermat. farinae, 

кліщі домашнього пороху мікст – по 33,3 %, Acarus siro meal / Flour mite – 

22,2 %). Дещо менша сенсибілізація до харчових алергенів (серед них – 

молоко, молоко козяче, риба мікст, горіхи мікст, яблуко (зелене), банан, 

телятина, свинина, баранина – по 12,5 %). До пилкових становить 11.2 %, 

грибкових (Penicillium notatum, Candida albicans) – 10,1 % та епідермальних 

алергенів (кіт, морська свинка) - 10,5 %. 
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Рисунок 3.14 - Результати алергологічного тестування in vitro до побутово-

епідермальних алергенів у дітей до досягнення 3-х річного віку 

 

Найбільшу сенсибілізацію у віковій групі дітей 4 – 10 років виявлено до 

побутових алергенів (кліщі домашнього пороху мікст - 54,1 %, Dermat. farinae – 

54,1 %, Dermat. pteronyssinus – 50,0 %). Сенсибілізація до пилкових алергенів 

розприділилась наступним чином: мятлик луговий та трави пізні мікст – 31,2 %, 

пилок пізніх дерев, полин, тимофіївка лугова, трави ранні мікст – 19,2 %, 

соняшник – 15,5 %, тополя, клен, явір, амброзія – 12,3 %. До харчових алергенів 

чутливість була наступною: телятина – 21,8 %, домашня птиця – 14,3 %, 

гідролізат сироватки, свинина - 11,1 %, яєчний жовток 11,1 %, банан, баранина – 

5,7 %, яєчний білок – 5,5 %. Сенсибілізація до грибкових алергенів була 

наступною: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus - 8,9 

%, до епідермальних алергенів: овеча шерсть необроблена – 16,7 %, кіт, пір’я –  

8,3 %.    

З даних рисунку 3.18 – 3.20 видно, що у дітей 11 – 17 років домінує пилкова 

алергія (тимофіївка лугова – 53,3 %, м’ятлик луговий, трави пізні мікст – по 46,8 

%, трави ранні мікст – 40,1 %, тополя, амброзія, подорожник – 20,1%, елен, явір, 

соняшник – 15,7 %, пилок дерев пізніх, полин – 13,8 %), побутова (Dermat. 



93 

 

pteronyssinus – 40 %, Dermat. farinae та кліщі домашнього пороху мікст – по 33,3 

%), епідермальна (кіт – 33,3 %), у меншій мірі харчова (баранина – 30,1 %, риба 

мікст – 28,7 %, яєчний білок – 25,5 %, горіхи мікст, яблуко зелене, телятина – 

20,1, молоко, козяче молоко, перемелена соя – 18,9 %, банан – 9,9 %), грибкова 

(Candida albicans 16,8 %).   

З метою порівняльного аналізу результатів тестування шкірної 

гіперчутливості за прик-тестом та дослідженням вмісту специфічних IgE у 

сироватці крові, було відібрано групи алергенів, які співпадали у цих двох 

обстеженнях. Таким чином, сформовано спільну побутово-епідермальну панель 

(Dermat. pteronessinus, Dermat. farinae, Acarussiromeal, епітелій / волосся кота, 

собаки, вівці та пір’я); харчову (яєчний білок, яєчний жовток, казеїну гідролізат, 

мікст риби, соя, банан, телятина, свинина, курятина) та пилкову (тополя, клен / 

явір, амброзія, полин, подорожник, тимофіївка лугова, соняшник).  

Результати алерготестування конвертувалися у відповідний клас (0 – 4). 

Вміст алерген-специфічних ІgE оцінювали наступним чином: алерген не 

визначається або в дуже малій кількості (клас 0); вміст алергену низький (клас 1), 

підвищений (клас 2), високий (клас 3), дуже високий (клас 4).  

Результати вивчення шкірної гіперчутливості оцінювалися за схемою: проба 

негативна (0 клас), сумнівна (1 клас), позитивна (2 клас), виражена позитивна (3 

клас), гіперерґічна (4 клас). Дані in vitro – це результати визначення алерген-

специфічного IgE в сироватці крові , дані in vivo – шкірної гіперчутливості. 

Аналізуючи наочно отримані дані щодо сенсибілізації побутово-

епідермальними алергенами у віковій групі дітей 4-10 років, виявлено, що 

розбіжності між результатами оцінки одного і того ж алергену in vivo та in vitro 

існують (табл. 3.2). Найсуттєвіші відмінності спостерігаються у показниках 

тестування щодо алергену собаки (епітелій / шерсть) – велика різниця між 

часткою досліджуваних в класі 0 (30,9 %), при визначенні шкірної 

гіперчутливості суттєво більша питома вага в класі 1 (різниця 19,3 %), а також 

наявність 3 і 4 класу – по 3,9 %.  
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Рисунок 3.15 - Результати алергологічного тестування до побутово-епідермальних 

алергенів in vitro у дітей 4 – 10 років 

 

 

Рисунок 3.16 - Результати алергологічного тестування до харчових алергенів in 

vitro у дітей 4 – 10 років 
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Рисунок 3.17 - Результати алергологічного тестування до пилкових алергенів in 

vitro у дітей 4 – 10 років 

 

 

Рисунок 3.18 - Результати алергологічного тестування in vitro до побутово-

епідермальних алергенів у дітей 11 – 17 років 
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Рисунок 3.19 - Результати алергологічного тестування in vitro до харчових 

алергенів у дітей 11 – 17 років 

 

 

Рисунок 3.20 - Результати алергологічного тестування до пилкових алергенів in 

vitro у дітей 11 – 17 років 

 

Аналіз сенсибілізації побутово-епідермальними алергенами у віковій групі 

дітей 11 – 17 років (табл. 3.3) показав, що найбільші розбіжності спостерігаються 
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в результатах показників щодо алергенів кота (епітелій / шерсть) і пір’я. Зокрема, 

при визначенні чутливості до алергену кота, зафіксована велика різниця в класі 0  

- 33,4 %, а також суттєво вищі показники при визначенні шкірної гіперчутливості 

в 3 і 4 класі (сумарно різниця в 26,7 %). У свою чергу, алерген пір’я різнився в 

класі 0 у 39,9 %, і високі показники були зафіксовані лише при визначенні 

шкірної гіперчутливості (у 20,0 % дітей). 

 

Таблиця 3.2 - Структура сенсибілізації побутово-епідермальними 

алергенами у віковій групі дітей 4-10 років 

Алерген Спосіб 

тестування 

Класи, % 

0 1 2 3 4 

Пір’я In vivo 70,1 15,3 14,6 0,0 0,0 

In vitro 81,2 12,2 6,6 0,0 0,0 

Вівця In vivo 89,2 10,8 0 0,0 0,0 

In vitro 92,7 0 7,3 0,0 0,0 

Собака In vivo 58,9 25,1 8,2 3,9 3,9 

In vitro 89,8 5,8 4,4 0,0 0,0 

Кіт In vivo 66,1 22,3 3,8 7,8 0,0 

In vitro 85,7 7,8 3,9 2,6 0,0 

Acarus siro meal In vivo 49,8 19,1 24,2 3,2 3,7 

In vitro 72,7 4,1 23,2 0,0 0,0 

Dermat. farina In vivo 57,1 7,7 11,9 7,5 15,8 

In vitro 45,8 0 14,6 18,9 20,7 

Dermat. 

pteronessinus 

In vivo 38,5 14,2 12,1 12,9 22,3 

In vitro 46,7 4,8 4,2 27,8 16,5 

 

Таблиця 3.3 - Структура сенсибілізації побутово-епідермальними 

алергенами у віковій групі дітей 11-17 років 

Алерген Спосіб 

тестування 

Класи, % 

0 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 

Пір’я In vivo 40,1 16,9 22,3 6,1 14,6 

In vitro 80,0 10,3 9,7 0,0 0,0 

Вівця In vivo 72,8 13,7 13,5 0,0 0,0 

In vitro 86,9 13,1 0,0 0,0 0 

Собака In vivo 72,6 7,3 12,1 8,0 0,0 

In vitro 60,9 6,6 24,5 8,0 0,0 
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Продовження таблиці 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Кіт In vivo 26,9 12,1 26,7 16,2 18,1 

In vitro 60,3 5,8 25,1 8,8 0,0 

Acarus siro meal In vivo 40,6 13,8 16,5 14,1 15,0 

In vitro 67,3 14,4 18,3 0,0 0,0 

Dermat. farinaе In vivo 46,8 14,5 13,7 20,9 4,1 

In vitro 67,2 0,0 21,1 11,7 0,0 

Dermat. 

pteronessinus 

In vivo 61,2 13,2 14,1 6,8 4,7 

In vitro 67,8 0,0 6,3 13,2 12,7 

 

Таблиці 3.4 – 3.5 демонструють структуру сенсибілізації пилковими 

алергенами. З таблиці 3.4 видно, що найбільші розбіжності у віковій підгрупі 

дітей 4 – 10 років спостерігалися в результатах сенсибілізації до алергенів клен / 

явір.  

 

Таблиця 3.4 - Структура сенсибілізації пилковими алергенами у віковій 

групі дітей 4 - 10 років 

Алерген Спосіб 

тестування 

Класи, % 

0 1 2 3 4 

Соняшник In vivo 73,3 3,8 11,9 2,2 8,8 

In vitro 76,9 7,6 12,1 3,4 0,0 

Тимофіївка лугова In vivo 58,8 8,1 8,9 12,2 11,1 

In vitro 69,9 12,1 3,8 8,2 6,0 

Подорожник In vivo 78,9 9,1 2,7 7,7 1,6 

In vitro 92,8 3,1 4,1 0,0 0,0 

Полин In vivo 66,5 14,1 16,2 3,2 0,0 

In vitro 66,5 14,1 16,2 3,2 0,0 

Амброзія In vivo 66,9 15,1 12,1 3,2 2,7 

In vitro 84,8 3,6 3,9 7,7 0,0 

Клен, явір In vivo 47,2 14,1 18,9 11,8 8,0 

In vitro 84,3 3,8 11,9 0,0 0,0 

Тополя In vivo 61,1 14,7 2,5 12,4 4,7 

In vitro 83,8 3,7 4,1 8,4 0,0 

 

При порівнянні даних структури сенсибілізації пилковими алергенами у 

віковій групі дітей 11 - 17 років (табл. 3.5), прослідковуються суттєві відхилення в 

межах класів за багатьма показниками. Зокрема, визначення аллергену тополі, 
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клену / явору, амброзії, тимофіївки лугової. Прослідковується залежність, коли у 

разі визначення шкірної гіперчутливості фіксуються менші цифри в класі 0 і 

зростає частка в класах 3 і 4.  

 

Таблиця 3.5 - Структура сенсибілізації пилковими алергенами у віковій 

групі дітей 11 - 17 років 

Алерген Спосіб тестування Класи, % 

0 1 2 3 4 

Соняшник In vivo 50,8 14,1 15,2 5,4 14,5 

In vitro 67,2 25,0 7,8 0,0 0,0 

Тимофіївка лугова In vivo 53,1 19,8 7,1 13,1 6,9 

In vitro 46,8 0,0 13,7 20,1 19,4 

Подорожник In vivo 47,2 25,1 27,7 0,0 0,0 

In vitro 67,3 13,9 18,8 0,0 0,0 

Полин In vivo 60,8 7,9 25,3 6,0 0,0 

In vitro 72,8 14,1 13,1 0,0 0,0 

Амброзія In vivo 39,9 9,9 22,1 14,8 13,3 

In vitro 67,1 13,8 14,4 4,7 0,0 

Клен, явір In vivo 47,3 13,5 26,1 13,1 0,0 

In vitro 66,8 26,1 0,0 7,1 0,0 

Тополя In vivo 32,5 26,1 12,8 20,9 7,7 

In vitro 80,9 0,0 13,1 6,0 0,0 

 

На основі проведенного дослідження з допомогою діагностичних наборів 

“RIDASCREENSpec. IgE” (R-BiopharmAG, Німеччина) і отриманих результатів 

було визначено ступінь сенсибілізації дітей до різних груп алергенів у Західному 

регіоні України. Працівниками Львівського міського дитячого алергологічного 

центру було запропоновано фірмі-виробнику розробити панелі з найбільш 

поширених груп алергенів у вигляді імуноблотів для широкого проведення 

алерготестування доступними і ефективними методами в регіоні.  

Дана західноукраїнська педіатрична панель № 2 (для дітей віком від 5 років) 

включає наступні алергени: 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 
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морепродуктів / риба; суміш горіхів; яєчний білок; гречка, коров’яче молоко, 

житня мука, пшенична мука, говядина, свинина, курка, картопля,  

Таким чином, вивчення розподілу алергічної патології залежно від віку 

показало, що в дітей з шкірною, респіраторною або комбінованою формою алергії 

та підозрінням на сезонну алергію, у ранньому віці домінують прояви атопічного 

дерматиту (66,7 %), тоді як у дітей старшого віку - прояви алергічного риніту (у 

віковій групі 4–10 р. – 34,6 %, 11–17 р. - 40 %), а також його поєднання з 

бронхіальною астмою та кропив’янкою. Структура сенсибілізації значною мірою 

залежить від віку дитини. У дітей раннього віку висока чутливість до побутових 

алергенів (кліщі домашнього пороху), дещо менша до харчових (коров’яче 

молоко цільне, козяче молоко, суміш морепродуктів / риба, суміш горіхів, яблуко 

зелене, банан, телятина, свинина, баранина). У віковій групі дітей 4 – 10 років – 

до побутових алергенів (кліщі домашнього пороху), до пилкових алергенів 

(м’ятлик луговий та суміш пилку трав пізніх), харчових (телятина, домашня 

птиця);  у дітей 11 – 17 років – до пилкових алергенів (тимофіївка лугова, м’ятлик 

луговий, суміш пилку трав ранніх та пізніх), побутових (кліщі домашнього 

пороху), епідермальних (кіт), у меншій мірі харчових (суміш морепродуктів / 

риба, яєчний білок) та грибкових (Candida albicans).  

Порівняльний аналіз результатів тестування гіперчутливості за шкірним 

прик-тестом та дослідженням вмісту специфічних IgE у сироватці крові, 

приблизно у 30,0 % випадків показав розбіжності між результатами оцінки одного 

і того ж алергену in vivo та in vitro, особливо у віковій групі дітей 11 – 17 років. 

Таким чином, можемо стверджувати, що з метою оптимальної діагностики і 

лікування потрібно обов’язково оцінювати чутливість згідно прик тестів та 

обстежень in vivo.   

Резюме: отже, проведені дослідження дозволили проаналізувати динаміку  

рівня  сенсибілізації дітей з проявами сезонної алергії Західного регіону України 

до окремих пилкових алергенів за даними специфічного алерготестування. 

Встановлено зв’язок клінічних даних і окремих результатів аеропалінологічних 

досліджень. Загальна тенденція росту і спаду концентрації пилку та виникнення  
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загострень сезонної алергії в 2011-2013 рр. зберігалася подібною. Починаючи з 

березня по жовтень пацієнти зверталися із загостреннями сезонної алергії. 

Найвища частота загострень сезонної алергії у дітей Львівської області припадає 

на травень - червень та серпень – вересень, що співпадає з піковою концентрацією 

пилку берези, дуба, злаків, полину і лободи. 

Очевидно, що лише тісна співпраця алергологів, біологів, кліматологів 

принесе відчутні результати і дозволить оптимізувати превентивні заходи щодо 

розвитку та прогресування сезонної алергії у дітей Львівської області. 

 

Результати власних досліджень розділу 3 викладені в статтях [2, 10, 11, 17, 

44, 133, 156], апробовані на накових форумах [13, 14, 16, 25, 45, 109, 110, 121, 150,  

246, 276]. 
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РОЗДІЛ 4 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЗОННОЇ АЛЕРГІЇ У ОБСТЕЖЕНИХ 

ПАЦІЄНТІВ 

 

Аналіз клінічної картини полінозів на початку дослідження проведений у 

108 дітей віком від 6 до 18 років. Усі пацієнти і їх батьки дали письмову згоду на 

участь у дослідженні. Середній вік пацієнтів склав 11,56±5,12 років. Сформовано 

дві групи дослідження. 1А групу склали 48 (44,4%) дітей, у яких сезонна алергія 

проявлялася поєднанням сезонного ринокон’юнктивіту (CАРК) або риніту (САР) 

та бронхіальної астми (БА). Зокрема, у 1 дитини діагностовано бронхіальну астму 

(2,1 %), у 30 (62,5 %) дітей – бронхіальну астму в поєднанні з сезонним 

алергічним ринітом, у 17 (35,4%) - бронхіальну астму та сезонний алергічний 

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

алергічним ринокон’юктивітом і/або сезонним алергічним ринітом склали групу 

порівняння (1Б), серед них у всіх дітей діагностовано сезонний алергічний риніт, 

а у 20 (33,3 %) сезонний алергічний ринокон’юктивіт. 

Згідно даних багатьох досліджень встановлений патогенетичний 

взаємозв’язок між алергічним ринітом і бронхіальною астмою. Найчастіше 

виникнення симптомів алергічного риніту або риноконюнктивіту передує появі 

симптомів астми, значно рідше такі симптоми развиваються одночасно [122, 160, 

161, 265]. 

З метою формування комплексу профілактичних дій щодо попередження 

розвитку бронхіальної астми у дітей із сезонною алергією, вкрай необхідним є 

вивчення факторів ризику її формування, що і стало предметом наших 

досліджень.  

На підставі детального аналізу даних анамнезу було встановлено 

особливості клінічного перебігу полінозу у групах порівняння, і виділено фактори 

ризику формування бронхіальної астми у таких дітей.  

Проведені нами дослідження показали, що найчастіше проявами сезонної 

алергії були симптоми сезонного алергічного риніту (107 із 108 дітей – 99,1 %). 
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При цьому переважали явища назальної «блокади» (8 дітей - 82,2 %) і чхання (84 

дитини - 78,5 %). У 44 (41,1 %) дітей дихання носом було відсутнім. Паралельно з 

перерахованими вище симптомами спостерігалися значні водянисті виділення з 

носа та його інтенсивний свербіж.  

Згідно результатів наших досліджень прояви сезонного алергічного 

ринокон’юнктивіту спостерігалися у 37 (34,3 %;) дітей, з них 17 (15,7 %) – діти 

групи 1А, а 20 (18,5 %) – групи 1Б. Очні симптоми проявлялися відчуттям 

стороннього тіла в оці, втоми, печінням і свербінням, сльозотечею, іноді хворі 

скаржилися на біль в надбрівних дугах. При огляді виявлявся симптом «червоних 

очей». Виділення з очної щілини були як правило безбарвні, прозорі, слизисті, 

іноді незначно жовтуватого кольору. Таким чином, клінічні прояви сезонного 

алергічного ринокон’юктивіту були надзвичайно поліморфними від незначного 

свербіння в очах до важких симптомів (сльозотеча, набряк), які потребували 

місцевої стероїдної терапії. Легкі прояви кон’юктивіту ( незначний свербіж очей) 

спостерігались у 16 дітей, з них лише двоє ( 4,2 %) з 1А групи і 14 (23,3 %) - з 

групи 1Б, р<0,05. Важкі прояви ( сльозотеча і набряк очей) спостерігались у 21 

дитини, з них у 15 (31,3 %) дітей з БА і 6 (10 %) дітей групи порівняння. Отже, 

тяжкі прояви сезонного алергічного ринокон’юктивіту частіше реєструвалися у 

дітей з супутньою бронхіальною астмою (р<0,05). Слід відзначити, що ми не 

зареєстрували жодного випадку полінозу з ізольованим ураженням очей. 

Аналіз перших проявів сезонної алергії показав, що у 35,4  % дітей 1А 

групи вже у дебюті захворювання спостерігалися симптоми ураження верхніх 

і нижніх дихальних шляхів, і лише у 6,3% пацієнтів дебютом були симптоми 

бронхіальної астми. В переважній більшості випадків розвитку бронхіальної 

астми передував ринокон’юктивальний синдром. Слід відзначити, що в 

розвитку симптомів загострення полінозу спостерігалася певна послідовність 

проявів, як правило до симптомів риніту та кон’юктивіту на піку палінації 

приєднувалися симптоми бронхіальної астми. Бронхи в таких дітей були 

чутливими не лише до алергенів, але й до неспецифічних подразників, таких 

як зміна атмосферного тиску, емоційного стану тощо. У жодного з наших 
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пацієнтів не зареєстровано важкого перебігу бронхіальної астми. Астма, 

спровокована пилковою алергією, була інтермітуючою (79,2 % в 1А групі, та 

81,0 % 1Б групі), персистуючою легкого ступеня важкості (12,5 % в 1А групі, 

та 14,3 % 1Б групі), персистуючою середнього ступеня важкості (8,3 % в 1А 

групі, та 4,8 % 1Б групі), проявлялася приступами кашлю (29 дітей - 60,4 %), 

свистячим диханням (25 дітей - 52,8 % випадків). Типові приступи ядухи 

зареєстровані лише в 11 (22,8 %) пацієнтів. 

З метою своєчасної діагностики бронхіальної астми у дітей із сезонною 

аллергією у разі середньоважкого і важкого перебігу риніту або 

ринокон'юнктивіту ми щорічно в період загострення полінозу проводили 

дослідження функції органів зовнішнього дихання із обов’язковим проведенням 

тесту на зворотність бронхіальної обструкції. У випадку виявлення скритого 

бронхоспазму дітей розглядали як групу серйозного ризику розвитку бронхіальної 

астми і проводили корекцію лікування. 

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

сезонного алергічного ринокон’юктивіту або сезонного алергічного риніту 

з’являлися швидше (на 1-4 роки ), аніж у дітей групи порівняння (табл. 4.1). У 

переважної більшості пацієнтів обох груп сезонна алергія була діагностована 

несвоєчасно, в середньому через 3,3±2,5 роки від появи перших симптомів 

захворювання. 

 

Таблиця 4.1 - Час появи перших симптомів сезонної алергії 

Групи 

 

Вік 

1А група (n = 48) 1Б група (n = 60) 

р Абс. 

значення 

% Абс. 

значення 

% 

<3p 5 10,4 % 2 3,3 % p>0,05 

3 - 5р 20 41,7 % 6 10,0 % p<0,05 

6 - 9р 13 27,1 % 24 40,0 % p>0,05 

>10р        10 20,8 % 28 46,7 % p<0,05 
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Відомо, що прояви сезонної алергії визначаються періодом цвітіння 

причинно-значущих рослин. Клінічні симптоми захворювання виявляються саме в 

цей період, іноді з затримкою на кілька днів, що залежить від концентрації пилку 

в повітрі і метеорологічних умов. Саме тому і сьогодні для означення сезонної 

алергії продовжують використовувати термін поліноз (від лат. pollen – пилок). 

Згідно наших досліджень максимальна частота загострень полінозу в обох групах 

спостерігалася в червні-липні. 

Для ілюстрації особливостей клінічного перебігу сезонної алергії 

представляємо два клінічні випадки. 

 

Клінічний випадок 1  

Хлопчик, 12 років, звернувся в Львівський міський дитячий алергологічний 

центр 04. 05. 2011 року з скаргами на приступи сухого кашлю, свистяче дихання, 

утруднене носове дихання, чхання, свербіж очей, загальну слабкість. 

З анамнезу захворювання відомо, що скарги на утруднене носове дихання, 

чхання появились в віці 4-х років, у 5 років почав додатково турбувати свербіж 

очей. Симптоми повторювалися щорічно. Зазвичай з’являлися весною (квітень 

місяць), і тривали до початку літа. Симптоми посилюються вкінці травня. 

Приступи сухого кашлю та свистяче дихання почали турбувати цього року 

вперше на початку травня. При фізичному навантаженні стан дитини і 

самопочуття погіршувалися, симптоми посилювались. Дане загострення почалось 

в травні місяці. Хлопчик любить проводити час на свіжому повітрі, однак  

сиптоми сезонної алергії обмежували його фізичну активніть. У попередні роки 

при появі перерахованих симптомів пацієнт отримував лоратадин. 

Алергологічний анамнез обтяжений, з 10 місячного віку у дитини 

спостерігалися прояви атопічного дерматиту, які утримувалися до 4-ьох років. За 

допомогою харчового щоденника і елімінаційно-провокаційних тестів була 

виявлена гіперчутливість до білку курячого м’яса і курячого яйця. 

Сімейний алергологічний анамнез обтяжений, у матері харчова алергія на 

цитрусові, у бабці по татовій лінії інсектна алергія, на укуси бджіл. 
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При об’єктивному обстеженні: загальний стан порушений, шкірні покриви 

бліді, висипання відсутні, дихання носом утруднене, незначні серозні виділення з 

носа. Мигдалики рожеві, не збільшені, без налетів. Пальпуються підщелепні 

лімфатичні вузли, рухомі, не болючі. Спостерігається гіперемія склер, шкіри 

навколо носових ходів. При перкусії над легенями звук з коробковим відтінком. 

Аускультативно в легенях дихання з подовженим видихом, розсіяні сухі свистячі 

хрипи. Тони серця ритмічні, звучні, серцеві шуми відсутні. Живіт м’який, не 

болючий, доступний пальпації у всіх відділах. Печінка – нижній край на рівні 

реберної дуги. Селезінка не пальпується. Симптом Пастернацького негативний з 

обох сторін. Менінгеальні симптоми негативні. 

Пацієнту було проведено комплексне обстеження.  

Загальний аналіз крові 05. 05. 2011 р. – еритроцити 4.0 Т/л, гемоглобін – 135 

Г/л, лейкоцити – 10,5 Г/л, еозинофіли – 6 %, паличкоядерні н. – 14 %, 

сегментоядергі н. – 61 %, лімфоцити 18 %, моноцити – 1 %, тромбоцити – 212 Г/л, 

ШОЕ – 16 мм/год. 

Загальний аналіз сечі 05. 05. 2011 р.: кількість 15 мл, питома вага – м/с, 

білок – не виявлено, епітелій – поод. в п.з., лейкоцити – 0–1 в п.з., слиз  “+”, солі 

”-” . 

Аналіз калу на яйця глистів 13. 06. 2012 р.: яйця глистів та цист 

найпростіших не виявлено. 

Комп’ютерна спірометрія 05. 05. 2011 р.: ФЖЄЛ – 87,07 %, ЖЄЛ 85,45 %, 

ОФВ1 – 82,02 %,  ОФВ1/ ЖЄЛ - 94,20 %, ПОШ – 65,17 %, МОШ25 – 53,81 %, 

МОШ50 –45,88 %, МОШ75 – 46,93 %. Вентиляційна недостатність 1 ступеня 

обструктивного типу. Ознаки вираженої гіперреактивності середніх, дрібних 

бронхів. 

Імунологічні дослідження 05. 05. 2011 р.: загальний IgE – 195 МО/мл, IL4 - 

0,87 пг/мл, γ-INF – 3,23 пг/мл.   

Астма-контроль тест – 15 балів. Опитувальник  якості життя для дітей 

хворих на БА (PAQLQ (S)) - обмеження активності 2,4 бали; симптоми 2,3 бали; 

емоційна сфера 2,1 бали.  
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Діагностовано: Сезонний алергічний ринокон’юктивіт, інтермітуюча 

атопічна неконтрольована бронхіальна астма, період загострення, ДН 0, ССН 0.  

Призначено лікування: Гіпоалергенна дієта, санація побуту, флютиказону 

пропіонат 50 мкг 1 інгаляція 2 рази на добу, монтелукаст натрію 5 мг 1 табл. 1 раз 

на добу, олопатадин по 1 краплі в кожний кон’юктивальний мішок 2 рази на день, 

промивати ніс 2-3 рази на день сольовим розчином Хюмеру, при потребі інгаляції 

сальбутамолу – 1-2 інгаляції 2-4 рази на добу.  

В період ремісії (21. 11. 2011) проведено шкірне алерготестування до 

пилкових алергенів (береза ++++, дуб ++++, акація ++, бук ++++, клен ++, гр. 

горіх + , жито ++, грястиця ++, кульбаба +, подорожник+, пажитниця +, 

тимофіївка ++, лобода +, полин + , соняшник +) за результатами якого вибрано 

алергени для алерген-специфічної імунотерапії (береза, дуб, бук), яку розпочато 

01. 12. 2011. Перший курс закінчено 25. 02. 2012.  

 

Клінічний випадок 2. 

Дівчинка 9 років, була скерована до алерголога (11. 06. 2012р.) з 

наступними скарнами: ринорея, чхання, свербіж носа та очей, гіперемія склер. 

Дані симптоми появились в дитина в віці 5 років. Батьки повідомили, що 

симптоми спостерігаються щороку з кінця травня по липень. Цьогорічні 

симптоми проявились з більшою інтенсивністю, в порівнянні з попередніми 

роками. Через що дівчинка не змогла займатись щоденною звичайною 

активністю, особливо на вулиці, погіршився сон. Під час поїздки на два тижні в 

Туреччину дитині стало набагато краще, симптоми практично були відсутніми. 

При поверненні додому симптоми відновились.  

Сімейний алергологічний анамнез обтяжений, у батька харчова алергія на 

арахіс. 

При об’єктивному обстеженні: загальний стан порушений, шкірні покриви 

бліді, висипання відсутні, дихання носом утруднене, рясні серозні виділення з 

носа. Мигдалики рожеві, не збільшені, без налетів. При пальпації лімфатичні 

вузли не збільшені, не болючі. Спостерігається гіперемія склер обох очей, 
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гіперемія шкіри навколо носових ходів. При перкусії над легенями ясний 

легеневий звук. Аускультативно в легенях дихання везикулярне. Тони серця 

ритмічні, звучні, серцеві шуми відсутні. Живіт м’який, не болючий, доступний 

пальпації у всіх відділах. Печінка – нижній край на рівні реберної дуги. Селезінка 

не пальпується. Симптом Пастернацького негативний з обох сторін. Менінгеальні 

симптоми негативні. 

Пацієнту було проведено комплексне обстеження.  

Загальний аналіз крові 12. 06. 2012 р. – еритроцити 3,9.0 Т/л, гемоглобін – 

131 Г/л, лейкоцити – 11,5 Г/л, еозинофіли – 7 %, паличкоядерні н. – 15 %, 

сегментоядергі н. – 60 %, лімфоцити 17 %, моноцити – 1 %, тромбоцити – 212 Г/л, 

ШОЕ – 16 мм/год. 

Загальний аналіз сечі 12. 06. 2012 р.: кількість 20 мл, питома вага – м/с, 

білок – не виявлено, епітелій – поод. в п.з., лейкоцити – 0–1 в п.з., слиз  “+”, солі 

”-” . 

Аналіз калу на яйця глистів 12. 06. 2012 р.: яйця глистів та цист 

найпростіших не виявлено. 

Комп’ютерна спірометрія 12. 06. 2012 р.: ФЖЄЛ – 127,13 %, ЖЄЛ – 94,53, 

ОФВ1 – 117,63 %, ОФВ1/ ЖЄЛ – 92,53 %, ПОШ – 78,23 %, МОШ25 – 75,80 %, 

МОШ50 – 66,22 %, МОШ75 – 72,84 %. Вентиляційної недостатності не виявлено.  

Дитині було проведено тест з дозованим фізичним навантаженням (на 

біговій доріжці) з досягненням ЧСС 175 уд/хв на 5 хвилині. Результати 

комп’ютерної спірометрії після навантаження: ФЖЄЛ – 98,55 %, ЖЄЛ – 86,08, 

ОФВ1 – 97,50 %, ОФВ1/ ЖЄЛ – 98,93 %, ПОШ – 62,43 %, МОШ25 – 58,25 %, 

МОШ50 – 51,78 %, МОШ75 – 61,87 %. Проба позитивна, Зниження ОФВ1 на 20 % 

на  7 хв відпочинку. Після інгаляції вентоліну, показники відновились: ФЖЄЛ – 

104 %, ЖЄЛ – 84 %, ОФВ1 – 107 %, ОФВ1/ ЖЄЛ – 102 %, ПОШ – 77 %, МОШ25 – 

52 %, МОШ50 – 67 %, МОШ75 – 79 %. 

Імунологічні дослідження 12. 06. 2012 р.: загальний IgE – 158 МО/мл,  IL4 - 

0,86 пг/мл, γ-INF – 3,21 пг/мл.   
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Діагностовано: Сезонний алергічний ринокон’юктивіт, середнього ступеня 

важкості  

Призначено лікування: Гіпоалергенна дієта, санація побуту, максимальне 

обмеження контакту з алергеном в тому числі з допомогою захисних засобів, 

мометазону фуроат 1 вприскування (50 мкг), в кожну ніздрю 1 раз на день, після 

промивання носу сольовим розчином (Хюмер), натрію кромоглікат – по 1 краплі в 

кожний кон’юктивальний мішок 2 рази на день, левоцетиризин 20 крапель (10 мг) 

1 раз на добу. 

15. 11. 2013 в період ремісії проведено шкірні алергопроби з пилковими 

алергенами, позитивна реакція була до наступних алергенів: ліщина ++, дуб +, 

береза +, ясен +, тополя ++, грецький горіх ++, грястиця збірна ++++, 

вівсяниця ++++, соняшник +, лисохвіст +, тимофіївка ++++, полин ++, лобода 

++, тонконіг+.  

Рекомендовано провести 3 курси алерген-специфічної імунотерапії. 

  

Пошук факторів ризику формування бронхіальної астми у дітей з проявавми 

сезонної алергії проводився шляхом аналізу частоти виявлення обтяженої атопією 

спадковості, особливостей перебігу антенатального та перинатального періодів 

життя дітей, характеру вигодовування, умов проживання, дотримання адекватних 

способів лікування сезонної алергіії. 

У таблиці 4.2 представлені результати вивчення анамнестичних даних, які 

не показали суттєвої відмінності між групами.  

Результати проведених досліджень дозволяють нам стверджувати, що 

найвагомішими факторами які пов’язані з прогресуванням сезонної алергії і 

розвитком бронхіальної астми були: ранній початок сезонної алергії (коефіцієнт 

кореляції r становить = -0,4), наявність в анамнезі сезонного алергічного 

ринокон’юктивіту (r = 0,5), ранні прояви сезонного алергічного ринокон’юктивіту 

(r = -0,5), пізнє звертання за спеціалізованою допомогою r = 0,8), неадекватне 

лікування (р<0,05).  
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Отримані результати дозволяють запропонувати шляхи оптимізації 

профілактики бронхіальної астми у дітей із сезонною алергією, які 

передбачають своєчасне виявлення та адекватне лікування даної патології, 

причому особливої уваги потребують діти з проявами сезонного алергічного 

кон’юктивіту. 

 

Таблиця 4.2 - Результати аналізу окремих даних анамнестичних досліджень 

                      Групи 

Анамнес- 

тичні дані 

1А група (n=48) 1Б група (n=60) 

Абс. 

значення 
% 

Абс. 

значення 
% 

Обтяжена спадковість 

атопією 
41 85,4 % 47 78,3 % 

Обтяжений 

антенатальний період 
17 35,4 % 19 31,7 % 

Обтяжений 

перинатальний період 
19 39,6 % 22 36,7 % 

Обтяжений 

неонатальний період 
13 27,1 % 17 28,3 % 

Грудне  

вигодовування 
29 60,4 % 37 61,7 % 

Штучне 

вигодовування 
15 31,3 % 20 33,3 % 

Змішане 

вигодовування 
3 6,3 % 2 3,3 % 

Погані умови 

проживання 
11 22,9 % 17 28,3 % 

 

Аналізуючи адекватність лікування, ми оцінювали його відповідність до 

протокольних стандартів (табл. 4.3).  
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Таблиця 4.3 - Частота застосування протокольних стандартів лікування 

сезонної алергії в групах обстежених дітей 

       Групи 

Вид  

лікування 

1А група (n=48) 1Б група (n=60) 

Абс. 

значення 
% Абс. значення % 

Протокольне 

лікування 
15 31,3% 33 

55% 

р1А-1Б<0,05 

Не протокольне 

лікування 
33 68,8% 27 

45% 

р1А-1Б <0,05 

Примітка. р1А-1Б - достовірність різниці р між групою 1А та 1Б. 

 

Таким чином, на підставі детального аналізу даних анамнезу були 

встановлені особливості клінічного перебігу сезонної алергії в групах порівняння 

і виділені фактори пов’язані з формуванням астми у дітей з сезонним алергічним 

ринокон’юктивітом або сезонним алергічним ринітом. Проведені дослідження 

показали, що з метою своєчасної діагностики бронхіальної астми у дітей з 

сезонною аллергією у разі середньоважкого і важкого перебігу риніту або 

ринокон'юнктивіту потрібно щорічно в період загострення полінозу проводити 

дослідження функції органів зовнішнього дихання із обов’язковим проведенням 

тесту на зворотність бронхіальної обструкції. У випадку виявлення скритого 

бронхоспазму дітей треба розглядати як групу серйозного ризику розвитку 

бронхіальної астми і проводити відповідну корекцію лікування. Визначення 

найвагоміших факторів, пов’язаних з прогресуванням сезонної алергії дозволило 

запропонувати шляхи оптимізації профілактики розвитку бронхіальної астми у 

таких дітей, які передбачають своєчасне виявлення та адекватне лікування даної 

патології, причому особливої уваги потребують діти з проявами сезонного 

алергічного ринокон’юктивіту. 

Результати власних досліджень розділу 4 викладені в статтях [18, 101], 

апробовані на накових форумах [19]. 
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РОЗДІЛ 5  

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛЕРГЕН-СПЕЦИФІЧНОЇ ІМУНОТЕРАПІЇ У 

ДІТЕЙ З СЕЗОННЛЮ АЛЕРГІЄЮ 

 

Для вивчення ефективності АСІТ у 102 хворих на сезонну алергію 

застосований комплексний спосіб, що включав бальну оцінку симптомів 

захворювання, оцінку контролю бронхіальної астми за допомогою астма-контроль 

тесту (АКТ), визначення показників функції зовнішнього дихання, 

гіперреактивності бронхів, дослідження якості життя пацієнтів та імунологічні 

тести.  

Основну группу склали 52 дітей, які отримували базисне лікування (освіта 

хворих, елімінаційна терапія, фармакотерапія) із залученням АСІТ. 50 дітей групи 

порівняння отримували базисне лікування без залучення АСІТ. 

Сімейний алергологічний анамнез був обтяжений у 69,2 % основної групи, 

та 66% групи порівняння. 

Середній вік хворих був приблизно однаковим і склав в основній групі 

11,6±0,5 років (хлопці 12,3±0,6 років (31 дитина), дівчата 10,7±0,8 років (21 

дитина), р>0,05), а в групі порівняння - 11,10±0,5 років (хлопці - 9,3±0,8 років (23 

дитини), дівчата - 12,6±0,6 років (27 дітей), р<0,05).  

Групи були порівнюваними за важкістю перебігу сезонної алергії. 

У нозологічній структурі в основній групі у 38,5% дітей діагностовано 

ізольований алергічний риніт (АР), у 15,4% алергічний ринокон’юнктивіт (АРК), 

у 46,1 % - бронхіальна астма (БА) в поєднанні з АР або АРК. В групі порівняння 

АР діагностовано у 36,0 % пацієнтів, АРК – у 22,0 % , БА в поєднанні  з АР або 

АРК – 42,0.%. 

Катамнестичне спостереження за пацієнтами проводилося протягом 2-х 

років. Пацієнти оглядалися в клініці 4 рази: на старті дослідження (період 

загострення); на етапі проведення шкірного алерготестування (жовтень – грудень; 

3-й огляд через 12 місяців після першого візиту; 4-й – через 24 місяці після 1 

візиту.  
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Кількість дітей із загостреннями протягом року представлена в таблиці 5.1. 

 

Таблиця 5.1 - Кількість дітей із загостреннями полінозу в різні пори року 

Пора  

року 

Основна група, 

(n = 52) 

Група порівняння 

(n = 50) 

р 

абс % абс % 

Весна 38 73,1±6,2 38 76,0±6,0 ро-п>0,05 

Літо  47 90,4±4,1 43 86,0±4,9 ро-п>0,05 

осінь 37 71,2±6,3 34 68,0±6,6 ро-п>0,05 

Примітка. ро-п - достовірність різниці р між основною групою та групою 

порівняння.  

 

Характеристика груп до вступу в дослідження представлена в таблицях 5.2 - 

5.8.  

Розподіл дітей в групах дослідження за статтю представлений в таблиці 5.2. 

 

Таблиця 5.2 - Розподіл дітей в групах дослідження (за статтю) 

 

Показник 

Основна група,  

(n = 52) 

Група порівняння,  

(n = 50) 

р 

Абс., 

дітей 

% 

 

Абс., 

дітей 

% 

Кількість дітей в групі 52 51±4,9 50 49±4,9 р>0,05 

Кількість хлопчиків 31 59,6±6,8 23 46±7,0 р>0,05 

Кількість дівчаток 21 40,4±6,8 27 54±7,0 р>0,05 
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Середній вік пацієнтів, які прийняли участь в дослідженні представлений у 

таблиці 5.3. 

 

Таблиця 5.3 - Середній вік пацієнтів в групах спостереження 

Показник Основна 

група, 

(n = 52) 

Група 

порівняння, 

(n = 50) 

р 

М±м М±м 

Середній вік групи  11,6±0,5 11,10± 0,5 р>0,05 

Середній вік хлопчиків 12,3±0,6 9,3±0,8 р<0,05 

Середній вік дівчаток 10,7±0,8 12,6±0,6 р>0,05 

 

У групах спостереження пацієнти були з наступними нозологічними 

формами: бронхіальна астма, сезонний алергічний риніт, сезонний алергічний 

ринокон’юктивіт, та їх поєднанням (табл. 5.4). 

 

Таблиця 5.4 - Розподіл нозологічних форм в групах спостереження 

Нозологія Основна 

група, 

(n = 52) 

Група 

порівняння, 

(n = 50) 

р 

% % 

Бронхіальна астма +  

Сезонний алергічний риніт  

25±6,0 30±6,5 р>0,05 

Бронхіальна астма +  

Сезонний алергічний ринокон’юктивіт 

21,1±5,7 12±4,6 р>0,05 

Сезонний алергічний риніт 38,5±6,7 36±6,8 р>0,05 

Сезонний алергічний ринокон’юктивіт 15,4±5,0 22±5,9 р>0,05 

 

Проведене детальне вивчення анамнестичних даних. Осоливу увагу звертали 

на аналіз сімейного алергологічного анамнезу і наявність у дитини в анамнезі 
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атопічного дерматиту, астматичного бронхіту, алергічного риніту (сезонного та 

круглорічног), кропив’янки (табл. 5.5). 

 

Таблиця 5.5 - Характеристика алергологічного анамнезу у дітей 

Показник Основна 

група  

(n = 52) 

Група 

порівняння 

(n = 52) 

р 

% % 

Атопічний дерматит 34,6±6,6 36±6,8 р>0,05 

Астматичний бронхіт 19,2±5,5 20±5,7 р>0,05 

Сезонний алергічний риніт 44,2±6,9 42±7,0 р>0,05 

Круглорічний алергічний риніт 1,9±1,9 8±3,8 р>0,05 

Рецидивуючий алергічний риніт 15,4±5,0 22±5,9 р>0,05 

Кропив’янка 1,9±1,9 6±3,4 р>0,05 

Обтяжений сімейний алергологічний 

анамнез 

69,2±6,4 66±6,7 р>0,05 

 

 Оцінюючи загострення сезонної алергії у дітей ми аналізували час появи, 

тривалість, кількість загострень (табл. 5.6).   

 

Таблиця 5.6 - Характеристика загострень у досліджуваних групах 

Показник Основна 

група,  

(n = 52) 

Група 

порівняння, 

(n = 50) 

р 

% % 

1 2 3 4 5 

Пора року, в 

яку виникає 

загострення 

Весна 73,1 ±6,2 76±6,0 р>0,05 

Літо  90,4±4,1 86±4,9 р>0,05 

осінь 71,2±6,3 68±6,6 р>0,05 
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Продовження таблиці 5.6 

1 2 3 4 5 

Кількість 

загострень / 

рік 

1 раз/рік 30,8±6,4 20±5,7 р>0,05 

2 раз/рік 36,5±6,7 32±6,6 р>0,05 

3 раз/рік 13,5±4,7 20±5,7 р>0,05 

4 раз/рік 19,2±5,5 28±6,3 р>0,05 

Тривалість 

загострень 

весна 5,8±3,2 6±3,4 р>0,05 

літо 15,4±5,0 16±5,2 р>0,05 

весна і літо 36,5±6,7 18±5,4 р>0,05 

весна, літо, осінь 40,4±6,8 44±7,0 р>0,05 

літо і осінь 2,9±1,9 16±5,2 р>0,05 

 

Окрім пилкової сенсибілізації у обстежених пацієнтів основної групи та 

групи порівняння реєструвалася чутливість до епідермальних алергенів 

(23,7±34,21 %; 23,7±5,9 % відповідно) , до побутових алергенів (26,3±28,95 %; 

26,9±6,2 % відповідно), фізичних факторів, метеоумов, фізичного навантаження, 

хімічних засобів.   

Обсяг медикаментозної терапії у дітей до початку дослідження 

представлений у таблиці 5.7. 

 

Таблиця 5.7 - Обсяг медикаментозної терапії у дітей до початку 

дослідження 

Показник Основна 

група 

(n = 52) 

Група 

порівняння 

(n = 50) 

р 

% % 

1 2 3 4 5 

Базисне 

лікування 

базисне лікування до 

вступу в дослідження 
98,1±1,9 92,2±3,8 р>0,05 

а/гістамінні  68,6±6,4 76,0±6,0 р>0,05 

а/лейкотрієнові 12,4±4,6 11,0±4,4 р>0,05 
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 Продовження таблиці 5.7 

1 2 3 4 5 

 ІГКС 39,1±6,8 37,2±6,8 р>0,05 

ГКС інтраназальні 68,3±6,5 69,2±6,5 р>0,05 

кромони інтраназальні 28,7±6,3 23,8±6,0 р>0,05 

кромони (очні краплі) 11,1±4,4 7,3±3,7 р>0,05 

β2 агоністи довготрив. дії 12,1±4,5 10,5±4,3 р>0,05 

Симптоматичне 

лікування 

симптоматичне 

лікування 
100 100 р>0,05 

інтраназальні 

судинозвужуючі  
40,4±6,8 36,0±6,8 р>0,05 

муколітики 26,9±6,1 26,0±6,2 р>0,05 

сольові р-ни для 

промивання носа 
80,2±5,5 78,3±5,8 р>0,05 

β2 агоністи короткої дії 43,9±6,9 40,8±7,0 р>0,05 

антигістамінні (очні 

краплі) 
6,2±3,3 7,2±3,7 р>0,05 

 

На момент першого візиту дітей обох груп найбільше турбували такі 

симптоми: закладеність носа, свербіж носа, виділення з носа та чхання (табл. 5.8). 

 

Таблиця 5.8 - Показники бальної оцінки симптомів сезонної алергії на 

момент першого візиту (М±м) 

 

Симптоми  

захворювань 

Основна група 

(n = 52) 

Група порівняння 

(n = 50) 

М±м М±м 

1 2 3 

Утруднене 

дихання   

1,29±0,27 1,30±0,27  

ро-п>0,05 

Кашель    1,12±0,22 1,20±0,25  
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Продовження таблиці 5.8 

1 2 3 

  ро-п>0,05 

Задишка    0,79±0,19 0,84±0,20  

ро-п>0,05 

Закладеність 

носа   

2,25±0,40 2,10±0,40 

 ро-п>0,05 

Виділення з носа    1,65±0,31 1,66±0,33 

 ро-п>0,05 

Свербіж носа     2,08±0,36 1,88±0,36  

ро-п>0,05 

Чхання     1,62±0,32 1,76±0,34  

ро-п>0,05 

Свербіж очей  0,98±0,24 1,18±0,26  

ро-п>0,05 

Сльозотеча    0,71±0,18 0,92±0,21  

ро-п>0,05 

Висипання на 

шкірі/слизових   

0,21±0,08 0,28±0,11  

ро-п>0,05 

Свербіж шкіри   0,0±0,00 0,0±0,00 

Примітка. ро-п - достовірність різниці р між основною групою та групою 

порівняння.  

 

Згідно результатів наших досліджень, не вдається досягти контролю 

симптомів сезонної алергії у 60,8 % дітей з даною патологією. Провідним 

симптомом, який продовжував турбувати пацієнтів основної групи була 

закладеність носа, однак порівняно з першим візитом його бальна оцінка була 

значно нижчою (1,08 бала проти 2,25 бала, р<0,05). Всі інші симптоми проявились 

в обох групах досить низькими за інтенсивністю балами (табл. 5.9). 
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Таблиця 5.9 - Показники бальної оцінки симптомів сезонної алергії на 

момент третього візиту 

Симптоми Основна група (n = 52), 

М±м 

Група порівняння (n = 50), 

М±м 

Утруднене 

дихання   

0,50±0,12 0,60±0,13  

ро-п>0,05 

Кашель     0,56±0,12 0,42±0,11  

ро-п>0,05 

Задишка     0,33±0,09 0,34±0,10  

ро-п>0,05 

Закладеність носа    1,08±0,22 1,02±0,23  

ро-п>0,05 

Виділення з носа    0,73±0,16 0,48±0,13  

ро-п>0,05 

Свербіж носа     0,90±0,20 0,72±0,17  

ро-п>0,05 

Чхання     0,69±0,15 0,80±0,19  

ро-п>0,05 

Свербіж очей    0,44±0,12 0,64±0,16  

ро-п>0,05 

Сльозотеча    0,37±0,10 0,46±0,13 

ро-п>0,05 

Висипання на 

шкірі/слизов   

0,08±0,04 0,08±0,04  

ро-п>0,05 

Свербіж шкіри   0,00±0,00 0,02±0,02,  

ро-п>0,05 

Примітка. ро-п - достовірність різниці р між основною групою та групою 

порівняння.  
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Після двох років лікування симптоми сезонної алергії в основній групі 

знизились до зовсім незначних (від 0 до 0,7 бала). Водночас в групі порівняння 

інтенсивність деяких з них навіть посилилась (табл. 5.10). 

 

Таблиця 5.10 - Показники бальної оцінки симптомів сезонної алергії на 

момент четвертого візиту (М±м) 

Симптоми Основна група (n = 52), 

М±м 

Група порівняння (n = 50), 

М±м 

Утруднене 

дихання   

0,37±0,11 0,90±0,24 

ро-п>0,05 

Кашель     0,29±0,12 0,81±0,23  

ро-п>0,05 

Задишка     0,13±0,07 0,59±0,20 

ро-п>0,05 

Закладеність 

носа 

0,71±0,22 1,62±0,40 

ро-п>0,05 

Виділення з 

носа    

0,40±0,13 1,09±0,31 

ро-п>0,05 

Свербіж носа     0,44±0,14 1,16±0,35 

ро-п>0,05 

Чхання     0,33±0,12 1,04±0,33 

ро-п>0,05 

Свербіж очей    0,00±0,00 0,74±0,26 

ро-п>0,05 

Сльозотеча    0,00±0,00 0,50±0,21 

ро-п>0,05 

Висипання на 

шкірі/слизових 

0,00±0,00 0,18±0,10  

ро-п>0,05 

Свербіж шкіри   0,00±0,00 0,00±0,00 
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Порівняльний аналіз інтенсивності симптомів в обох групах показав 

достовірну відмінність між групами (р<0,05) ( табл. 5.11).  

 

Таблиця 5.11 - Порівняння динаміки клінічної симптоматики сезонної 

алергії у дітей обох груп після двохрічного спостереження, (бали)  

Показник 

Основна група, (n = 52) Група порівняння, (n = 50) 

До 

лікування 

M±m 

Після 

лікування   

M±m 

До 

лікування 

M±m 

Після 

лікування  

M±m 

1 2 3 4 5 

Утруднене 

дихання   

1,29±0,27 0,37±0,11  

рд-п<0,05 

1,30±0,27 0,90±0,24 

рд-п>0,05 

Кашель     1,12±0,22 0,29±0,12 

рд-п<0,05 

1,20±0,25  0,81±0,23  

рд-п>0,05 

Задишка     0,79±0,19 0,13±0,07  

рд-п<0,05 

0,84±0,20 0,59±0,20  

рд-п>0,05 

Закладеність 

носа    

2,25±0,40 0,71±0,22  

рд-п<0,05 

2,10±0,40 1,62±0,40  

рд-п>0,05 

Виділення з 

носа    

1,65±0,31 0,40±0,13  

рд-п<0,05 

1,66±0,33 1,09±0,31 

рд-п>0,05 

Свербіж носа     2,08±0,36 0,44±0,14  

рд-п<0,05 

1,88±0,36 1,16±0,35 

рд-п>0,05 

Чхання     1,62±0,32 0,33±0,12  

рд-п<0,05 

1,76±0,34 1,04±0,33 

рд-п>0,05 

Свербіж очей    0,98±0,24 0,00±0,00 

рд-п<0,05 

1,18±0,26 0,74±0,26 

рд-п>0,05 

Сльозотеча    0,71±0,18 0,00±0,00  

рд-п<0,05 

0,92±0,21 0,50±0,21 

рд-п>0,05 
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Продовження таблиці 5.11 

1 2 3 4 5 

Висипання на 

шкірі/ 

слизових 

0,21±0,08 0,00±0,00  

рд-п<0,05 

0,28±0,11 
0,18±0,10 

рд-п>0,05 

Свербіж 

шкіри   

0,00±0,00 0,00±0,00  0,00±0,00 
0,00±0,00 

Примітка. рд-п - достовірність різниці р до та після лікування.  

 

Як видно з табличного матеріалу в основній групі після лікування відбулась 

достовірна регресія симптомів сезонної алергії (р<0,05), водночас в групі 

порівняння динаміка симптомів не була настільки значущою. 

Для оцінки ефективності лікування сезонної бронхіальної астми додатково 

використовували астма-контроль тест, функціональні спірометричні показники і 

оцінку якості життя пацієнтів. Контрольованість БА оцінювали у 24 дітей 

основної групи, та 21 дитини групи порівняння. Оцінка результату Астма 

контроль тесту представлені в таблиці 5.12. 

 

Таблиця 5.12 - Результати Астма контроль тесту у дітей до початку 

дослідження 

Показник Основна 

група,  

(n = 52)% 

Група 

порівняння,  

(n = 50)% 

р 

Астма 

контроль 

тест 

 

Неконтрольована БА 50%±10,2 52,4%±10,9 р>0,05 

частково 

контрольована БА 

33,3%±9,6 33,3%±10,3 р>0,05 

контрольована БА 16,7%±7,6 14,3%±7,6 р>0,05 

 

На старті дослідження групи суттєво не відрізнялися за показниками 

контролю БА. Встановлено, що загальний показник АКТ основної групи становив 
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на першому візиті в клініку 16,1±0,24 бала, групи порівняння – 15,92±0,31 бала, 

ро-п>0,05, тобто астма в обох групах була неконтрольованою. Через 12 місяців (3 

візит) в основній групі загальний показник контрольованості зріс до 18,16±0,1 

бала (р1-3<0,05), а у групі порівняння до 17,18±0,1 бала (р1-3 <0,05, ро-п<0,05). 

Тобто, у пацієнтів, які приймали алерген-специфічну імунотерапію загальна 

контрольованість бронхіальної астми була істотно вищою. Істотна різниця між 

групами утримувалась і на 4-му візиті у клініку (основна 20,81±0,34 бала, р1-4 

<0,05, порівняльна 19,92±0,23 бала, р1-4 <0,05, ро-п<0,05) (табл. 5.13). 

 

Табляця 5.13 - Динаміка показників астма-контроль тесту 

Основна група, 

(n = 24) 

Візит 1 Візит 4  

Абс % абс % р 

Неконтрольована БА 12  50 %±10,2 2 8,3 %±5,6 р<0,05 

Частково контр. БА 8  33,3 %±9,6 4 16,7 %±7,6 р>0,05 

Контрольована БА 4  16,7 %±7,6 18 75,0 %±8,8 р<0,05 

 Візит 1 Візит 4  

Група порівняння,  

(n = 21) 

абс % абс %  

Неконтрольована БА 11  52,4 

%±10,9 

6 28,6 %±9,9 р>0,05 

Частково контр. БА 7  33,3 

%±10,3 

6 28,6 %±9,9 р>0,05 

Контрольована БА 3 14,3 %±7,6 9 42,9 

%±10,8 

р<0,05 

 

Динаміка показників Астма-контроль тесту протягом 2-ох річного 

спостереження представлена на рисунку 5.1. 

Покращення контрольованості БА було підтверджено результатами 

функціональних спірометричних вимірів. Під час включення до дослідження 
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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 (3 візтит) ОФВ1 підвищився і в основній групі до 

82,5±0,4 %, р1-3<0,05, і в групі порівняння - 81,9±0,4 %, р1-3<0,05, ро-п<0,05. На 

заключному візиті відповідно отримано показники - 84,5±0,7 %, р1-4<0,05 

проти 82,6 %±0,4; р1-4<0,05, ро-п<0,05. Отже, істотно більші значення ОФВ1 

були в основній групі на третьому та четвертому візитах. Динаміка показників 

ОФВ1 впродовж 24-ох місячного спостереження представлена на рисунку 5.2.  

 

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

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

Рисунок 5.1 - Динаміка показників Астма-контроль тесту протягом 2-ох 

річного спостереження. 
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Примітки: * – різниця між групами через 12 місяців лікування є істотною; 

** – різниця між групами через 24 місяці лікування є істотною. 

Рисунок 5.2 - Динаміка ОФВ1 впродовж 24-ьох місяців лікування 

 

Подібний приріст спостерігався і за показниками пікової швидкості видиху 

(ПШВ)  (табл. 5.14). 

 

Таблиця 5.14 - Показники пікової швидкості видиху протягом дослідження 

на першому та заключному візиті 

Група 

Візит 

І ІІІ рІ-ІІІ ІV рІ-ІV 

Основна 

група, 

(n = 52) 

78,5 % ± 1,2 82,2 %±1,1 рІ-ІІІ<0,05 86,1 % ± 0,9 рІ-ІV<0,05 

Група 

порівняння,  

(n = 50) 

78,9 %± 1,3 80,7 %±1,5 рІ-ІІІ>0,05 83,1 % ± 1,1 рІ-ІV>0,05 

ро-п ро-п>0,05 ро-п>0,05  ро-п<0,05  
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Пацієнтам з сезонним алергічним ринітом / ринокон’юктивітом 57 дітей (28 

основної і 29 групи порівняння), було проведено бронхолітичний тест. Результати 

проведення цього тесту дозволили виявити у 5 (17,9 %) дітей основної групи і 4-

ох (13,8 %) групи порівняння скритий бронхоспазм, який опосередковано свідчив 

про ризик розвитку БА у таких дітей. Через 2 роки позитивний тест на зворотність 

бронхіальної обструкції виявлений у 1 (3,6 %) дитини основної групи і 1 (3,4 %, 

р1-4>0,05, ро-п>0,05) – групи порівняння. 

Впродовж останніх років ведеться активний пошук тестів, які б дозволили 

оцінити активність запального процесу в бронхіальному дереві при БА. Як один із 

таких тестів розглядається оцінка бронхіальної гіперреактивності. Існують 

переконливі дані про те, що нічні та денні симптоми астми піддаються 

терапевтичній корекції достатньо швидко, нормалізація показників функції 

зовнішнього дихання переважно досягається протягом перших трьох місяців 

застосування адекватної базисної терапії БА і потрібен триваліший час (1-2 роки) 

для зменшення гіперчутливості дихальних шляхів [12].  

Для оцінки гіперреактивності бронхів ми відібрали 13 дітей з 

контрольованою бронхіальною астмою (7-основна група і 6 – група порівняння) і 

12 дітей, хворих на сезонний алергічний риніт / ринокон’юктивіт, з нормативними 

стартовими значеннями спірометрії  (по 6 з обох груп). Першим етапом 

дослідження було визначення базальної спірометрії. У всіх дітей показники 

спірометрії відповідали нормі (ОФВ1>80 %) і вони пройшли другий етап 

дослідження - визначення гіперреактивності бронхів із застосуванням тесту з 

дозованим фізичним навантаженням (ДФН) на біговій доріжці. 

Серед дітей з діагностовано БА проведення тесту з ДФН дозволило 

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

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

сезонним алергічним ринітом / ринокон’юктивітом (33,3 %). 

Для оцінки ефективності лікування пацієнтів, хворих на БА, вивчали 

динаміку показників якості життя. Опитувальник  якості життя для дітей хворих 

на БА (PAQLQ (S)) включав 3 категорії запитань: перша визначала наскільки 
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серйозно турбували дитину симптоми БА, друга - наскільки турбувало пацієнта 

обмеження активності (при фізичних навантаженнях та інших видах діяльності), 

третя дозволяла оцінити емоційний стан дитини  (засмученість/злість через 

неможливість займатись тим чим хочеться, стурбованість,  дратівливість, 

незручність, відчуття, що ти не такий як усі, чи зайвий через астму,  страх перед 

приступом астми). Пацієнти, які поєднували лікування з АСІТ  відзначали 

позитивну динаміку за всіма категоріями опитувальника (обмеження активності 

від 2,5±0,1 до 5,0±0,11 бали; симптоми від 2,4±0,06 до 4,9±0,07 бали; емоційна 

сфера від 2,5±0,07 до 4,9±0,09 бали; загальна оцінка від 2,4±0,04 до 4,9±0,05 балів) 

(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 балів) (p<0,05). 

Опитувальник якості життя особи, яка доглядає за дитиною, хворою на БА 

(PACQLQ) передбачав питання в двох категоріях. Перша визначала наскільки БА 

перешкоджала повсякденній діяльності / обмежувала активність доглядальника 

(зміна планів, перешкода роботі/домашнім справам, безсонні ночі), друга 

оцінювала вплив дитячої астми на емоційну сферу доглядальника (як часто були 

відчуття безпорадності через приступи астми, засмученість/злість, дратівливість 

через вплив БА на родинні стосунки, стурбованість нездатністю дитини займатись 

повсякденними справами, потребою тривалого вживання препаратів для 

лікування БА та неспроможністю дитини вести нормальне життя). Позитивна 

динаміка показників PACQLQ опитувальника зареєстрована за двома категоріями 

питань в обох групах опитаних батьків. Однак в групі пацієнтів, які отримували 

АСІТ вона була більш значимою. Серед осіб, які доглядали дітей основної групи 

динаміка за загальною оцінкою опитувальника склала від 2,0±0,05 до 4,5±0,07 

бала; за обмеженням активності від 2,1±0,08 до 4,7±0,13; за емоційною сферою 

від 2,0±0,06 до 4,4±0,08 бала (p<0,05). Водночас в групі порівняння отримані 

показники за загальною оцінкою опитувальника склали від 2,4±0,07 до 2,8±0,04 

бала; за обмеженням активності від 2,5±0,13 до 3,2±0,08 бала (p<0,05); а за 

емоційною сферою від 2,4±0,09 до 2,6±0,05 бала (p<0,05).  
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При порівнянні результатів опитувальника якості життя в основній і 

порівнюваній групах на момент закінчення дослідження відмічено суттєве 

покращення за всіма параметрами опитувальників в основній групі (pо-п<0,05). 

Для проведення імунологічного моніторингу ефективності АСІТ всім дітям 

проводили в динаміці визначення загального IgE, IL-4 та IFN-γ. Підвищення 

вмісту загального IgE в сироватці крові вважалося підтвердженням атопічної 

природи захворюавання. На старті дослідження показники загального IgE були 

високими у всіх дітей, у 68,0 % (69 дітей) пацієнтів вони перевищували 

нормативні показники у 1,5-2,5 рази і склали в середньому 225,3±6,4 МЕ/мл, у 25 

% (26 дітей) – зареєстровано підвищення в 4-5 разі, що складало 577,5±20,7 МЕ / 

мл, а у 7 % (7дітей) пацієнтів отримані значения загального IgE перевищували 

1000 МЕ/мл., в середньому 1080,3±1,8 МЕ/мл.  

Після лікування у основній групі рівень загального IgE склав 168,2±14,7 

МО/мл, що підтверджує суттєве зниження даного показника в результаті АСІТ 

терапії (р<0,05). Водночас в групі порівняння суттєвого зниження показників 

загального IgE не спостерігалося (рівень IgE загального склав в середньому 272,0 

± 24,3 МО/мл, р>0,05), таблиця 5.15.  

Динамічний аналіз середніх показників інтерлейкіну 4 та гамма інтерферону 

у дітей обох груп протягом дослідження представлений у таблиці 5.15. 

Протягом двохрічного спостереження в основній групі досягнуто суттєве 

зниження рівня загального IgE (р<0,05). Паралельно знизився також і рівень IL-4 і 

підвищилися показники IFN-γ, однак ці зміни не відповідали критичному рівню 

статистичної значимості (p>0,05). 

З метою визначення зв’язків між показниками, які використані в роботі для 

оцінки ефективності лікування, ми застосували дисперсійний cтатистичний аналіз 

і встановили сильний позитивний кореляційний зв'язок між проведенням АСІТ 

терапії та контрольованістю БА. Переконливо доведено, що включення в 

терапевтичний комплекс АСІТ підвищує контрольованість БА, коефіцієнт 

кореляції (r) становить 0,4. 
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Таблиця 5.15 - Динаміка показників заг IgE, IL4 та γ-INF у дітей обох груп 

протягом дослідження 

 

Показник 

Основна група,  

(n = 52) 

Група порівняння,  

(n = 50) 

До 

лікування 

Після  

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Заг IgE, МО/мл 404,3±38,5 168,2±14,7 

рд-п<0,05    

342,0±32,3 272,0±24,3 

pд-п>0,05    

IL4, пг/мл 0,88±0,01 0,62±0,004 

рд-п<0,05 

0,89±0,01 0,87±0,01 

pд-п>0,05 

γ-INF, пг/мл   3,25±0,04 3,35±0,04 

pд-п>0,05 

3,26±0,04 3,30±0,04 

pд-п>0,05 

Примітка. рд-п - достовірність різниці р до та після лікування.  

 

Застосування АСІТ дозволило зменшити медикаментозне навантаження уже 

через рік у 54,0 % пацієнтів основної групи (р<0,05), а через два роки 68,0 %. 

Водночас в групі порівняння суттєвої відмінності в обсягу медикаментозного 

навантаження не спостерігалося.  

Усі пацієнти переносили АСІТ добре, під час її проведення не 

спостерігалося жодної важкої системної реакції на введення алергену. Місцеві 

реакції зареєстровані у 9 (17,3 %) пацієнтів і проявлялися гіперемією на місці 

ін’єкції до 6-14 мм в діаметрі, яка розцінювалась як безпечна для хворого. У 6 

(11,5 %) пацієнтів після введення алергену короткочасно спостерігалися чхання, 

незначні очні симптоми алергії, сухі хрипи в бронхах. Перелічені симптоми 

швидко знялися після застосування антигістамінних препаратів та інгаляції 

бронхолітиків короткої дії. Такі прояви ми трактували як індивідуальну реакцію 

на введення алергену і не вважали протипоказанням для подальшої АСІТ, але  

темпи нарощування доз алергену сповільнювали, а саме, повторювали введення 
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попереднього дозування до тих пір, поки не зникала місцева реакція, і лише тоді 

знову продовжували збільшувати дозування алергену.  

Таким чином, з метою підвищення ефективності лікування та профілактики 

загострень сезонної алергії у дітей доцільно включати в комплекс базисного 

лікування АСІТ. Застосування алерген-специфічної імунотерапії дозволяє досягти 

істотного зменшення важкості сезонних симптомів алергічного 

ринокон’юнктивіту (закладеності носа у 3,2 рази, виділень з носа у 4,1 рази, 

свербіжу носа у 4,7 рази, чхання у 4,9 рази; свербіжу очей від 0,98±0,24 до 0 балів, 

сльозотечі від 0,71±0,18 до 0 балів), кращих результатів за контрольованістю 

бронхіальної астми (20,81±0,34 балів 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 (4,95±0,05 бали 

проти 2,44±0,04 бали, р<0,05). По закінченні 2-го року спостереження була 

істотна різниця між основною групою та групою порівняння за показниками 

контролю бронхіальної астми (р<0,05), контролю симптомів АР, АРК. 

Достовірна різниця між групами була отримана на момент завершення 

дослідження і в окремих параметрах показників ФЗД. Застосування АСІТ 

дозволило зменшити медикаментозне навантаження в лікуванні БА у 68,0  % 

пацієнтів (р<0,05). 

Результати власних досліджень розділу 5 викладені в статтях [102]. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Алергічні захворювання охоплюють, з кожним, роком все більшу кількість 

населення, причому особливо це стосується дітей. Згідно даних різних 

літературних джерел дана патологія реєструється у 10 % - 60 % населення земної 

кулі. Алергія характеризується значним поліморфізмом проявів. Зокрема, 

протягом останніх років відзначається зростання частоти сезонних захворювань 

(полінозів), які суттєво молодшають. Згідно даних експертів ВООЗ на поліноз 

хворіють від 10 % до 40 % населення різних країн, а його питома вага серед інших 

алергічних захворювань досягає 29 %. Не оминає дана патологія і дітей, зокрема 

за даними Недельської С.М. та співавторів поширеність полінозів серед дитячого 

населення України досягає 10 % [93, 103, 223]. 

Водночас, на сьогоднішній день, практично не існує достовірних даних 

щодо поширеності сезонної алергії у дітей Західного регіоні України, немає 

даних стосовно динаміки етіологічної структури даної патології. Дослідження, 

проведені протягом останніх років в інших регіонах України, зокрема у 

Запоріжжі, показують, що звернення до медичних установ з приводу сезонних 

загострень бронхіальної астми нерідко зумовлюються підвищенням 

концентрації спор грибів [89, 90]. Наразі серед широкого спектру грибів 

особливу увагу приділяють таксонам Cladosporium та Alternaria, оскільки вони 

займають основну частину атмосферного біоаерозолю, і спричиняють 

найчастіше загострення сезонної алергії. Концентрація аероалергенів спор 

грибів як і пилку рослин характеризується сезонними коливаннями і 

регіональними відмінностями. Погодні умови взимку та ранньою весною 

впливають на середню тривалість сезону цвітіння та вегетації, а відповідно і на 

загальний цілорічний рівень аероалергенів [131]. Отже, особливої актуальності 

сьогодні набуває регіональний аеробіологічний моніторинг, який вивчатиме 

наявність, видовий склад пилку і спор грибів у повітрі та динаміку його вмісту 

у Західному регіоні України [148, 149].  



132 

 

У більшості країн Європи функціонує система аеробіологічних станцій, які 

проводять аеропалінологічний моніторинг. Інформація про пилковий фон 

постійно подається у засоби масової інформації та на Інтернет-сайти. В Україні, 

на жаль, аеропалінологія не розвинута на належному рівні. Існують лише 

нечисленні роботи, які висвітлюють результати аеробіологічних досліджень 

пилку в повітрі Києва, Запоріжжя, Вінниці, Львова, Харкова, а також вивчають 

зв’язок вмісту пилку і спор грибів у повітрі з загостреннями алергічних реакцій у 

людей [118, 137]. В цьому контексті, на сьогодні, необхідно не лише 

розширювати дослідження якісного та кількісного вмісту пилку і спор грибів у 

повітрі та закономірностей викиду пилку рослинами (палінації), але й 

співставляти отримані результати з алерготестуванням і клінічними проявами 

сезонної алергії. Протягом останніх років в багатьох країнах вивчається кореляція 

симптомів сезонної алергії з вмістом пилку у повітрі [197]. Отримані дані є 

неоднозначними і потребують поглибленого аналізу і співставлення. Більше того, 

їх неможливо автоматично екстраполювати на інші регіони, оскільки кліматичні 

чинники (фізико-географічне положення) мають значний вплив на початок 

пилкування та концентрацію пилку в повітрі. В Україні існують лише поодинокі 

дослідження, які вивчають кореляцію між даними аеропалінологічного 

моніторингу та клінічними особливостями сезонної алергії. Практично немає 

таких даних і щодо Західного регіону України. 

Впродовж останніх років запропоновані нові узгоджувальні документи та 

стандарти терапії сезонної алергії, однак досягнути високої ефективності 

лікування вдається не завжди. Більшість дослідників пояснює це тим, що у 

пацієнтів не були використані всі існуючі можливості лікування полінозів. 

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 і сприяти не лише ефективному полегшенню симптомів алергії, але й 

запобігати прогресуванню хвороби [21, 39, 57, 69, 123]. Однак, застосування 
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цього методу лікування у дітей із сезонною алергією у Львівській області 

обмежене і потребує суттєвого розширення. 

Не можуть вважатися сьогодні досконалими і методи оцінки ефективності 

лікування дітей, хворих на поліноз. Дана патологія, як правило не несе серйозної 

загрози для життя пацієнта, але вона суттєво погіршує саму якість життя. Тому 

важливим критерієм ефективності терапії сезонної алергії є оцінка якості життя 

хворого, адже традиційні методи обстеження не дозволяють оцінити 

психологічну, соціальну адаптацію пацієнта та його ставлення до хвороби [147, 

169]. В Україні проведені лише поодинокі дослідження, які для вивчення 

ефективності лікування сезонної алергії використовували методи оцінки якості 

життя пацієнта, а отримані результати неоднозначні. 

Таким чином, викладена вище ситуація диктує потребу вивчення 

особливостей сезонної алергії у дітей нашого регіону, співставлення її клінічних 

проявів з даними аеропалінологічного моніторингу, опрацювання 

диференційованого підходу до діагностики та лікування даної патології з 

використанням комплексного обстеження хворих і оцінки якості життя, що і 

визначило актуальність і мету проведення нашого дослідження. 

Метою дослідження було: підвищити ефективність діагностики, лікування і 

контролю за перебігом сезонної алергії у дітей Львівської області на підставі 

динамічного аналізу профілю сенсибілізації пацієнтів, результатів 

аеробіологічного моніторингу й обґрунтування доцільності введення в 

терапевтичний комплекс алерген-специфічної імунотерапії. 

Для досягнення мети проведено вивчення динаміки структури пилкової 

сенсибілізації у дітей Львівської області протягом 1990 - 2010 на підставі аналізу 

результатів шкірного алерготестування. Оцінено відповідність клінічних проявів 

сезонної алергії та результатів шкірного алерготестування даним аеробіологічного 

моніторингу концентрації пилку окремих рослин в атмосферному повітрі м. 

Львова та області. Проаналізовано клінічні особливості перебігу даної патології і 

визначені фактори, що сприяють формуванню бронхіальної астми у таких дітей та 



134 

 

оцінена ефективність АСІТ на підставі динамічного аналізу клінічних, 

імунологічних і функціональних показників та якості життя пацієнтів. 

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 в 3-

ьох медичних закладах Львова (Комунальній міській дитячій клінічній лікарні, 

поліклінічному відділенні Західноукраїнського спеціалізованого дитячого 

медичного центру, 2-ій 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 

спор грибів і 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 і оцінки ефективності 

алерген-специфічної імунотерапії (АСІТ) відібрано 108 дітей віком 6-18 років з 

проявами сезонної алергії, які спостерігалися в Комунальній міській дитячій 

клінічній лікарні міста Львова та спеціалізованому алергологічному центрі. 

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 у дітей віком від 6 до 18 років 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). Зокрема, у 1 дитини діагностовано 

ізольовану бронхіальну астму (2,1 %), у 30 (62,5 %) дітей – бронхіальну астму в 

поєднанні з сезонним алергічним ринітом, у 17 (35,4 %) - бронхіальну астму та 
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сезонний алергічний ринокон’юнктивіт. 60 (56,1 %) дітей, у яких сезонна алергія 

проявлялася сезонним алергічним ринокон’юктивітом і/або сезонним алергічним 

ринітом склали групу порівняння (1Б), серед них у всіх дітей діагностовано 

сезонний алергічний риніт, а у 20 (33,3 %) сезонний алергічний 

ринокон’юнктивіт. 

Діагноз сезонного алергічного риніту або ринокон’юнктивіту 

встановлювали на підставі відповідних протоколів (наказ МОЗ України № 767 від 

27. 12. 2005 року «Про затвердження протоколів діагностики і лікування 

алергічних захворювань у дітей», міжнародний узгоджувальний документ ARIA 

(Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) 2012 - 2016 рр.) [52]. Діагноз БА 

встановлювали згідно наказу 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 алерген-специфічної імунотерапії за допомогою 

випадкової вибірки методом випадкових чисел було cформовано дві групи 

дослідження: основну (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 серед 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. Оцінювалися анамнестичні дані, проводилося об’єктивне 

обстеження та специфічне тестування із застосуванням астма-контроль тесту 

та опитувальника якості життя; імунологічні дослідження з визначенням 

загального IgE, γ-INF, IL-4; комп’ютерна спірометрія та бронхолітичний тест 
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на зворотність бронхіальної обструкції; тест з дозованим фізичним 

навантаженням для оцінки гіперреактивності бронхів.  

- 2-й огляд (жовтень – грудень). Оцінювали катамнестичні дані, проводили 

об’єктивне обстеження та шкірне алерготестування. 

- 3-й огляд - через 12 місяців після першого візиту. Оцінювали катамнестичні 

дані, проводили об’єктивне обстеження, комп’ютерну спірометрію, 

специфічне тестування із застосуванням астма-контроль тесту та 

опитувальника якості життя. 

- 4-й – через 24 місяці після 1 візиту. Оцінювали катамнестичні дані, проводили 

об’єктивне обстеження; специфічне тестування із застосуванням астма-

контроль тесту та опитувальника якості життя; імунологічні дослідження з 

визначенням загального IgE, γ-INF, IL-4; комп’ютерну спірометрію, 

бронхолітичний тест, Загальноклінічні методи включали детальний аналіз 

анамнестичних та 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 

причиннозначущих рослин, при цьому застосовували ступінчасту схему, яка 

визначалася важкістю симптомів сезонної алергії. Залежно від клінічних проявів 

захворювання призначалися антигістамінні, антилейкотриєнові препарати, 

кромони та кортикостероїди місцевої дії. АСІТ розпочинали під час 2 візиту у 

клініку після проведення специфічного алерготестування.  

Усі пацієнти дали письмову згоду на участь в дослідженні. Специфічне 

алерготестування проводили за допомогою скарифікаційних та прик-тестів з 

набором стандартних пилкових алергенів виробництва ТОВ «Імунолог» 

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

імунологічні, алергологічні методи досліджкння, анкетне тестування для оцінки 

контролю астми, якості життя пацієнтів, статистичні методи дослідження. 
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Згідно даних шкірного алерготестування 3107 дітей встановлено, що 

чинниками, які викликають сезонну алергію в нашому регіоні є пилок рослин 

(береза, дуб, ліщина, акація, тимофіївка, циклохена, полин, лобода) та спори 

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

плану у структурі пилкової сенсибілізації дітей протягом 1990 – 2010 років. А 

саме, суттєво зросла частота реєстрації сенсибілізації до пилку таких дерев: 

береза, клен, вільха, ліщина, акація, грецький горіх, дуб; трав та злаків: 

кукурудзи, соняшника, коноплі, лисохвосту, гуньби; бур’янів: кульбаби, полину, 

лободи, амброзії, циклохени. Водночас спостерігається помітна тенденція до 

зниження рівня чутливості до пилку окремих дерев (ясен), трав та злаків 

(грястиця, жито, райграс, вівсяниця), бур’янів (пирій, тонконог). В груповому 

аспекті збільшилися показники гіперчутливості до групи дерев і бур’янів 

(відповідно у 7 та 1.7 разів, р<0,05), і водночас знизились, хоча досить незначно - 

до групи трав і злаків (у 1,6 разів, р<0,05). Спектр грибної сенсибілізації ми 

змогли оцінити лише за період з 2009 по 2010 років і встановили високі показники 

гіперчутливості до Cladosporium, Alternaria. Отримані результати дещо 

відрізняються від результатів досліджень, проведених в інших регіонах України 

[81, 89], що можна пояснити регіональними особливостями Західної України. 

Особливе зацікавлення сьогодні викликає вивчення кореляції симптомів 

сезонної алергії з вмістом пилку у повітрі. Сьогодні доведено, що пилкові зерна 

алергогенних видів рослин відрізняються за розмірами, формою та набором 

антигенних субстанцій. Концентрація пилку, яка викликає алергічні реакції, різна 

для різних видів рослин. На думку деяких дослідників, пороговою величиною для 

прояву алергічних реакцій можна вважати 5 пилкових зерен в м3 повітря (п.з./м3). 

Протягом останніх років в багатьох країнах активно проводяться дослідження 

кореляції симптомів сезонної алергії з вмістом пилку у повітрі, працюють в цьому 

напрямку і вітчизняні дослідники [46, 96]. Аналіз результатів анкетування 704 

дітей, які звернулися до лікарів з клінічними симптомами сезонної алергії 

зареєстрував найбільше зростання частоти звернень пацієнтів у травні-червні та 

другій половині серпня та початку осені. Згідно даних аеропалінологічних 
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досліджень в цей період пилкували деякі дерева (береза, дуб), злаки, лободові, 

айстрові (полин). Клінічний огляд на піку проявів полінозу дозволив 

діагностувати такі прояви сезонної алергії у дітей: риносинусит (12,1 %), 

ларинготрахеїт (7,6 %), бронхіальна астма (18,9). У 61,4 % діагностовано 

риносинусит в поєднанні з кон’юнктивітом. У 6,1 % дітей перераховані вище 

форми полінозу супроводжувалися шкірними проявами сезонної алергії 

(кропив’янка, набряк Квінке, атопічний дерматит). У процесі дослідження 

вдалося прослідкувати існування зв’язку з виявленими клінічними даними і 

окремими результатами аеропалінологічних досліджень. Загальна тенденція росту 

і спаду концентрації пилку та виникнення загострень сезонної алергії в 2011-2013 

рр. зберігалася подібною. Починаючи з березня по жовтень пацієнти зверталися із 

загостреннями сезонної алергії, піки цих звернень припадали на травень - червень, 

та серпень – вересень місяці (пік цвітіння берези, дуба, злаків, полину і лободи).  

 Згідно отриманих даних протягом 2011-2013 років спостерігалося 

зростання частоти звернень пацієнтів з симптомами полінозу у другій половині 

літа-восени. В цей період пилкують деякі злакові, лободові, айстрові. Особливу 

стурбованість викликає амброзія, пилок якої є одним з найнебезпечніших для 

здоров’я. Проведені аеробіологами дослідження показали, що пилок амброзії 

знаходиться у повітрі Львова від початку третьої декади липня до кінця вересня-

другої декади жовтня [29, 30]. За період наших досліджень 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. Згідно з результатами 

наших досліджень, частота виявлення гіперсенсибілізації дітей до амброзії у 2011 

році склала 7,5 %. За останніми літературними даними, частота гіперчутливості 

до пилку амброзії зростає не лише в Україні, але й у всьому світі. Водночас, 

згідно з результатами досліджень багатьох авторів, найбільш високий 

сенсибілізаційний потенціал має пилок полину, що в свою чергу впливає на 

важкість перебігу і частоту загострень полінозу. Згідно з нашими даними у 2011р. 

у Львові та області кількість дітей, чутливих до полину становила 21,2 %. Пік 



139 

 

клінічних проявів сезонної алергії у таких дітей спостерігався у другій половині 

серпня-вересні, що доводить існування зв’язку симптомів полінозу з наведеними 

вище результатами аеропалінологічних досліджень.  

Більше того, на території Львова та області виявлено вид рослин, пилок 

якого дуже подібний до пилку амброзії – чорнощир нетреболистий Це також 

адвентивна рослина, пилок якої характеризується високою алергенністю.  

В процесі наших клінічних досліджень отримані також дані, які сьогодні 

однозначно трактувати складно. Зокрема, згідно результатів шкірного 

алерготестування, серед причинно-значущих алергенів, які можуть спричиняти 

клінічні ознаки сезонної алергії у дітей Львівщини, значне місце посідає пилок 

соняшника, до якого були чутливими 14,0 % обстежених пацієнтів. З точки зору 

аеропалінології це дуже високий відсоток. Передусім тому, що пилок соняшника 

переноситься здебільшого комахами і висипається лише при сильному вітрі. 

Очевидно, такі результати потребують нашої особливої уваги і подальшого 

поглибленого вивчення. 

Згідно даних багатьох досліджень у хворих із сезонною алергією 

встановлений еволюційний взаємозв’язок між алергічним ринітом і бронхіальною 

астмою. Причому, найчастіше виникнення симптомів алергічного риніту або 

ринокон’юнктивіту передує появі симптомів астми, значно рідше такі симптоми 

развиваються одночасно [178, 217]. Саме тому для опрацювання профілактичних 

дій щодо попередження розвитку бронхіальної астми у дітей із сезонною алергією 

на старті дослідження ми провели вивчення клінічного перебігу сезонної алергії у 

108 дітей. Було 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). 

Зокрема, у 1 дитини діагностовано бронхіальну астму (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 (56,1 %) дітей, у яких сезонна алергія 

проявлялася сезонним алергічним ринокон’юктивітом і/або сезонним алергічним 

ринітом склали групу порівняння (1Б), серед них у всіх дітей діагностовано 
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сезонний алергічний риніт, а у 20 (33,3 %) ще й сезонний алергічний 

ринокон’юнктивіт. Встановлено, що найчастіше основними проявами сезонної 

алергії були симптоми алергічного риніту (99,1 %), причому переважали явища 

назальної блокади і чхання. У 41,1 % дітей дихання носом взагалі було відсутнім. 

Прояви сезонного алергічного ринокон’юнктивіту спостерігалися у 34,3 % дітей, 

причому різко виражені симптоми (сльозотеча і набряк очей) спостерігались 

переважно у дітей з супутньою бронхіальною астмою. 

Слід відзначити, що в розвитку симптомів загострення полінозу 

спостерігалася певна послідовність проявів, як правило до симптомів риніту та 

кон’юнктивіту на піку палінації приєднувалися симптоми бронхіальної астми. 

Бронхи в таких дітей були чутливими не лише до алергенів, але й до 

неспецифічних подразників, таких як зміна атмосферного тиску, емоційного стану 

тощо. У жодного з наших пацієнтів не зареєстровано важкого перебігу 

бронхіальної астми. Астма, спровокована пилковою алергією, переважно 

проявлялася приступами кашлю (60,4 % випадків), свистячим диханням (52,8 % 

випадків). Типові приступи ядухи зареєстровані лише в 11 (22,8 %) пацієнтів. 

Слід відзначити, 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 переважної 

більшості пацієнтів обох груп сезонна алергія була діагностована несвоєчасно, в 

середньому через 3,3±2,51 роки від появи перших симптомів захворювання. 

Результати проведених досліджень дозволяють стверджувати, що 

найвагомішими факторами які пов’язані з прогресуванням сезонної алергії і 

розвитком бронхіальної астми були: ранній початок сезонної алергії (коефіцієнт 

кореляції r становить -0,4; р<0,05) , наявність в анамнезі сезонного алергічного 

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

ринокон’юнктивіту (r = -0,5; р<0,05), пізнє звертання за спеціалізованою 

допомогою r = 0,8; р<0,05), неадекватне лікування (р<0,05). Отримані результати 

дозволили запропонувати шляхи оптимізації профілактики бронхіальної астми у 

дітей із сезонною алергією, які передбачають своєчасне виявлення та адекватне 
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лікування даної патології, причому особливої уваги потребують діти з проявами 

сезонного алергічного ринокон’юнктивіту. 

З метою своєчасної діагностики бронхіальної астми у дітей з сезонною 

алергією у разі середньоважкого і важкого перебігу риніту або ринокон'юнктивіту 

потрібно щорічно в період загострення полінозу проводити дослідження функції 

органів зовнішнього дихання із обов’язковим проведенням тесту на зворотність 

бронхіальної обструкції. У випадку виявлення скритого бронхоспазму дітей треба 

розглядати як групу серйозного ризику розвитку бронхіальної астми.  

Впродовж останніх років оновлені міжнародні узгоджувальні документи 

щодо спільних підходів до лікування сезонної алергії, в яких особливе місце 

відведене АСІТ. Вивчення ефективності АСІТ проведено шляхом аналізу 

результатів дворічного лікування 102 дітей, хворих на сезонну алергію. 

Застосований комплексний спосіб оцінки ефективності лікування, який включав 

бальну оцінку симптомів захворювання, оцінку контролю бронхіальної астми за 

допомогою астма-контроль тесту (АКТ), визначення показників функції 

зовнішнього дихання, гіперреактивності бронхів, дослідження якості життя 

пацієнтів та імунологічні тести.  

Основну группу склали 52 дітей, які отримували базисне лікування (освіта 

хворих, елімінаційна терапія, фармакотерапія) із залученням АСІТ, 50 дітей групи 

порівняння отримували виключно базисне лікування без залучення АСІТ. 

Освітня робота з пацієнтами та їх оточенням передбачала проведення 

індивідуальних бесід і практичних тренувань, які не лише забезпечували 

розуміння симптомів сезонної алергії, але й формували вміння їх моніторувати та 

виконувати розроблений лікуючим лікарем план дій (детальні лікарські 

рекомендації подавалися в письмовій формі на кожному візиті у клініку). 

Базисну фармакотерапію розпочинали за 2 тижні до початку цвітіння 

причиннозначущих рослин, при цьому застосовували ступінчасту схему, яка 

визначалася важкістю симптомів сезонної алергії. Залежно від клінічних проявів 

захворювання призначалися антигістамінні, антилейкотриєнові препарати, 
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кромони та кортикостероїди місцевої дії. АСІТ розпочинали під час 2 візиту у 

клініку після проведення специфічного алерготестування.  

Оцінка ефективності лікування сезонної алергії у дітей проводилася на 

підставі 4-ох бальної оцінки симптомів у динаміці: 0 балів- симптоми не 

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

вираженості, 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 алерген-

специфічну імунотерапію бальна оцінка симптомів була істотно нижчою (р<0,05). 

Для оцінки ефективності лікування сезонної бронхіальної астми додатково 

використовували астма-контроль тест, функціональні спірометричні показники і 

оцінку якості життя пацієнтів. Контрольованість БА оцінювали у 24 дітей 

основної групи, та 21 дитини групи порівняння. На старті дослідження групи 

суттєво не відрізнялися за показниками контролю БА. Встановлено, що загальний 

показник АКТ основної групи становив на першому візиті в клініку 16,1±0,24 

бали, групи порівняння – 15,9±0,31 бали, ро-п>0,05, тобто астма в обох групах була 

неконтрольованою. Через 12 місяців (3 візит) в основній групі загальний показник 

контрольованості зріс до 18,2±0,1 бали (р1-3<0,05), а у групі порівняння до 

17,2±0,1 бали (р1-3<0,05, ро-п<0,05). Тобто, у пацієнтів, які приймали алерген-

специфічну імунотерапію сумарний показник контрольованості бронхіальної 

астми був істотно вищий. Істотна різниця між групами утримувалась і на 4-му 

візиті у клініку (основна 20,8±0,34) бали, р1-4 <0,05, порівняльна (19,9 ± 0,23) бали, 

р1-4 <0,05, ро-п<0,05). 

Покращення контрольованості БА було підтверджено результатами 

функціональних спірометричних вимірів. 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 (3 візти) ОФВ1 підвищився і в основній 

групі до 82,2±0,41 %, р1-3<0,05, і в групі порівняння - 81,9±0,44 %, р1-3<0,05, ро-

п<0,05). На заключному візиті відповідно отримано показники - 84,5 %±0,7, р1-
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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). 

Впродовж останніх років ведеться активний пошук тестів, які б дозволили 

оцінити активність запального процесу в бронхіальному дереві при БА. Як один із 

таких тестів розглядається оцінка бронхіальної гіперреактивності [12] Для її 

проведенння ми відібрали 13 дітей з контрольованою бронхіальною астмою (7-

основна група і 6 – група порівняння) і 12 дітей, хворих на сезонний алергічний 

риніт і сезонний алергічний ринокон’юнктивіт. Серед дітей з діагностовано БА 

проведення тесту з ДФН дозволило зареєструвати позитивну пробу у 5 дітей 

(71,4 %) основної групи і 4 – групи порівняння (66,7 %). Позитивний тест 

отримали і у 2 дітей основної групи з сезонним алергічним ринітом / 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 і сезонного алергічного 

риніту / сезонного алергічного ринокон’юнктивіту [86, 56 ]. 

Одним із активних напрямків наукових пошуків сьогодні є розробка нових 

комплексних багатовимірних способів оцінки ефективності лікування. Впродовж 

останніх років опубліковано багато праць, які доводять, що оцінка ефективності 

лікування виключно на підставі клінічних критеріїв не дає достатнього уявлення 

про контрольованість захворювання [1, 279]. Виходячи з цього актуальним 

сьогодні є пошук комплексу критеріїв, які б дозволили забезпечити 

різносторонню оцінку ефективності лікування. Багатовимірні, різного 

спрямування показники розробляються для охоплення різних, іноді не залежних 

один від одного аспектів контролю над хворобою. Незважаючи на відсутність 

єдиної думки про те, які параметри повинні бути включені в багатовимірну оцінку 

астми, з’являється все більше доказів на користь вивчення показників якості 

життя і оцінці ефективності лікування [194, 214]. Якість життя, включає в себе 

соматичні відчуття (пов’язані з симптомами хвороби), фізичні і професійні 

функції, емоційні і психологічні впливи, а також соціальну адаптацію. Важливо, 

щоб сама хвороба та оптимальні терапевтичні заходи не впливали на 
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комфортність життя пацієнта та його сім’ї. Сьогодні існує багато опитувальників, 

які дають можливість оцінити якість життя хворих. Вони мають різну чутливість і 

валідність. Для оцінки якості життя пацієнтів ми намагалися знайти 

опитувальник, який був би доступним для застосування саме у нашій групі 

хворих, стандартизованим, чутливим до змін різних параметрів якості життя у 

кожного респондента, простим у користуванні та стислим. Саме таким вимогам 

відповідає опитувальник якості життя (Е. Джуніпер) для дітей, хворих на БА, 

(PAQLQ (S)) та опитувальник якості життя особи, яка доглядає за дитиною, 

хворою на БА (PACQLQ), адаптовані для України українською і російською 

мовами. 

Робота з опитувальниками супроводжується певними труднощами. Деякі 

запитання пацієнтам необхідно пояснювати. Правильність відповідей залежить 

від того, наскільки добре пацієнт зрозумів запитання. Саме тому перше 

застосування опитувальників вимагає певного часу, який відводиться на навчання 

пацієнта. Потрібно в кожному конкретному випадку оцінити наскільки добре 

розуміє пацієнт запитання і наскільки правильно він на них відповідає.  

У процесі опитування ми зіштовхнулися з тим, що пацієнти переважно не 

чекають того ефекту від лікування, якого сьогодні можна досягти. Вони не 

розуміли, що можна жити з БА, не відчуваючи симптомів хвороби. Більшість 

пацієнтів в процесі опитування відзначали наявність значних симптомів БА і 

водночас вважали своє самопочуття абсолютно задовільним, а якість життя 

високою. Окрім цього деякі хворі весь час намагалися з’ясувати, які відповіді на 

питання є правильними. Їм важко було зрозуміти, що неправильних відповідей на 

ці питання просто нема. 

Опитувальник якості життя для дітей 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 
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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 бали) (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 

показників PACQLQ опитувальника зареєстрована за двома категоріями питань в 

обох групах опитаних батьків. Однак в групі пацієнтів, які отримували АСІТ вона 

була більш значимою. 

При порівнянні результатів опитувальника якості життя в основній і 

порівнюваній групах на момент закінчення дослідження відмічено суттєве 

покращення за всіма параметрами опитувальників в основні групі (pо-п<0,05). 

Для проведення імунологічного моніторингу ефективності АСІТ всім дітям 

проводили в динаміці визначення загального IgE, IL-4 та IFN-γ. Підвищення вмісту 

загального IgE в сироватці крові вважалося підтвердженням атопічної природи 

захворюавання. На старті дослідження показники загального IgE були високими у 

всіх дітей, у 68,0 % (69 дітей) пацієнтів вони перевищували нормативні показники у 

1,5-2,5 рази і склали в середньому 225,3±6,4 МЕ/мл, у 25,0 % (26 дітей) – 

зареєстровано підвищення в 4-5 разі, що складало 577,5 ± 20,7 МО/мл, а у 7,0 % 

(7дітей) пацієнтів отримані значения загального IgE перевищували 1000 МО/мл., в 

середньому 1080,3±1,8 МО/мл. Після лікування у основній групі рівень загального 

IgE склав 168,2±14,7 МО/мл, що підтверджує достовірне зниження даного показника 

в результаті АСІТ терапії (р<0,05). Водночас в групі порівняння суттєвого зниження 

показників загального IgE не спостерігалося (рівень IgE загального склав в 

середньому 272,0±24,3 МО/мл, р>0,05).  
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Динамічний аналіз середніх показників IL-4 та IFN-γ показав зниження 

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

критичному рівню статистичної значимості (p> 0,05). 

Застосування АСІТ дозволило зменшити медикаментозне навантаження уже 

через рік у 54,0 % пацієнтів основної групи (p<0,05), а через два роки у 68,0 % 

(p<0,05). Водночас в групі порівняння суттєвої відмінності в обсягу 

медикаментозного навантаження не спостерігалося.  

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. Доведено, що 

кліматичні умови мають значний вплив на початок пилкування та на 

концентрацію пилку рослин в повітрі. Встановлено, що зростання загострень 

сезонної алергії співпадає з піковою концентрацією пилку за даними 

аеропалінологічних досліджень. Проведені дослідження дозволили встановити 

найвагоміші фактори, які пов’язані з прогресуванням сезонної алергії і розвитком 

бронхіальної астми у дітей, і показали переваги застосування алерген-специфічної 

імунотерапії в лікуванні даної патології. Крім того, результати роботи показали 

доцільність постійного аеробіологічного моніторингу концентрації пилку в 

атмосфері, особливо під час палінації. Це дозволить своєчасно проводити 

елімінаційні заходи та медикаментозу профілактику у дітей з сезонною алергією. 
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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 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), 
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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).  
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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 щорічно 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 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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