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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

Ig – імуноглобулін 

sIgE – специфічний імуноглобулін Е 

АЗ – алергічні захворювання 

АР – алергічний риніт 

БГД – безгістамінова дієта 

ВТГ – відсутність толерантності до гістаміну 

ДАО – діамінооксидаза  

ІЛ – інтерлейкін 

ІФА – імуноферментний аналіз  

ІФН-γ – інтерферон-гама  

ОАС – оральний алергічний синдром 

ПХА – перехресна харчова алергія 

РА – рекомбінантні алергени 

САР  – сезонний алергічний риніт 

СІТ – специфічна імунотерапія 

СНТГ – синдром низької толерантності до гістаміну  

ХА – харчова алергія  

ЦАР  – цілорічний алергічний риніт 
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ВСТУП 

Актуальність теми. 

Алергічний риніт (АР) є одним з найбільш поширених алергічних за-

хворювань (АЗ), що вражає від 5 до 24 % населення різних країн та посідає 

провідне місце в структурі захворювань вуха, горла та носа 

[12,25,38,39,41,101,112]. АР значно погіршує якість життя хворих 

[139,148,149] та у (40-70) % випадків  трансформується у бронхіальну астму 

[17, 22,29,31,37, 41,51,57,70,91,175]. Сезонний алергічний риніт (САР) (полі-

ноз) – це АЗ, що викликається в основному пилком рослин та характеризу-

ється гострими алергічними запальними змінами в слизових оболонках, голо-

вним чином, дихальних шляхів та очей. САР має чітко повторювану сезон-

ність, збігається з періодом цвітіння певних рослин [21,38,40,69,79,98,100, 

178, 179] 

В різних країнах світу на САР страждає від 0,2 до 39% населення. За 

даними International Rhinitis Management Working Group [79, 89,97], середній 

рівень захворюваності на САР в розвинених країнах коливається від 0,9 до 

18,6 % та в середньому становить 15% та не має тенденції до зниження. На-

впаки, більшість дослідників відзначають зростання випадків САР у багатьох 

індустріально розвинених країнах за останні десятиліття. Так, в Європі 

поширеність полінозу в 70 рр. склала 1-4%, а в 1993 році досягла 10% . 

Відзначено значне  зростання  поширеності САР в Швеции (з 22% в 1990 р. 

до 31% в 2008 р.) [112 ], також відмічається підйом частоти АР в Італії з 

16,8% в 1991 р. до 25,8% у 2010 р. [176]. В Україні (за розрахунковими дани-

ми) поширеність САР складає 3-8% [19,20,24,38,40].  

          В останні роки САР все частіше поєднується з перехресною харчовою 

алергією (ПХА). Актуальність теми поєднання САР з ПХА підтверджується 

статистичними даними про те, що для 40-70% хворих на САР характерна на-

явність харчової алергії (ХА) [42,43,117,132,169]. Харчова алергія (ХА) – по-
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бічна реакція, викликана їжею, рекомендується Європейської Академією але-

ргології та клінічної імунології (ЕААСI) як термін-«парасолька» для будь-якої 

несприятливої реакції, що виникла після прийому їжі або харчової добавки. 

Клінічні прояви ХА характеризуються поліморфізмом. Для неї найбільш ха-

рактерними шкірними проявами є кропив'янка, оральний алергічний синдром 

(ОАС), що проявляється свербежем, поколюванням і набряком губ, язика, пі-

днебіння, глотки, які можуть супроводжуватися набряком Квінке легкого або 

середнього ступеня тяжкості та атопічний дерматит. Оральний алергічний 

синдром (ОАС) обумовлений гомологічними термолабільними протеїнами 

свіжих фруктів, овочів та пилку рослин. Висока поширеність сенсибілізації 

до пилку дерев сприяє розвитку перехресної реактивності до харчових білків 

рослинного походження (яблуко, фундук) та формуванню ОАС у хворих на 

САР [129,138,174]. При цьому перехресні реакції між харчовими алергенами 

та пилком обумовлені загальними антигенними детермінантами, що містяться 

в цих алергенах [55,58]. 

Поширеність ОАС в різних кліматично-географічних регіонах варіює у 

відповідності зі ступенем експозиції пилку. Так, 23-76 % хворих на АР у різ-

них країнах мають в анамнезі симптоми алергії як мінімум до одного продук-

ту, а більше половини пацієнтів з ОАС страждають непереносимістю більш 

ніж двох видів рослинних продуктів. Встановлено, що ймовірність розвитку 

ОАС вище в осіб жіночої статі, а також у хворих на бронхіальну астму [65]. 

Лише у Європі більш ніж 70% хворих, що мають сенсибілізацію до пилку бе-

рези, страждають на ОАС, асоційований з вживанням фруктів сімейства Ро-

зоцвітих (яблуко, вишня, персик)  [74,83,118]. 

  У складі специфічних алергенів в останні роки можливо також виділи-

ти найбільш активні білкові компоненти, які викликають продукцію  IgE ан-

титіл та розвиток клінічних симптомів АЗ [54,150]. Це і є рекомбінантні алер-

гени (РА), які є алергенними молекулами, отриманими методом генної інже-

нерії і спочатку виділеними з алергенного екстракту. Використання РА дозво-
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ляє виявити сенсибілізацію до головних (мажорних) та дещо менш важливих 

(мінорних) компонентів алергенів (специфічних білків), що вкрай важливо 

при призначенні хворим  специфічної імунотерапії (СІТ) алергенами [54, 150]. 

На даний час існує низка невивчених аспектів СІТ алергенами у хворих на 

САР з сенсибілізацією до пилкових алергенів та наявністю ПХА, тому актуа-

льним завданням  є уточнення наявності мажорних та мінорних алергенів та їх 

впливу на ефективність  СІТ та можливості її прогнозування ще до початку 

лікування.  Важливо, що РА дають можливість провести високоспецифічну 

діагностику, за допомогою якої можливо визначити об'єктивні критерії для 

призначення СІТ алергенами у цієї категорії хворих. Також проведення діаг-

ностичних тестів з РА відкриває нові можливості прогнозування ефективнос-

ті СІТ та призначення адекватної терапії, якщо алергічні реакції у пацієнта 

обумовлені сенсибілізацією до основного компоненту алергену. З іншого бо-

ку, якщо пацієнт чутливий до іншого (неголовного компоненту алергену), 

імунотерапія з екстрактом цього алергену, можливо, буде недостатньо ефек-

тивною. Є також побоювання, що СІТ з алергенними компонентами, до яких 

пацієнт не чутливий, може викликати розвиток нової сенсибілізації, що може 

погіршити симптоми, а не усунути їх.  

В деяких дослідженнях [130] вивчався вплив зниженого рівня 

діаминоксидази (ДАО), основного ферменту, який бере участь у метаболізмі 

гістаміну, на прояви ХА у хворих на АЗ, але це не стосувалося пацієнтів із 

САР з сенсибілізацією до пилку дерев. В зв’язку з цим встановлення рівня 

зниження ДАО  та його влив на перебіг ХА у хворих на САР є актуальним. 

Таким чином, висока поширеність перехресної реактивності до харчо-

вих продуктів рослинного походження у хворих на САР з наявністю ХА дик-

тує необхідність оптимізації існуючих підходів до специфічної діагностики та 

лікування хворих на САР з ПХА, одним з яких може бути використання РА.  

Зв’язок наукової роботи з науковими програмами, планами, тема-

ми. Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної роботи ДУ 
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«Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» 

«Удосконалити схемі комплексного лікування хворих на алергічний риніт із 

застосуванням пробіотичних препаратів»  (шифр УН 12.04.01, № держреєст-

рації 0110 U 010063). Здобувач є відповідальним виконавцем даної науково-

дослідної роботи. 

Мета роботи: підвищити якість діагностики та вдосконалити методику 

прогнозування ефективності лікування хворих на сезонний алергічний риніт 

з перехресною харчовою алергією шляхом застосування сучасних методів 

молекулярної алергодіагностики. 

 
Завдання дослідження:  

1. Визначити клінічні особливості перебігу сезонного алергічного рині-

ту з сенсибілізацією до пилку дерев та перехресною харчовою алергією. 

2. Вивчити імунологічні особливості ротоглоткового секрету та сирова-

тки крові хворих на сезонний алергічний риніт із сенсибілізацією до пилку 

дерев і перехресною харчовою алергією. 

3. Встановити частоту та структуру гіперчутливості до пилкових та ха-

рчових алергенів у пацієнтів із сезонним алергічним ринітом з сенсибілізаці-

єю до пилку дерев. 

4. Визначити за допомогою рекомбінантних алергенів пилку берези 

співвідношення їх мажорних (Bet v1) та мінорних (Bet v2, Bet v4) компонен-

тів у хворих на сезонний алергічний риніт та перехресну харчову алергію.  

5. Встановити частоту та вираженість сенсибілізації до рекомбінантних 

алергенів (Pru p1-R10, Pru p3-LTP, Pru p4) персику у пацієнтів із сезонним 

алергічним ринітом та перехресною харчовою алергією. 

6. Вивчити діагностичне значення рівня діаміноксидази крові у хворих 

на  сезонний алергічний риніт із сенсибілізацією до пилку дерев і перехрес-



9 
 
ною харчовою алергією та розробити алгоритм діагностики синдрому низької 

толерантності до гістаміну у відповідної категорії хворих. 

7. Розробити алгоритм діагностики перехресної харчової алергії у хво-

рих на сезонний алергічний риніт. 

Об’єкт дослідження: сезонний алергічний риніт із сенсибілізацією до 

пилку дерев та перехресною харчовою алергією. 

Предмет дослідження: дані анамнезу, об’єктивного оториноларинголо-

гічного та алергологічного обстеження, показників функції носа та його сли-

зової оболонки,  клініко-імунологічні особливості перебігу сезонного алергі-

чного риніту із сенсибілізацією до пилку дерев з наявністю або відсутністю 

перехресної харчової алергії, різні комбінації мінорних та мажорних алерге-

нів, стан місцевого та системного імунітету, діагностичне значення рівня діа-

мінооксидази крові.  

Матеріали та методи: загальноклінічні, інструментальні, клініко-

лабораторні (імунологічні, біохімічні, алергологічні), статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Доповнено наукові дані щодо частоти та структури сенсибілізації до 

алергенів пилку дерев та харчових алергенів рослинного походження у хво-

рих на сезонний алергічний риніт з перехресною харчовою алергією. Так, у 

1590 хворих на сезонний алергічний риніт частота гіперчутливості до пилко-

вих алергенів дерев склала 18,2 % випадків, серед яких 51,2 %пацієнтів мали 

перехресну харчову алергію. Встановлено, що для хворих з сенсибілізацією 

до пилку дерев характерна множинна сенсибілізація до комбінації з чотирьох 

пилкових (береза, ліщина, вільха і граб) алергенів, а при перехресній харчовій 

алергії переважає гіперчутливість до алергенів фруктів сімейства Розоцвітих 

(яблука – в 67,8%, персику – в 17,4%, вишні – в 10,4% випадків), моркви – в 

15,7% та горіхів – в 24,3% спостережень. Уточнено дані відносно клінічних 
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особливостей сезонного алергічного риніту з сенсибілізацією до пилку дерев 

та перехресною харчовою алергією, які полягають у більш тяжкому перебігу 

сезонного алергічного риніту за рядом ознак (постійне погіршення носового 

дихання (91,3%% проти 79,4% р<0,05) та нюху (22,6%% проти 10,8% р<0,05), 

свербіння у порожнині носа (96,5%% проти 87,2% р<0,05)), більш пізньому 

розвитку перехресної харчової алергії, ніж риніту, загостренні АР після за-

кінчення полінації рослин, посилення проявів харчової алергії при вживанні 

фруктів в період пилкування дерев, наявності додаткових до алергічного ри-

ніту симптомів у вигляді орального алергічного синдрому, рино-

кон’юнктивіту, хронічної кропив’янки, болю в животі, шкірного висипу при 

вживанні причинно-значущих харчових продуктів-алергенів.  

Встановлені особливості імунологічної реактивності пацієнтів із сезон-

ним алергічним ринітом із сенсибілізацією до пилку дерев та перехресною 

харчовою алергією, які полягають у зниженні рівня секреторного IgА в сек-

реті ротової частини глотки, підвищенні рівня реагінових антитіл класу IgЕ 

порівняно з контрольною групою, а при наявності перехресної харчової алер-

гії – у значному переважанні рівня антитіл класу IgG4. При сезонному алер-

гічному риніті з наявністю перехресної харчової алергії та без неї імунологі-

чні особливості ротоглоткового секрету та сироватки крові хворих на САР 

проявилися у збільшенні рівнів інтерлейкіну-4 та γ-інтерферону у сироватці 

крові. 

Визначено за допомогою молекулярної алергодіагностики структуру 

сенсибілізації до мажорного (Betv1) та мінорних (Bet v2 Bet v4) рекомбінант-

них алергенів пилку берези як основного алергену пилку дерев у пацієнтів з 

сезонним алергічним ринітом із сенсибілізацією до пилку дерев та перехрес-

ною харчовою алергією. 

За допомогою молекулярної діагностики визначено структуру сенсибі-

лізації до рекомбінантних алергенів (Pru p 1-R10, Pru p 3-LTP, Pru p 4) перси-

ку у хворих на САР з перехресною харчовою алергією. 
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         Обґрунтовано доцільність застосування додаткових молекулярних тех-

нологій діагностики, що дозволяють реєструвати наявність мажорних та мі-

норних причинно-значущих алергенів, які відповідають за розвиток основної 

та перехресної сенсибілізації у хворих на сезонний алергічний риніт із сен-

сибілізацією до пилку дерев, що дозволяє виявляти істинну сенсибілізацію до 

причинно-значущих алергенів та оптимізувати вибір набору алергенів та тер-

міни початку специфічної імунотерапії.  

Вперше вивчено показники діаміноксидази крові у хворих на САР з се-

нсибілізацією до пилку дерев з наявністю перехресної харчової алергії та без 

неї, і встановлено, що у осіб з сезонним алергічним ринітом з перехресною 

харчовою алергією низький рівень діаміноксидази крові зустрічається значно 

частіше, ніж у пацієнтів з сезонним алергічним ринітом без харчової алергії 

(10,4% проти 1,0 % випадків (р<0,05)). Запропоновано оригінальний алгоритм 

діагностики синдрому низької толерантності до гістаміну у хворих на сезон-

ний алергічний риніт з перехресною харчовою алергією та без неї. 

Практичне значення одержаних результатів. 

Практична цінність досліджень визначається тим, що за допомогою 

комплексного алергологічного та імунологічного обстеження визначено клі-

ніко-імунологічні особливості перебігу сезонного алергічного риніту з сенси-

білізацією до пилку дерев та перехресною харчовою алергією, які відрізня-

ються від звичайної клінічної картини сезонного алергічного риніту без хар-

чової алергії.  

За допомогою шкірного тестування та лабораторних методів діагности-

ки визначено спектр причинно-значущих алергенів та спектр специфічних 

IgE-антитіл до мажорних та мінорних алергенів у хворих на САР з сенсибілі-

зацією до пилку дерев та наявністю перехресної харчової алергії.  

Визначення рівня діамінооксидази крові дозволяє виявляти пацієнтів із 

синдромом низької толерантності до гістаміну та підвищити ефективність їх 

лікування.  
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Разроблено оригінальний алгоритм діагностики перехресної харчової 

алергії у хворих на сезонний алергічний риніт із сенсибілізацією до пилку 

дерев з харчовою алергією, який дозволяє виявляти сенсибілізацію до конк-

ретних компонентів алергенів і оптимізувати вибір елімінаційних заходів 

шляхом відповідної дієтотерапії та специфічної імунотерапії алергенами 

Розроблені алгоритми дозволяють покращити діагностику перехресної 

харчової алергії у хворих на сезонний алергічний риніт, синдром низької то-

лерантності до гістаміну, оптимізувати відбір пацієнтів для проведення спе-

цифічної імунотерапії алергенами та прогнозувати її ефективність до початку 

проведення відповідного лікування.  

 
  Впровадження результатів роботи у практику. Результати дослі-

дження впроваджені у практику роботи Центру алергічних захворювань вер-

хніх дихальних шляхів ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломій-

ченка НАМН України», обласної клінічної лікарні м. Запоріжжя, кафедри 

оториноларингології Запорізької медичної академії післядипломної освіти, 

кафедри оториноларингології Одеського національного медичного універси-

тету, міському алергоцентрі м. Дніпропетровська. 

 

   Особистий внесок дисертанта. Автором самостійно проведено літе-

ратурний пошук, виконано збір, вивчення та аналіз клінічного матеріалу, спі-

льно із співробітниками лабораторії патофізіології та імунології ДУ «Інститут 

отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» проведено ла-

бораторне імунологічне обстеження пацієнтів із сезонним алергічним рині-

том з перехресною харчовою алергією та без неї, самостійно розроблені та 

обґрунтовані схеми діагностики при поєднаній сенсибілізації до пилкових та 

харчових алергенів, проведена статистична обробка одержаних результатів. 

Текстове та графічне оформлення результатів досліджень належить автору. 

Усі наукові результати проведених досліджень, що виносяться на захист, ви-

сновки та практичні рекомендації на основі результатів виконаних дослі-
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джень отримані та сформульовані автором самостійно. Всі розділи дисертації 

дисертантом написані самостійно. У наукових працях, опублікованих зі спів-

авторами, самостійно зібрано матеріал, здійснено огляд літератури за темою 

дослідження. Автором самостійно зроблено узагальнення результатів роботи 

та сформульовані її висновки. Наукові праці опубліковано у співавторстві з 

науковим керівником та співробітниками ДУ «Інститут отоларингології ім. 

проф. О.С. Коломійченка НАМН України». Персональний внесок дисертанта 

в спільних наукових статтях складає понад 90%. 

          Апробація результатів дисертації.  

 Основні положення дисертаційної роботи викладені та обговорені на1-

му Всеукраїнському конгресі «Молекулярна алергологія та імунологія» (м. 

Одеса, 2013); Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань» 

(м. Харків, 2013); засіданні Українського наукового медичного товариства лі-

карів-оториноларингологів «Фармакотерапія та хірургічні методи лікування в 

оториноларингології» (м. Полтава, 2014); науково-практичній конференції 

алергологів України «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних 

захворювань» (м. Вінниця, 2014); науково-практичній конференції з міжнаро-

дною участю «Сучасна діагностика, лікування та профілактика імунозалеж-

них та алергологічних захворювань» (м. Київ, 2014); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Бронхіальна астма, алергія, імунологія – 

сучасні досягнення та перспективи розвитку» (м. Київ, 2015). Результати 

проведених досліджень обговорювались на засіданнях Вченої Ради ДУ «Ін-

ституту оториноларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» та 

засіданнях товариства оториноларингологів м. Києва та Київської області. 

 

          Публікації. За темою дисертації опубліковано 8 наукових праць, в тому 

числі 1 публікація у виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз 

даних та іноземних видань, 5 праць у фахових медичних наукових виданнях, 
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атестованих ДАК України, 2 тези – у матеріалах науково-практичних 

конференцій. 

О б с я г  т а  с т р у к т у р а  д и с е р т а ц і ї .  Дисертацію викладено на 

144 сторінках друкованого тексту, який складається із вступу, 6 розділів, в 

т.ч. огляду даних літератури та 4 розділів власних досліджень, висновків, 

практичних рекомендацій і списку використаних літературних джерел, що 

містить 186 робіт, із яких 50 кирилицею та 136 латиницею. Робота містить 23 

таблиці та 32 рисунки. 
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РОЗДІЛ 1 

АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ – АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА  

СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

Однією з найбільш актуальних проблем алергології та ринології залиша-

ється діагностика і лікування алергічного риніту (АР), який реєструється серед 

10-40% населення різних країн світу.  На жаль, це захворювання нерідко діаг-

ностується на пізніх стадіях, коли вже переважає тяжкий перебіг хвороби, су-

проводжується ураженням інших ЛОР-органів, очей, шкіри, в 40-70% випадків 

АР трансформується у бронхіальну астму, істотно знижує якість життя пацієн-

тів, негативно відображаючись на працездатності, здібності до навчання і від-

починку тощо [1,12,25,38,39,41,101,112] .  

АР – це інтермітуюче або персистуюче запалення слизової оболонки носа 

і його пазух, яке обумовлене дією алергенів і характеризується закладеністю, 

виділеннями, свербінням носа, чханням і нерідко аносмією (хоча можлива ная-

вність тільки декількох із вказаних симптомів). АР класифікується в залежності 

від характеру перебігу захворювання (інтермітуючий або персистуючий) і тяж-

кості його симптомів (легкий і помірний/тяжкий перебіг). У вітчизняному Про-

токолі надання медичної допомоги хворим на АР інтермітуючий АР пропону-

ється також називати сезонним (при полінозі), а персистуючий – цілорічним. 

Сезонний АР (САР) може бути пилкової або грибкової етіології, а цілорічний 

АР (ЦАР) – побутової, епідермальної,  харчової, професійної природи. Основ-

ний упор при розмежуванні САР і цілорічного АР здійснюється на частоту 

симптомів (<4 днів в тиждень або < 4 тижнів в році і >4 днів в тиждень або >4 

тижнів в році відповідно) [12, 24,29, 31, 35,73,79].  

           

          1.1. Поширеність сезонного алергічного риніту і чинники ризику йо-
го виникнення 

          САР – це АЗ, що викликається переважно пилком рослин і характеризу-

ється гострими алергічними запальними змінами в слизових оболонках, голов-

ним чином, дихальних шляхів і очей. САР має чітко повторювану сезонність, 
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збігається з періодом пилкування певних рослин [122].  У порівнянні з ЦAР, на 

частку якого припадає близько 40% всіх випадків АР, на САР страждають від 

30 до 40% дорослого населення і діти, і поширеність його неухильно зростає  

[ 24,79,89]. Відомий цілий ряд факторів ризику, що сприяють пилковій сенсибі-

лізації: спадкова схильність за атопічними захворюваннями, високий рівень си-

роваткового IgЕ, місце народження та проживання (зона високої концентрації 

пилку рослин), місяць народження (діти, народжені в сезон цвітіння, мають бі-

льшу ймовірність захворіти на САР), нераціональне харчування, забруднення 

атмосферного повітря (промислові та хімічні полютанти, ксенобіотики зміню-

ють хімічний склад пилкових зерен, сприяють накопиченню токсичних компо-

нентів) тощо [51,132] 

          На САР найчастіше хворіють особи від 10 до 40 років. При цьому у дітей 

до 3 років захворювання на поліноз зустрічається рідко, до 14 років в 2 рази ча-

стіше хворіють хлопчики, а у віці від 15 до 50 років – жінки. Статистичні дані  

свідчать про те, що 50% хворих на поліноз починають хворіти у віці до 15 ро-

ків, 90 % - до 30 років. Серед городян захворюваність на САР вище в 4-6 разів, 

ніж у сільських жителів. Поширеність пилкової алергії залежить від природно-

кліматичних, екологічних та етнографічних особливостей регіону [ 78,100,108]. 

          У патогенезі САР  виділяється три основних ланки [  145]. Перша ланка 

патогенезу – це проникнення пилку в організм, що зумовлено наявністю в стру-

ктурі пилку «фактора проникності», який сприяє його проникненню через епі-

телій слизових оболонок, а також порушенням захисних, бар'єрних функцій 

верхніх дихальних шляхів. У хворих на АР «дефекти захисту» обумовлені спа-

дковою схильністю. В результаті розвитку місцевої алергічної реакції та прони-

кнення розчинних фракцій алергенів в лімфо- та кровообіг відбувається нарос-

тання рівня сенсибілізації і залучення в алергічний процес тканин, які не мають 

прямого контакту з пилком (нижні відділи дихальних шляхів, шлунково-

кишковий тракт, сечовидільна система та ін.). Проникнення пилкових алергенів 

індукує імунологічні реакції організму, які є другою ланкою патогенезу САР. 

Медіатори, які взаємодіють з рецепторами органів-мішеней, індукують патохі-
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мічну та патофізіологічну фази атопічної реакції, що складають основу третьої 

ланки патогенезу даної хвороби. Саме вона й зумовлює появу набряку слизових 

оболонок, підвищення продукції слизу, спазму гладкої мускулатури. Вказані 

патофізіологічні реакції й визначають клінічну симптоматику САР, який най-

більш часто проявляється ринокон'юнктивальним та бронхоспастичним синд-

ромами. Найбільш важкий прояв САР – це пилкова бронхіальна астма, яка ре-

єструється у 30-38 % хворих на поліноз[ 91]. У деяких пацієнтів виникають та-

кож й різноманітні шкірні прояви полінозу у вигляді кропив'янки, набряку Кві-

нке,  атопічного дерматиту та контактного алергічного дерматиту. В останні 

роки САР все частіше поєднується з ПХА, чому буде присвячений наступний 

розділ огляду літератури. 

 

          1.2. Перехресна харчова алергія у пацієнтів з сезонним алергічним 
ринітом 

Актуальність теми поєднання САР з ПХА підтверджується статистични-

ми даними про те, що для 40-70% хворих на САР характерна наявність ХА [  

137,138 ].  Слід відмітити, що при цьому поєднання САР і ПХА, наприклад, на 

різні овочі і фрукти зумовлює не лише сезонний характер загострення полінозу. 

Це підтверджується статистичними даними про те, що для 40-70% хворих на 

САР характерна наявність позасезонних  загострень захворювання при вживан-

ні у складі їжі певних овочів та фруктів [  138 ]. Перехресні реакції між харчо-

вими алергенами рослинного походження та пилком обумовлені загальними 

антигенними детермінантами, що містяться в цих алергенах [ 28,34,42]. Під пе-

рехресною реакцією розуміють той факт, що людина патологічно реагує не 

тільки на одну речовину, тобто алерген з одного джерела, але й на ті, що мають 

спільні з основним алергеном антигенні детермінанти. Причина цього явища 

полягає в тому, що і в інших джерелах зустрічаються аналогічні за своїм скла-

дом дуже схожі алергени. Вони можуть уразити одну і ту ж систему органів, з 

якою контактував алерген або іншу [56,128].  
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ХА або побічна реакція, що викликана їжею, рекомендується ЕААСI (Єв-

ропейська Академія алергології та клінічної імунології) як термін-«парасолька» 

для будь-якої несприятливої реакції, що виникла після прийому їжі або харчо-

вої добавки. Клінічні прояви ХА характеризуються поліморфізмом. Для ХА 

найбільш характерними шкірними проявами є кропив'янка, ОАС, що проявля-

ється свербежем, поколюванням і набряком губ, язика, піднебіння, глотки, які 

можуть супроводжуватися набряком Квінке легкого або середнього ступеня 

тяжкості, та атопічний дерматит [ 63, 86 ]. ОАС обумовлений гомологічними 

термолабільними протеїнами свіжих фруктів, овочів та пилку рослин. Висока 

поширеність сенсибілізації до пилку дерев сприяє розвитку перехресної реак-

тивності до харчових білків рослинного походження (яблуко, фундук) та фор-

муванню ОАС у хворих на САР [62,138]. 

Поширеність орального алергічного синдрому в різних кліматично-

географічних регіонах варіює у відповідності зі ступенем експозиції пилку. Так, 

23-76% хворих на АР у різних країнах мають в анамнезі симптоми алергії як 

мінімум до одного продукту, а більше половини пацієнтів з ОАС страждають 

непереносимістю більш, ніж двох видів рослинних продуктів. За результатами 

клінічних спостережень описано кілька подібних асоціацій: між пилком берези 

та фруктами сімейства розоцвітих, пилком полину і селерою, пилком амброзії 

та динею [66,146]. Встановлено, що ймовірність розвитку ОАС вище в осіб жі-

ночої статі, а також у хворих на бронхіальну астму [65]. 

          Слід підкреслити, що в останні роки відзначається неухильна тенденція 

до зростання частоти виникнення алергічних реакцій, обумовлених різними ха-

рчовими рослинними алергенами [161,174 ]. Як фрукти, так і овочі можуть міс-

тити молекули, здатні індукувати алергічні реакції. З кожним роком розширю-

ється спектр овочів та фруктів за рахунок вживання екзотичних їх представни-

ків. Також внаслідок широкої пропаганди здорового способу життя відбуваєть-

ся збільшення частки цих продуктів в раціоні людини, незважаючи на те, що 

овочі та фрукти здатні викликати широкий спектр алергічних реакцій, в тому 

числі і анафілактичних [63,64]. При цьому в Директиві Європейського Союзу 
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(2005) серед усіх овочів та фруктів, що мають  алергенні властивості, обов'язко-

вою є тільки маркування селери [183.]. 

          Оцінка поширеності алергії до фруктів та овочів є досить складним за-

вданням, а інтерпретація даних з цієї проблеми має свої особливості. Так, при 

оцінці поширеності алергії до фруктів та овочів ми користуємось такими по-

няттями, як частота виявлення IgE-опосередкованої сенсибілізації, а також осо-

бистою переконаністю пацієнтів в наявності в  них ХА, що в більшості випадків 

не дає можливості судити про істинну поширеність цього виду алергії. Так, за 

даними різних досліджень частота виявлення сенсибілізації, що оцінена за до-

помогою прик-тесту, до певних фруктів становить менше 1% [177]. При аналізі 

36 міжнародних досліджень, яке охопило більше 250 000 учасників, було вста-

новлено, що найбільш часто виявляється сенсибілізація до плодів сімейства Ро-

зоцвітих (персику - 5,4%, яблука - 4,2%), ківі (3,6%), банану (2,5%) і кавуну 

(1,6%). Серед овочів найбільш частою причиною сенсибілізації були Зонтичні 

(сенсибілізація до моркви склала 3,6%, селери - 3,5%) і представник сімейства 

Пасльонових - томат (3,3%). У проведеному дослідженні особиста перекона-

ність дорослих в наявності у них алергії до фруктів варіює від 0,4 до 3,5% спо-

стережень. Причому найбільш часто причиною алергічних реакцій вважаються 

яблука, апельсини, лимони [79]. Узагальнені дані різних дослідницьких груп 

свідчать про те, що поширеність клінічно значущої алергії до фруктів становить 

від 0.1% до 4.3% [169]. 

          Поширеність алергічних реакцій до алергенів рослинного походження в 

значній мірі залежить від віку і географічного положення популяції, яка дослі-

джується. Так, за даними, отриманими в ході дослідження «Alergologica 2005», 

свіжі фрукти відповідальні за третину всіх реакцій, пов'язаних з ХА, тоді, як 

овочі тільки за 7% з них [77]. Все вищенаведене й зумовлює актуальність пода-

льшого вивчення проблеми перехресної алергії до пилкових та харчових алер-

генів, насамперед рослинного походження. 
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          1.3. Можливості використання рекомбінантних алергенів для удоско-

налення діагностики та лікування алергічних захворювань 

Визначення сенсибілізації до конкретного алергену рослинного продукту 

стало можливим у зв’язку з досягненнями в області молекулярної біології та 

введенням в клінічну практику компонентної діагностики (Сomponent Resolved 

Diagnostics). При цьому передбачається, що розробка клініко-імунологічних 

аспектів компонентної діагностики дозволить спрогнозувати вірогідність вини-

кнення симптомів алергії, можливість перехресної алергії, визначити ситуації їх 

ризику, призначити оптимальні елімінаційні заходи, зокрема дієту хворих з 

проявами ХА, підвищити ефективність СІТ [34, 128,150]. На даний час у складі 

специфічних алергенів  можливо також виділити найбільш активні білкові ком-

поненти, які викликають продукцію IgE антитіл і розвиток алергічної симпто-

матики. Це і є рекомбінантні алергени (РА) [151 ]. Отже, РА – це алергенні мо-

лекули, отримані методом генної інженерії  та з самого початку виділені з алер-

генного екстракту [151].  

Використання РА дозволяє виявити сенсибілізацію до компонентів (спе-

цифічних білків). Саме тому використання РА надає дослідникам важливу ін-

формацію про тригерні стимули на молекулярному рівні. Дослідження реакти-

вності до РА також дає можливість вивчати більш складні популяційні явища, 

такі як географічні відмінності в IgE-опосередкованій чутливості та перехресні 

реакції між різними алергенами. Виявлення маркерів для перехресної реактив-

ності надає цінну інформацію щодо можливої чутливості до різних джерел але-

ргенів. 

         Значення молекулярного рівня діагностики алергічних реакцій до харчо-

вих алергенів рослинного походження визначається, на думку ряду авторів 

[71,96,146] такими позиціями. 

1. Кожен рослинний продукт може містити кілька алергенів.  

2. Різні алергени, що містяться в одному рослинному продукті, мають різнома-

нітні фізико-хімічні характеристики, які в значній мірі визначають клінічні 

прояви алергії. Так, з кислото- та термолабільними протеїнами зазвичай пов'я-
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зують розвиток ОАС. Водночас, кислото- та термостабільні протеїни індукують 

значно ширший спектр клінічних реакції: від ОАС до загрозливого для життя 

анафілактичного шоку.  

3. Ряд рослинних алергенів може бути основою для перехресних імунологічних 

реакцій з гомологічними білками інших рослин. Ідентифікація алергену може 

допомогти попередити ті чи інші потенційно небезпечні реакції, пов'язані з пе-

рехресним реагуванням.  

4. Наявність сенсибілізації, встановленої за допомогою шкірних тестів та ви-

значення специфічних IgE in vitro, не завжди відображає можливість клінічних 

маніфестацій алергопатології.  

5. Рослинні білки накопичуються в певних ділянках рослин. При цьому, конце-

нтрація алергену в значній мірі залежить від сорту, зрілості плода, впливу чис-

ленних природних і штучних зовнішніх факторів.  

6. Ефективність СІТ алергенами пов'язана з наявністю сенсибілізації до конкре-

тних мажорних або мінорних алергенів.  

7. Виявлення клінічно значущого алергену в будь-якому продукті рослинного 

походження може сприяти оптимізації елімінаційної дієти. 

Як вказувалося раніше, саме ОАС у хворих на САР найбільш часто зу-

стрічається під час розвитку ПХА і формується опосередковано в результаті 

сенсибілізації до рослинних алергенів в респіраторному тракті. Так, серед поте-

нційних алергенів рослинного походження II класу визначені різні типи проте-

аз, пероксидази, інгібітори альфа-амілази, профілін, фітогемаглютинін, а також 

білки насіння. [151]. Встановлено, що вміст алергенних білків може варіювати в 

плодах фруктів та овочів в результаті впливу факторів навколишнього середо-

вища (кліматичні характеристики, грибкове або вірусне ураження рослини)  

[76; 187]. 

 У Європі більш, ніж 70% хворих, що мають сенсибілізацію до пилку бе-

рези, страждають на ОАС, асоційований з вживанням фруктів сімейства Розо-

цвітих (яблуко, вишня, персик) [138].  У першу чергу це пов'язано з сенсибілі-

зацією до широко поширеної групи алергенів PR-10 (pathogens-related), гомоло-
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гічних основному алергену берези – Bet v 1. [62].   Концентрація даних білків 

відносно стабільна, а їх функція пов'язана з перенесенням рослинних стероїдів, 

важливих для росту рослини та її захисту при патологічних процесах. Bet v 1-

гомологічні білки містяться у фруктах сімейства Розоцвітих – яблуку (Mal d 1), 

вишні (Pru av 1), абрикосі (Pru ar 1), в рослинах сімейства Зонтичних – моркві 

(Dau c 1), селері (Api g 1), петрушці, а також сімейства бобових – сої, арахісі. 

Вміст алергенів в шкірці фруктів в 7 разів перевищує таке в пульпі, що й пояс-

нює кращу переносність пацієнтами очищених фруктів. Більшість алергенів є 

лабільними, що підтверджується їх здатністю викликати переважно локальні 

клінічні реакції, зокрема ОАС. При цьому ризик розвитку ОАС  пропорційно 

пов’язаний з концентрацією  IgE антитіл до Bet v1. Так, у пацієнтів з низькою 

концентрацією Bet v1 вірогідність розвитку ОАС низька [62].    

Іншим паналергеном пилку берези є профілін Bet v 2, гіперчутливість до 

якого визначається у 10-30% хворих на САР. Амінокислотні послідовності 

профілінів рослин висококонсервативні, а гомологічність їх становить 70-85%, 

забезпечуючи перехресні реакції між білками вишні (Pru av 4), яблука (Mal d 4), 

сої (Gly m 3), арахісу (Ara h 5), фундука (Cor a 2), томатів (Lyc e 1). Наявність 

сенсибілізації до профіліну також лежить в основі ОАС, при якому у пацієнтів 

спостерігаються оральні і фарингеальні симптоми при вживанні свіжих фруктів 

та овочів. Перелік компонентів алергенів, що належать до різних білкових ро-

дин і визначаються у пацієнтів з сенсибілізацією до пилку дерев наведений в 

додатку 1.  

          З наведених вище даних стає очевидним, що більш важкі системні реакції 

обумовлені сенсибілізацією до білків-переносників ліпідів. Частота формування 

цієї сенсибілізації більша у жителів південної частини Європи (38% в Італії) і 

знижується до 10% в північній Європі.  Білки-неспецифічні переносники ліпі-

дів, що входять до суперсімейства проламінів, мають широку субстрат-

зв'язуючу специфічність, в тому числі залучені в транспорт фосфоліпідів і гала-

ктоліпідів через мембрани, мають антифунгальну і протимікробну активність 

[76, 92,168 ]. Білок переносник ліпідів відноситься до 14 групи патогенетично 
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залежних протеїнів, або PR-14 типу протеїнів (молекулярна маса 9-10 кДа), які 

формують широко поширене в рослинному царстві сімейство. Білки неспеци-

фічні переносники ліпідів ідентифіковані як головні алергени персика (Рru рЗ), 

яблука (Mai d 3) [42] і абрикоса (Рru а 3) [ 92]. 

          Особливу увагу дослідників пов'язано зі значними відмінностями в кон-

центрації різних алергенів Розоцвітих залежно від сорту та ряду інших чинни-

ків. Білки-неспецифічні переносники ліпідів зазвичай акумулюються в зовніш-

ньому епідермальному шарі плодів рослин, що пояснює більш сильну алерген-

ність шкірки в порівнянні з м'якоттю фруктів сімейства Розоцвітих  [168]. Так, в 

шкірці персика приблизно в 7 разів більше даного протеїну, ніж в м'якоті [147]. 

Так, середня концентрація Pru р 3 складає 132 мкг / г, 0,6 мкг / г, 17 мкг / г сві-

жої ваги шкірки, пульпи і цілого фрукта, відповідно [68]. Ймовірно, цим і пояс-

нюється досить хороша переносність очищених фруктів пацієнтами з алергією 

до білків-неспецифічних переносників ліпідів.  

          Вміст білка-неспецифічного переносника ліпідів пов'язаний з місцем роз-

ташування фрукта на дереві, зрілістю плода, умовами зберігання та, звичайно, 

сортом фруктів. Максимальний рівень білка-неспецифічного переносника ліпі-

дів, знайдений в свіжих, зрілих фруктах, тоді як при їх зберіганні його концент-

рація знижується [187]. Крім того, в різних сортах одного і того ж виду фрук-

тів/овочів концентрація алергенів варіює. Наприклад, концентрація білка-

неспецифічного переносника ліпідів в шкірці жовтого персика становить 15,48 

мкг / г; м'якоті жовтого персика – 2,25 мкг / г; шкірці червоного персика – 14,67 

мкг / г; м'якоті червоного персика –1,84 мкг / г [66,147]. Передбачається, що 

найбільша кількість Pru р 3 знаходиться в пушинку, що покривають поверхню 

персика. R. Asero і співавт. провели дослідження, в якому визначали здатність 

екстрактів отриманих з волосків персика і шкірки зв'язуватися з IgE-антитілами 

в сироватках сенсибілізованих хворих. Виявилося, що основне зв'язування IgE-

антитіл (до 87%) відбувається з екстрактом з волосків, що підтверджує припу-

щення про домінуючу концентрації Pru р 3 в волосках, що покривають поверх-

ню фруктів [64-67].  
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          Цікаво, що більшість сортів персика, культивованих в США, має більш 

високу концентрацію Pru р 3 і Pru р 1 в порівнянні з сортами, виробленими в 

Іспанії [68]. Необхідно відзначити, що білок- неспецифічний переносник ліпідів 

лісового горіха (Cor а 8) має високу перехресну реактивність з білком персика 

[110], а також cливи, вишні, сої, оскільки він (Gly ml) є головним алергеном. 

Більш ніж 80%-ва гомологія встановлена й для ряду неспецифічних білків-

переносників ліпідів (Pru р 3 (персик), Pru а 3 (абрикос), Pru av 3 (вишня) тощо). 

Крім того, дані білки можуть бути ідентифіковані у винограді, каштані, лісово-

му горіху, кукурудзі, ячмені, спаржі, моркви, полуниці та латуку [125,126,187]. 

Так, незважаючи на те, що алергічні реакції до салату зустрічаються рідко, бі-

лок-неспецифічний переносник ліпідів (Lac s 1) може викликати анафілаксію у 

сенсибілізованих пацієнтів [121]. 

            Ряд досліджень свідчить про ефективність СІТ алергенами пилку бере-

зи при ОАС у хворих на САР. Показано, що клінічна толерантність при вжи-

ванні яблука і негативні результати при проведенні шкірних алергологічних 

проб зберігаються протягом 30 місяців після проведення курсу СІТ алергена-

ми пилку берези [90,164].  Введення в діагностику АЗ компонентної алергодіа-

гностики дозволяє зробити прогноз ефективності курсу СІТ ще на етапі його 

призначення. Так, СІТ вважається ефективною, коли виявляється сенсибіліза-

ція до основних мажорних алергенів  (Bet v1). Це особливо важливо, оскільки 

вміст неосновних алергенів може дуже відрізнятися від виробника до вироб-

ника  [94,102]. При цьому важливе значення має такий факт:  існує сенсибілі-

зація до основних (мажорних) алергенів або ні.  Якщо виявляється сенсибілі-

зація до  sIgE проти  маркера алергену пилку берези  Bet v 1,  в такому випадку 

СІТ може бути ефективною.  З іншого боку, якщо підвищені показники sIgE 

відносяться виключно до перехресно-реактивних алергенів, таких як Bet v 2 

і/або Bet v 4, то у такому випадку СІТ є менш ефективною (до 50%)  або не 

ефективною і не рекомендованою. Сенсибілізація виключно до panallergens 

polcalcin/profilin є рідким випадком, незважаючи на те, що вона зустрічається 

у 10-25% пацієнтів з полінозом [81]. Цей факт підтверджується результатами 
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досліджень, в яких було доведено, що висока  ефективність СІТ була у пацієн-

тів з сенсибілізацією тільки до мажорних алергенів. При поєднанні сенсибілі-

зації до мажорних і мінорних алергенів ефективність СІТ була середньою і не-

велика ефективність або її відсутність спостерігається у пацієнтів з виявленою 

сенсибілізацією тільки до мінорних алергенів.  [157]. Отже, використовуючи 

компонентну алергодіагностику на етапі виявлення справжньої сенсибілізації 

у пацієнтів з САР можна прогнозувати ефективність СІТ алергенами ще до її 

призначення.   

Таким чином, дослідження реактивності організму хворих на АЗ до РА 

дає можливість вивчати більш складні популяційні явища, такі, як географічні 

відмінності в IgE-опосередкованій чутливості і перехресні реакції між різними 

алергенами. РА дають можливість удосконалити специфічну діагностику АЗ, за 

допомогою чого можливо визначити об'єктивні критерії для призначення СІТ 

алергенами. При цьому висока поширеність перехресної реактивності до харчо-

вих продуктів рослинного походження у хворих на САР диктує необхідність 

подальшої розробки інноваційних підходів до діагностики та створення алгори-

тму діагностики ПХА у відповідних категорій хворих. 

 

1.4. Синдром низької толерантності до гістаміну та його роль в алер-

гопатології 

          Відомо, що розвитку АЗ сприяє підвищення рівня гістаміну в крові вна-

слідок надлишкового його надходження при вживанні харчових продуктів, ба-

гатих гістаміном, тираміном, гістамінолібераторами  або утворення його в про-

світі кишечника (надлишкове утворення гістаміну з харчового субстрату, над-

лишковий синтез тираміну кишковою мікрофлорою), підвищеного всмоктуван-

ня гістаміну при функціональній недостатності слизової оболонки травного 

тракту та синдромі низької толерантності до гістаміну (СНТГ) [26,37,49]. Саме 

відсутність толерантності до гістаміну (ВТГ) призводить до порушення рівно-

ваги між накопиченням гістаміну та здатністю до його деградації. Діамінокси-

даза (ДAO) є основним ферментом в метаболізмі гістаміну, що знаходиться в 



26 
 
організмі. ДAO  як секреторний білок може відповідати за нейтралізацію поза-

клітинного гістаміну після вивільнення даного медіатора. Недостатня деграда-

ція гістаміну внаслідок зниження активності ДAO призводить до підвищення 

його рівня в організмі, що може викликати розвиток різноманітних клінічних 

симптомів у вигляді діареї, головного болю, артеріальної гіпотензії, аритмії се-

рця, кропив'янки, свербежу та гіперемії шкіри, нападів бронхіальної астми піс-

ля прийому багатою гістаміном їжі , алкоголю, ряду лікарських препаратів то-

що. 

          Гістамін є біогенним аміном, який синтезується з амінокислоти гістидину 

пиридоксальфосфатом (вітамін В6), що містить молекулу L-гістидин декарбок-

силази. Він виробляється в опасистих клітинах, базофілах, тромбоцитах та де-

яких нейронах, де знаходиться внутрішньоклітинно в бульбашках та виділяєть-

ся при стимуляції.  Гістамін є потужним медіатором ряду біологічних реакцій. 

На додаток до дегрануляції опасистих клітин, яка здійснюється через зв'язуван-

ня антитіл класу IgE на поверхні клітин після зв'язування ними алергену, виді-

лення гістаміну може відбуватися незалежно від IgE. Незалежне вивільнення 

IgE регулюється циклічними нуклеотидами цАМФ та цГМФ, які виступають в 

якості вторинних месенджерерів. Тригери, такі, як гістамін або бета-

адренергічна стимуляція, підвищують концентрацію цАМФ, яка інгібує дегра-

нуляцію опасистих клітин за допомогою негативного зворотного зв'язку. Виві-

льнення гістаміну збільшується на подразники (альфаадренергічні і холінергіч-

ні), які знижують концентрацію цАМФ, певних цитокінів, які вивільняються 

при запаленні, а також за допомогою зв'язування комплемент - факторів С5а і 

C3a до додаткових рецепторів опасистих клітин. Цими "неалергічними" речо-

винами, що вивільняють гістамін, можуть бути лікарські препарати, продукти 

харчування,  хімічні  та  фізичні  агенти, гіпоксія, нейропептиди або ензими, на- 

приклад, фосфоліпаза. 

          Гістамін [106] синтезується через декарбоксилювання гістидину за допо-

могою гістидин-декарбоксилази. Розщеплюється він двома способами: поза 

клітиною через оксидативне дезамінування, яке каталізується ДAO [158], а та-
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кож в клітині через метилювання циклової структури гістаміну за допомогою 

ензиму гістамін-N-метил трансферази[113] . У місцях, де дія ензиму недостат-

ня, відбувається накопичення гістаміну. Дія обох ензимів блокується продукта-

ми їх же гідролізу через ланцюг зворотного зв'язку [87]. N-метілгістамін окис-

люється моноаміноксидазою B (MAO-B) [95] або ДАО [182]. Тим не менш, так 

як реакція метилювання відбувається в цитоплазмі, MAO-B [95] є головним 

шляхом розщеплення N-метілгістаміну in vivo. Cаме на дисбалансі між синте-

зом і руйнуванням гістаміну формується відсутність толерантності до гістаміну. 

Гістамін може метаболізуватися двома шляхами: 1) шляхом окисного дезаміну-

вання через ДAO (раніше відому як «гістаміназу»); 2) через кільце метилюван-

ня гістамін-N-метил-трансферазою. ДAO є секреторним білком, відповідальним 

за руйнування позаклітинного гістаміну, в той час як гістамін-N-метил-

трансфераза (цитозольний білок) інактивує гістамін тільки внутрішньоклітин-

но, наприклад, в печінці.  

          Причини відсутності толерантності до гістаміну можуть бути різними 

[106]. Продукція  ДAO, наприклад, може зменшуватися при пошкодженні енте-

роцитів при захворюваннях шлунково-кишкового тракту [109,167]. Інші біо-

генні аміни, алкоголь [104]  та  ліки [156] також можуть конкурентно пригнічу-

вати розпад гістаміну. Набута відсутність толерантності до гістаміну може бути 

оборотньою, якщо усунені причини, такі як, наприклад, припинення прийому 

блокуючих ДАО ліків.   Однак, на додаток до набутих форм, останнім часом 

інтерес дослідників зосереджений на ряді потенційних генетичних причин упо-

вільненого руйнування гістаміну при запальних та пухлинних захворюваннях, 

харчовій алергії, спру, хворобі Крона, неспецифічному виразковому коліті та 

аденомі товстого кишечника [60,99,105], що викликає необхідність вивчення 

питання частково ДAO-пов'язаної генетичної схильності до розвитку цих за-

хворювань[158]. 

          Клінічні прояви СНТГ можуть бути різними. З 1% населення, які страж-

дають від відсутності толерантності до гістаміну, до 80% складають жінки се-

реднього віку. Перевищення особистого порога толерантності до гістаміну при-
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зводить до прояву гістамін-пов'язаних симптомів, що знаходяться в залежності 

від співвідношення доза-реакція. У хворих зі зниженою активністю ДAO вжи-

вання навіть невеликої кількості гістаміну призводить до появи симптомів, які 

можуть проявлятися такими ознаками, які включають шлунково-кишкові симп-

томи, закладеність носа або нежить, головний біль [165 ], дісменорею, артеріа-

льну гіпотензію, аритмії, кропив'янку, свербіж, почервоніння шкіри та хрипи в 

легенях [106,182].  

          Гістамін може викликати головний біль як у страждаючих на мігрень па-

цієнтів, так і у інших, і ця реакція є доза-залежною. Гістамін-індукований голо-

вний біль – це головний біль судинного генезу, викликаний насамперед окси-

дом азоту (NO). Гістамін може викликати вивільнення NO з ендотелію за допо-

могою стимуляції рецепторів гістаміну (Н1) у великих внутрішньочерепних ар-

теріях. У багатьох хворих на мігрень відзначено зменшення рівня ДAO актив-

ності, яке було спровоковане вживанням багатих гістаміном продуктів, таких як 

вино або зрілий сир. При дотриманні вільної від гістаміну дієти було відзначе-

но полегшення стану цих пацієнтів [165,180]. Під час вагітності у деяких жінок 

з головними болями, пов'язаними з певними продуктами, відзначалося значне 

поліпшення стану, що можна пов'язати з високим виробництвом ДAO плацен-

тою [116]. У жіночих статевих шляхах гістамін виробляється головним чином в 

опасистих клітинах, ендотеліальних і епітеліальних клітинах в матці і яєчниках. 

Жінки з ВТГ часто страждають від циклічного головного болю і дисменореї. Це 

пов'язано з тим, що гістамін, через H1-рецептори помітно збільшує синтез ест-

радіолу і в той же час незначно прогестерону (e1). Хворобливі скорочення мат-

ки пов'язані з дисменореєю та викликані збільшенням виробництва простаглан-

дину F2a в ендометрії. Тому, гістамін може сприяти розвитку дисменореї через 

збільшення вироблення естрогену. При цьому, навпаки, естрогени можуть 

впливати на активність гістаміну. 

          Шлунково-кишкові симптоми є ще одним поширеним симптомом ВТГ та 

можуть включати в себе неспецифічні болі в животі, кольки, здуття живота та 

діарею. Підвищення рівня гістаміну в поєднанні зі зниженою активністю ДAO 
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були зареєстровані в ряді запальних та пухлинних шлунково-кишкових захво-

рюваннях, таких як хвороба Крона [ 109], неспецифічний виразковий коліт, 

алергічні ентеропатії [134], харчова алергія (Пa) [59,134], колоректальні поліпи 

та карциноми . Результати біопсії товстого кишечника у пацієнтів з харчовою 

алергією показали асоційоване зменшення рівня гістамін-N-метил-трансферази 

в поєднанні зі зниженням рівня деградації гістаміну. У цих умовах ферменти не 

можуть компенсувати один одного, а пошкодження слизової оболонки при 

шлунково-кишкових захворюваннях може призвести до порушень обміну гіс-

таміну у зв'язку із зменшенням синтезу ДAO.  Під час або відразу після прийо-

му алкоголю або їжі, що містить велику кількість гістаміну, пацієнти з СНТГ 

відзначають появу нежитю, закладення носа та рідше нападів бронхіальної аст-

ми. У разі останньої відзначається зниження активності ферменту гістамін-N-

метил-трансферази, відповідальної за руйнування гістаміну в бронхіальному 

епітелії [105].           

Практично у всіх продуктах в різних концентраціях присутні гістамін, 

його попередник гістидин та інші біогенні аміни, однак вміст гістаміну збіль-

шується при дозріванні та процесах бродіння. Високі концентрації гістаміну 

виявлені в таких продуктах, як зрілий сир, квашена капуста, вино та багатих 

білком продуктах – рибі, м'ясі та ковбасі за рахунок того, що бактерії та дріж-

джі мають високу активність гістидин-декарбоксилази, а рівень гістидину під-

вищується при процесах протеолізу. Деякі алкогольні напої, зокрема червоне 

вино, багаті гістаміном та є потужним інгібітором ДAO. Клінічно це проявля-

тися чханням, почервонінням шкіри, головними болями та приступами астми. 

Виразність даних симптомів зменшує застосування антигістамінних препаратів 

[104,116,180]. Як неспецифічні лібератори гістаміну  можуть виступати деякі 

продукти (наприклад, цитрусові), незважаючи на низький його вміст у них. Для 

ВТГ грає роль сумарне значення - скільки надходить з їжею  гістаміну, на від-

міну від IgE-опосередкованої ХА, при якій симптоми проявляються при прийо-

мі навіть невеликої кількості високоалергенних продуктів харчування. На дода-

ток до вмісту в харчових продуктах, яке може варіювати залежно від тривалості 
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зберігання та процесів дозрівання, кількість спожитих біогенних амінів відіграє 

важливу роль, як і одночасне вживання з ними алкоголю або ліків, які блокують 

ДАО [119]  . 

Сприяти розвитку СНТГ можуть ряд лікарських засобів [119] шляхом 

вивільнення гістаміну або гальмування ДAO [156] . Тому цей фактор необхідно 

враховувати, особливо, якщо препарати з цього списку призначаються на три-

валий час.                                                                                     

          Першим етапам діагностики СНТГ є ретельний збір анамнезу, що обумо-

влено широким діапазоном симптомів з боку різних органів і систем, включаю-

чи будь-які згадки про використання продуктів або ліків, які можуть вплинути 

на метаболізм гістаміну. Необхідно звертати увагу на супутні симптоми з боку 

шлунково-кишкового тракту та прояви АЗ (харчова, лікарська алергія та ін.). 

Для виключення істинної ХА необхідно проведення алергологічного тестуван-

ня за допомогою шкірних прик-тестів з харчовими алергенами та визначення 

рівня специфічних IgE в крові. Для виключення прихованого мастоцитозу не-

обхідно дослідження рівня триптази сироватки. Для встановлення СНТГ необ-

хідна наявність у пацієнта не менше двох типових симптомів (таблиця 1), по-

ліпшення його стану на фоні прийому антигістамінних препаратів та при до-

триманні безгістамінової дієти, а також зменшення рівня ДAO та / або підви-

щення рівня гістаміну [182].  

Основні клінічні ознаки СНТГ 

Орган Симптоми 

Шкіра Кропив’янка, свербіж 

Шлунково-кишковий тракт Нудота / блювання, біль в животі, 

метеоризм, діарея 

Центральна нервова система Головний біль, головокружіння 

Серцево-судинна система Гіпотонія, тахікардія, серцева аритмія 

Дихальна система Закладеність носа, ринорея 

Сечостатева система Дисменорея 
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          Пацієнтам необхідно рекомендувати ведення харчових щоденників. Це 

дозволяє документувати як симптоматичне поліпшення при дотримання безгіс-

тамінової дієти, так і рецидив симптомів у випадку її порушення. 

При підозрі на СНТГ показане визначення активності ДAO в сироватці крові. 

Так, активність ДAO <3 Од/мл наводить на думку про наявність ВТГ, актив-

ність її 3-10 Од/мл припускає ймовірність ВТГ, в той час як активність, що пе-

ревищує 10 Од/мл, робить діагноз ВТГ малоймовірним [106]. У деяких пацієн-

тів з однозначною клінічною картиною захворювання може бути виявлена 

нормальна активність ДAO. У цих ситуаціях визначення рівня гістаміну є кори-

сним доповненням для діагностики СНТГ. Рівень гістаміну може бути виміря-

ним в плазмі крові, а його продукт розпаду N-метил-гістамін - в сечі. Крім того, 

у пацієнтів може відмічатися відсутність кофакторів ДАО - вітаміну В6, міді та 

вітаміну С. Останній підтримує руйнування гістаміну [106]. 

Таким чином, аналіз літературних даних демонструє значну поширеність 

САР, високу частоту перехресної реактивності до харчових продуктів рослин-

ного походження у хворих на САР, недостатні  можливості рутинної специфіч-

ної діагностики та терапії відповідних категорій пацієнтів, що диктує необхід-

ність впровадженню інноваційних методів діагностики, створення сучасних 

протоколів діагностики ПХА у відповідних категорій хворих та раціонального 

їх відбору для проведення СІТ, чого можна досягти за рахунок використання 

сучасних методів молекулярної алергодіагностики.  

 



32 
 

РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Робота проводилася на базі Центру алергічних захворювань верхніх 

дихальних шляхів  та вуха ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Ко-

ломійченка НАМН України», в рамках виконання науково-дослідної роботи 

«Удосконалити схеми комплексного лікування хворих на алергічний риніт 

із застосуванням пробіотичних препаратів» (№ держреєстрації 

0110U010063). 

 

2.1. Матеріали дослідження 

В дослідженні взяли участь 1590 пацієнтів з САР, які проходили об-

стеження та лікування в Центрі алергічних захворювань верхніх дихальних 

шляхів та вуха ДУ «Інститут отоларингології їм. проф. О.С. Коломійченка 

НАМН України» протягом 2011-2013 рр. На першому етапі дослідження всі 

пацієнти заповнювали анкету-опитувальник (наведені у додатку 2), в якїй 

враховувалися такі дані: скарги,давність захворювання, сезонність загост-

рення, алергічні реакції на харчові продукти. В подальшому всі пацієнти з 

підозрою на наявність гіперчутливості до певних алергенів пройшли тес-

тування з екстрактами побутових, епідермальних, харчових та пилкових 

алергенів, які представлені в нашій географічній зоні.  

За даними проведених шкірних прик-тестів було встановлено, що се-

ред обстежених хворих у 966(60,75%) мала місце сенсибілізація тільки до 

однієї з груп алергенів: сенсибілізація до пилку дерев виявлялась у 289 

(18,2%)осіб, до пилку лугових трав –  у 325 (20,5 %), до пилку бур’янів– у 

350 (22,0 %). Поєднану сенсибілізацію до декількох груп алергенів мали 624 

(39,25%) пацієнтів.  

При аналізі частоти реєстрації перехресної харчової алергії у хворих 

на САР(за даними анкетування) встановлено, що ПХА зустрічалася у 148 
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(51,2%)пацієнтів з сенсибілізацією до пилку дерев, у 32 (9,79%) – з сенсибі-

лізацією до лугових трав і у 126 (36%) – з сенсибілізацією до бур'янів. У па-

цієнтів з полівалентною сенсибілізацією ПХА було діагностовано у 76 

(23,9%) пацієнтів з сенсибілізацією до пилку дерев і лугових трав та у 97 

(31,7%) обстежених з сенсибілізацією до пилку лугових трав і бур'янів. 

Таким чином, у більшості пацієнтів (у 148 з 289 (51,2%))з сенсибіліза-

цією до пилку дерев за даними анкетування виявлено наявність ПХА.  

В результаті застосування всіх критеріїв включення і виключення до 

дослідження ввійшли 217 пацієнтів з сенсибілізацією до пилку дерев. Саме 

тому ці пацієнти і були залучені до подальшого обстеження та лікування. 

Крім того, до обстеження було залучено15 практично здорових волонтерів, 

які склали контрольну групу, що використовувалася при визначенні норма-

тивних показників лабораторного імунологічного дослідження. 

Критерії включення пацієнтів до дослідження 

До участі в дослідженні були залучені хворі віком від 18 до 55 років, 

обох статей, з мінімум дворічним анамнезом АР, викликаного пилком де-

рев, у яких протягом попереднього місяця симптоми були відсутніми або 

спостерігались в легкій формі. На основі отриманої від пацієнта інформації 

про вираженість симптомів в попередній сезон цвітіння дерев, оцінювали 

тяжкість перебігу САР. Перебіг останнього визначали як середньо-тяжкий 

або тяжкий, якщо вираженість симптомів становила 2 бали або більше за 

шкалою від 0 до 3 (де 0 відсутність симптомів, 3 – тяжка форма захворю-

вання) в 4 із 8 категорій, за якими проводили оцінку (чихання, свербіж в 

порожнині носа, ринорея, закладеність носа, сльозотеча, почервоніння 

очей, свербіж очей або свербіж в горлі) в період попереднього сезону цві-

тіння дерев.  

Основними критеріями включення пацієнтів в дослідження були: 

- пацієнти з САР та перехресною харчовою алергією на фрукти та 

овочі; 
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- ОАС, встановлений тільки у випадках багаторазових епізодів ХА; 

- задовільний загальний стан хворого на момент початку обстеження; 

- наявність підвищеного рівня специфічних IgE (рівень IgE>3,5 kU/L 

(клас 2); 

- наявність специфічних IgE до рекомбінантних алергенів (рівень 

IgE>0,7kU/L (клас 2)); 

- наявність інформованої згоди від пацієнта на обстеження та лікування.  

Слід зазначити, що лише приодно- або двократному загостренні симп-

томів з подальшим неодноразовим безсимптомним вживанням відповідно-

го підозрюваного харчового продукту діагноз ОАС не виставлявся. 

 

Критерії виключення пацієнтів з дослідження 

- хворі на важку та неконтрольовану бронхіальну астму, яка потребує 

високих доз інгаляційних кортикостероїдів; 

- загострення САР; 

- хворі, які вже застосовували лікування методом АСІТ протягом 

останніх 5 років; 

- хворі, які застосовували імуносупресивну терапію протягом попере-

дніх 3 місяців; 

- хворі з анафілаксією в анамнезі; 

- хворі з гострою кропив’янкою та набряком Квінке в анамнезі; 

- хворі з важким перебігом атопічного дерматиту; 

- вагітні жінки; 

- хворі на гіпертонічну хворобу, які застосовують бета-блокатори, 

хворі з аритмією, глаукомою, імунокомплексними захворюваннями та іму-

нодефіцитними станами; 

- ускладнений перебіг захворювань дихальних шляхів (емфізема ле-

гень, пневмосклероз, легеневе серце); 

- гострі та хронічні інфекції в фазі загострення; 
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- пухлини, захворювання крові; 

- психічні захворювання; 

- системні захворювання сполучної тканини; 

- декомпенсований цукровий діабет; 

- некомпенсований тиреотоксикоз; 

- наявність хронічного стоматиту, глоситу, запальних чи пухлинних 

уражень порожнини рота (для перорального способу СІТ алергенами). 

Дизайн дослідження та характеристика груп хворих. 

У всіх пацієнтів, які увійшли у дослідження, було проведено співста-

влення демографічних, клініко-функціональних та лабораторних показни-

ків. Серед усіх вищезазначених хворих була виділена група пацієнтів (217 

осіб) з САР з сенсибілізацією до пилку дерев (береза, ліщина, вільха, граб). 

Усі вони були розподілені на 2 групи: 1 група – 102 хворіна САР з сенсибі-

лізацією до пилку дерев без ПХА та 2 група – 115 хворихна САР із сенси-

білізацією до пилку дерев та ПХА (рис. 2.1), результати обстеження яких 

були співставлені в подальшому. Усі пацієнти,  що увійшли до досліджен-

ня,  підписали згоду про добровільну участь у ньому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Розподіл пацієнтів по групам. 

1590 пацієнтів з САР 
 

217 пацієнтів з 
сенсибілізацією до пилку дерев 

 
1-а група –102 пацієнти 

з САР із сенсибілізацією  
до пилку дерев 

 
2-а група – 115 пацієнтів 

з САР із сенсибілізацією до пилку 
дерев та  ПХА 
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Розподіл обстежуваних пацієнтів за віком і статтю надано в табл. 2.1-

2.2. Відсутність достовірної різниці за цими показниками в обох групах 

хворих дозволило в подальшому проводити співставлення результатів їх 

обстеження. 

Таблиця 2.1 

Розподіл обстежуваних пацієнтів за статтю 

Групи 

Стать 
Ж Ч 

абс.  

 
% абс.  

 
% 

Перша 46 45,09 56 54,91 
Друга 54 46,96 61 53,04 

 
Примітка: розбіжність показників між групами недостовірна (Р>0,05). 

 

Таблиця 2.2 

Розподіл обстежуваних пацієнтів за віком 

Групи 

Вік, роки 
18-30 31-40 41-55 

абс.  

 
% абс.  

 
% абс.  

Ч  
% 

Перша 41 40,20 34 33,33 27 26,47 

 Друга 56 48,70 32 27,82 27 23,48 
 

Примітка: розбіжність показників між групами недостовірна (Р>0,05). 

 

Діагностичні засоби і препарати, що були використані в 

дослідженнях 

В процесі виконання дослідження використовувалися вітчизняні але-

ргени виробництва Вінницького підприємства “Імунолог”, офіційно зареє-

стровані в Україні. Ці алергени представлені водно-сольовими екстрактами 
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пилку дерев та харчових (фрукти та овочі) алергенів. Стандартні одиниці 

вимірювання кількості білку в алергенах – PNU. Кількість білку  у алерге-

нах, що випускаються, складає 10000-20000 PNU. Ми використовували ді-

агностичні комплекти алергенів, до складу  яких входили:   флакон алерге-

ну, флакон тест-контрольної рідини та флакон гістаміну. У всіх пацієнтів 

гістамін та вказані алергени використовувалися для проведення шкірних 

прик-тестів згідно затвердженої інструкції щодо їх медичного використан-

ня. 

 

2.2. Методи дослідження 

 Усім пацієнтам було проведено загальноклінічне обстеження (аналіз 

анамнестичних даних, оцінка клінічних симптомів), оториноларингологіч-

не та алергологічне обстеження. Клініко-лабораторне обстеження хворих з 

метою правильного відбору пацієнтів, які страждали на САР з сенсибіліза-

цією до пилку дерев, включало вивчення анамнестичних даних, результа-

тів об’єктивного загально-клінічного, оториноларингологічного та алерго-

логічного обстеження, лабораторних та інструментальних даних. Усім па-

цієнтам було проведено комплексне  алергологічне обстеження, яке вклю-

чало постановку шкірних проб (прик-тест) з пилковими та харчовими але-

ргенами. Також визначалися стан місцевого імунітету ротоглоткового сек-

рету, рівень загального та специфічних IgE у сироватці крові, стан цитокі-

нової системи крові хворих та рівень специфічних IgE до рекомбінантних 

алергенів. З метою виявлення впливу зниження рівня ДАО на тяжкість 

проявів ПХА пацієнтам із  САР з ПХА визначався рівень ДАО в сироватці 

крові. Також усі пацієнти пройшли лабораторне імунологічне обстеження. 

В разі необхідності для оцінки стану порожнини носа та навколоносових 

пазух (ННП) проводилося рентгенографічне, ендоскопічне, ультразвукове 

дослідження, комп’ютерна томографія. 
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 2 .2 .1 .Методи клінічного  та  інструментального отолари-

нгологічного  дослідження   

Клінічне обстеження включало в себе збір та аналіз алергологічного 

анамнезу за загальноприйнятою схемою, заповнення спеціально розробле-

ної анкети (дод. 2) для пацієнтів з «підозрою» на алергію до харчових але-

ргенів (овочі та фрукти), шкірні проби з причинними алергенами. Пацієнти 

з «підозрою» на зниження рівня ДАО заповнювали анкети, що були розро-

блені нами для даного дослідження (дод. 3). 

Традиційний комплекс дослідження складався з вивчення скарг хво-

рих, збору анамнестичних даних, в тому числі алергологічного характеру, 

детального фізикального огляду стану ЛОР-органів, ендоскопічного дослі-

дження порожнини носа, ультразвукового та при необхідності звичайного 

рентгенографічного або за допомогою комп’ютерної томографії обстежен-

ня стану ННП, дослідження функції зовнішнього дихання методом спіро-

метрії, визначення транспортної функції миготливого епітелію,  загального 

аналізу крові. 

При проведенні об`єктивного оториноларингологічного обстеження 

зверталася увага на колір слизової оболонки порожнини носа, ступінь її 

набряклості, наявність виділень у порожнині носа та їх характер, наявність 

поліпів. 

Діагноз АР встановлювали на підставі наявності у хворого характер-

них скарг (утруднене носове дихання, приступи чхання, свербіж у носі, ви-

ділення з порожнини носа, сезонність захворювання). Визначались інші 

можливі ознаки АЗ, а також характер та ефективність попереднього ліку-

вання пацієнтів з АР та супутніми АЗ. Спадковий фактор хвороби (наяв-

ність алергологічної патології у найближчих родичів) також визначали під 

час збору алергологічного анамнезу. Крім того, у пацієнтів з’ясовувалися 

відомості щодо наявності ексудативно-катарального діатезу, аденоїдних 

вегетацій, тонзилектомії, апендектомії, синдрому обструкції нижніх диха-
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льних шляхів, перебування на штучному годуванні у дитинстві, можливий 

етіологічний чинник захворювання – фактор, що був пусковим у початку 

хвороби, визначалась супутня патологія шлунково-кишкового тракту та 

гепатобіліарної системи, наявність професійних шкідливостей.  

          Діагноз ПХА встановлювався при наявності у пацієнтів наступних 

скарг: свербежу язика або ротової порожнини, болю в животі, нудоти, 

блювання, метеоризму, діареї, свербежу шкіри, кропив'янки, головного бо-

лю, головокружіння, гіпотонії, тахікардії, серцевої аритмії, закладеності 

носа, чихання, ринореї після вживання свіжих або термічно оброблених 

фруктів та овочів.  

При відборі пацієнтів для дослідження рівня ДАО враховувалися да-

ні анкетування, яке проходили пацієнти з САР з сенсибілізацією до пилку 

дерев та ПХА. 

 

Ендоскопічне дослідження порожнини носа 

Ендоскопічне дослідження порожнини носа виконували за допомо-

гою ендоскопічної апаратури «КаrlStorz» (Germаny). Огляд порожнини но-

са проводився в положенні пацієнта сидячи. Знеболення виконувалось за 

допомогою аплікації Sol. Lidocaini 10%, з попередньою ішемізацією слизо-

вої оболонки порожнини носа Sol. Adrenalini hydrotartrati 0,18%. Огляд 

проводили ендоскопами ∅ 4мм з 0о, 30о та 70оануляцією. При цьому оці-

нювався стан слизової оболонки порожнини носа, характер секрету.  

 

Дослідження транспортної функції миготливого епітелію слизової 

оболонки порожнини носа  

Дослідження транспортноїфункції миготливого епітелію слизової 

оболонки порожнини носа проводили за допомогою сахаринової проби. 

Суть методу полягає у визначенні часу, необхідного для переміщення ін-

дикаторної речовини (сахарину) із носової порожнини у глотку. Методика 
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полягала у нанесенні кристалу сахарину на верхньомедіальну поверхню 

нижньої носової раковини, відступивши 5мм від її переднього краю у мо-

мент затримання дихання пацієнтом. В подальшому визначали час появи 

солодкуватого присмаку у ротовій порожнині, на що вказував сам пацієнт. 

Досліджували окремо праву та ліву половину носа. Результат оцінювали 

наступним чином: 1 ступінь порушення – 20-30 хв., 2 ступінь – 30-60 хв., 

3 ступінь – понад 60 хв. (норма – 10-20 хвилин) [10, 140]. 

 
Визначення кількості еозинофілів у носовому секреті 

Одним із об’єктивних критеріїв ефективності терапії хворих на АР є 

зменшення відсоткового вмісту еозинофілів у носовому секреті в процесі 

лікування. Мазки-відбитки з порожнини носа фарбували за Папенгеймом 

та вивчали цитограму вказаного біологічного зразка матеріалу. Методика 

приготування мазків була такою. Носовий секрет у кількості 0,05 мл нано-

сили на предметне скельце, іншим предметним скельцем змішували секрет 

та готували мазок, який фіксували фарбою Май-Грюнвальда протягом 3 хв. 

Далі мазок фарбували за Романовським-Гімза (15 хв.) та проводили його 

мікроскопію, підраховуючи відсоток еозинофілів до загальної кількості 

нейтрофілів. У мазках здорових людей кількість еозинофілів складає не бі-

льше 10% [4, 139]. 

 

2 .2 .2 .  Алергологічні  методи дослідження  

Аналіз алергологічного анамнезу та скарг дає змогу виявити спектр 

ймовірних алергенів та припустити тип алергічної реакції, але ці припу-

щення повинні бути підтверджені специфічними методами алергологічно-

го обстеження. Для об’єктивізації діагнозу та визначення спектру причин-

но-значущих алергенів хворим проводився шкірний прик-тест з відповід-
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ними алергенами, визначалась кількість видоспецифічних IgE та рівень 

специфічних IgE до РА.  

 
Шкірні проби з алергенами 

Шкірні тести – діагностичний метод, який дозволяє виявити специ-

фічну сенсибілізацію організму завдяки оцінці характеру та вираженості 

місцевої запальної реакції після введення крізь шкіру розчину алергену. 

Позитивна реакція, що виникає при цьому, пропорційна кількості специфі-

чних антитіл, тобто дорівнює ступеню сенсибілізації пацієнта до певних 

алергенів.  

Прик-тест проводився за традиційною схемою: шкіру обробляли 

700спиртом, на внутрішню поверхню передпліч обох рук наносили окремо 

по 1 краплі 0,01% розчину гістамін гідрохлориду, тест-контрольної рідини 

та по 1 краплі алергену кожної серії. Відстань між краплями дорівнювала 

4 см. Через кожну краплю проводили прик-тест. Через 15 хв здійснювалась 

оцінка результатів тестування. Шкірне тестування з алергенами вважалося 

доцільним і проводилося лише тоді, коли тест с гістаміном був позитивним 

(гіперемія шкіри більше 2 мм та виникнення папули), а з тест-контрольною 

рідиною – негативним. Результати прик-тесту з алергенами оцінювалися за 

традиційною методикою (табл. 2.3) [23]. 

Таблиця 2.3 

Методика інтерпретації  результатів прик-тестів з алергенами 
 

Розмір папули (мм) Трактовка результатів 
Відсутність папули у місті тестування Негативний 

2-4 Слабо позитивний 

5-7 Позитивний 

7-10 Виражено позитивний 

11 та більше Гіперергічний 
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При цьому хибнопозитивними вважалися результати, коли реакція 

шкіри виникала на тест-контрольну рідину, тобто хворий міг зреагувати на 

саму процедуру, як механічний фактор. Ці пацієнти виключались з обсте-

ження. Також не враховувались хибнонегативні шкірні реакції (відсутність 

реакції на гістамін), причиною яких міг бути прийом антигістамінних пре-

паратів, системних глюкокортикостероїдів або нечутливість шкіри до але-

ргену.  

Типовий приклад гіперергічної реакції при проведенні прик-тесту з 

пилковими алергенами у пацієнта з САР наведено на рис. 2.2. 

 

 
Рис. 2.2. Гіперергічна шкірна реакція при проведенні прик-тесту з пи-

лковими алергенами 

 

2 .2 .3 .  Імунологічні  методи дослідження   

Дослідження рівня імуноглобулінів  

Для визначення рівня імуноглобулінів в сироватці крові використо-

вували метод радіальної імунодифузії в гелі за [131]. або той же метод в 

модифікації Simmons (1971) при визначенні концентрації цих білків в сли-

ні. Для визначення як сироваткових білків, так і секреторного IgА в ротог-
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лотковому секреті застосовувались реактиви виробництва підприємства 

«Сорбент» (Росія). Реакцію ставили в мікропланшетах фірми Hyland 

(США). Розрахунок вмісту імуноглобулінів проводили з використанням 

безграфічної (комп’ютерної) техніки. Вимірювання діаметрів кілець пре-

ципітації проводилось після фарбування їх амідо-чорним.     

 
Визначення рівня загального імуноглобуліну Е в сироватці крові  

Метод використовували відповідно з інструкціями до набору реакти-

вів для визначення вмісту загального IgE в сироватці крові імунофермент-

ним способом виробництва «Ставропольського заводу вакцин та алерген-

них препаратів» (Росія). Контроль реакції проводили з використанням іму-

ноферментного аналізатора АИ-Ц-щ1С (Білорусь) та виражали в одиницях 

міжнародного стандарту (кО/мл). 

 
Дослідження стануцитокінів та IgG4у сироватці крові 

Для цього у сироватці крові хворих, що увійшли до дослідження, 

імуноферментним методом з використанням наборів виробництва компанії 

«Hyland» (США) визначали концентрацію ІЛ-4, ІЛ-5, ІЛ-13, IgG4 та інтер-

ферону (ІФ) γ. Визначення зазначених факторів імунітету виконано з вико-

ристанням імуноферментного методу за допомогою аналізатору «Lab-

Line» (Австрія) та наборів реактивів виробництва компаній «Хемамедика», 

«Протеїновий контур», «Вектор-Бест» та «Цитокін» (Росія). Імунофермен-

тні дослідження проводили за методикою, описаною у табл.2.4. 
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Таблиця 2.4 

Методика визначення концентрації цитокінів в периферичній крові  
методом імуноферментного аналізу  

Порядковий 
номер етапу Опис етапу 

1 В чарунки планшету внести по 100 мкл стандартів та 
досліджуваних проб сироватки крові в дублях 

2 Провести інкубацію протягом 1 години при +37°С в умовах 
безперервного струсу  

3 Ліквідувати рідину з чарунок, тричі промити буфером і двічі 
дистильованою водою (300 мкл на чарунку) 

4 Внести в кожну чарунку 100 мкл вторинних антитіл 

5 Інкубувати 2 години при кімнатній температурі 

6 Ліквідувати рідину з чарунок, тричі промити буфером та 
бідистильованою водою (300 мкл на чарунку) 

7 Внести в кожну чарунку по 100 мкл кон’югату стрептавідіну з 
пероксидазоюхріну, розведеного 1:20 в буфері 

8 Інкубувати протягом 30 годин при +37°С в умовах 
безперервного струсу  

9 Ліквідувати рідину з чарунок, тричі промити буфером та двічі 
дистильованою водою (300 мкл на чарунку), висушити планшет 

10 Внести в чарунки по 100 мкл субстратузбарвником, інкубувати 
10-20 хвилин при кімнатній температурі у темряві і струшуючи  

11 Зупинити реакцію добавленням 50 мкл р-ну сірчаної кислоти в 
кожну чарунку 

12 Провести фотометруваннязаумов довжини хвилі 450 нм 

13 Розрахувати концентрацію досліджуваних інтерлейкінів в 
зразках за калібровочним графіком 

 

Визначення концентрації специфічних IgE до рекомбінантних алер-

генів у сироватці крові 

Дослідження проводили  методом  непрямої імунофлуоресценції  на  

аналізаторі ImmunoCAP  250  (Швеція).  За  даними виробника,  поріг чут-

ливості аналізатору складає 0,01 KUA/I, межа  cut-off для специфічних IgE 

прийнята рівною  0,35  KUA/I [93].  Також  при  інтерпретації результатів 

використовували розподіл одержаних концентрацій специфічних IgE-
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антитіл  на  класи сенсибілізації згідно рекомендацій виробника [98]  Ре-

зультати визначення специфічних IgE-антитіл вважалися позитивними при 

рівні >0.7KUA/І (табл. 2.5). 
Таблиця 2.5 

Інтерпретація результатів визначення IgE-антитілу сироватці  крові 
 

Концентрація IgE-антитіл  
у сироватці (KUA/I) Классреакції Трактовка результатів 

<0,35 0 IgE-антитіла не визначені 

0,35-0,7 1 Дуже низький рівеньIgE-антитіл 

0,7-3,5 2 Низький рівеньIgE-антитіл 

3,5-17,5 3 Чітка наявність IgE-антитіл 

17,5-50 4 ВисокийрівеньIgE-антитіл 

50-100 5 Дуже високийрівеньIgE-антитіл 

>100 6 Виключно високий рівень 
IgE-антитіл 

 

Методи визначення рівня діаміноксидази у сироватці крові 

Визначення концентрації ДАО у сироватці крові здійснювали  методом ра-

діоферментного аналізу (REA, РФА) на обладнанні «Beta Counterund Tecan 

Sunrise» з використанням тест-системи «Immundiagnostik». Рівень ДАО у 

сироватці вимірювався в одиницях IU/mL. 

 

2 .2 .4 .  Методи статистичної  обробкиданих  

          Результати проведених досліджень піддавали статистичній обробці з 

використанням стандартних методів [5,30]. Всі вибіркові показники, вико-

ристані в дисертації, підлягали перевірці на нормальність розподілу з ви-
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користанням критеріїв χ2Пірсона, Колмогорова-Смирнова. Для нормально 

розподілених вибірок подальшу статистичну обробку проводили класич-

ними параметричними методами: здійснювали розрахунок середньої ари-

фметичної (M), дисперсії (σ2) та помилки середньої (m). Для визначення 

достовірності (значимості) різниць показників перевірялись наступні гіпо-

тези: 1) про рівність дисперсій показників під час різноманітних клінічних 

проявів або у здорових та хворих (критерій Фішера та критерій χ2Пірсона); 

2) про рівність середніх значень досліджуваного показника здорових та 

хворих (t-критерій Ст’юдента для непов’язаних вибірок); 3) про рівність 

середніх значень показника при парних або корельованих вибірках до та 

після лікування (t-критерій Ст’юдента для зв’язаних вибірок). Для аналізу 

зв’язку між параметричними показниками використовували метод кореля-

ційного та регресійного аналізів. Зв’язок між параметричними показника-

ми вважався сильним при значеннях коефіцієнту кореляції (r Пірсона), що 

перевищував 0,6, слабким – при 0,3. Виходячи із значень tst і χ2
,визначали 

величину вірогідності різниці вибірок (р). Статистично значимим вважа-

лось значення p менш ніж 0,05 (5%). 

Для величин, не підпорядкованих нормальному закону розподілу 

(концентрації цитокінів та IgE-антитіл у сироватці крові), розраховували 

величину середнього геометричного, першого та третього квартилю, роз-

маху коливань (відношення інтерквартильного розмаху до середнього гео-

метричного), які в достатній мірі точно визначають характеристики розпо-

ділу. Для порівняння розподілу цих показників у різноманітних вибірках 

та для дискретних величин використовували критерій χ2Пірсона та U-

критерій Манна-Уітні, а також коефіцієнт рангової кореляції Спірмена. 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЗОННОГО 
АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ У ОСІБ З СЕНСИБІЛІЗАЦІЄЮ ДО 

ПИЛКУ ДЕРЕВ ТА ПЕРЕХРЕСНОЮ ХАРЧОВОЮ АЛЕРГІЄЮ 

 

3.1. Результати клінічного обстеження пацієнтів з сезонним алергіч-

ним ринітом 

У даному розділі роботі наведено матеріали, отримані при обстеженні 217 

хворих на САР із сенсибілізацією до пилку дерев з наявністю ПХА та без неї. 

Всі отримані дані обстеження заносились до амбулаторних та стаціонарних 

карт хворих, а також до індивідуальних каpт спостереження за ними. Всі паціє-

нти на момент включення в дослідження знаходилися в періоді ремісії АЗ. 

Вік обстежених осіб коливався від 18 до 55 років, складаючи в середньо-

му 36,2+10,3 років, що в цілому відповідає віковій структурі АЗ в Україні. Се-

ред 217 пацієнтів з САР та сенсибілізацією до пилку дерев було 117 (53,9 %) 

чоловіків і 100 (46,1 %) жінок. В групі пацієнтів з САР вік обстежених коливав-

ся від 25 до 41 років, а при наявності ПХА він коливався від 27 до 40 років. 

Статево-віковий склад обстежених нами осіб та розподіл їх за тривалістю за-

хворювання, продемонстрували, що для пацієнтів обох груп типовим було дос-

товірне зменшення з віком частоти САР (рис. 3.1-3.5).  Так, частота захворю-

вання у віковій групі від 18 до30 років була достовірно вищою (p<0,01) в обох 

групах, ніж у віковій групі 41-55 років (рис. 3.1). При цьому чоловіки з САР та 

САР+ПХА, як свідчать представлені дані, мають дещо більш високу частоту 

сенсибілізації до пилку дерев, ніж жінки (54,9 % проти 45,1 % для осіб без ПХА 

та 53,0 % проти 47,0 % для пацієнтів з ПХА, при р>0,05 для обох випадків).   

. 
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Рис. 3.1. Розподіл обстежених хворих на САР із сенсибілізацією до пилку дерев 

та САР з ПХА за віком 
 

 

Рис. 3.2. Розподіл обстежених хворих на САР із сенсибілізацією до пилку дерев 
та САР з ПХА за статтю. 

При розподілі хворих на САР з ПХА та без неї за середнім стажем за-

хворювання виявилося, що він складав у хворих на САР 5,5 ±0,48 роки, тоді як 

у пацієнтів з САР+ПХА він був вдвічі більшим і складав, в середньому, 
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8,1±0,42 років. Різниця між цими показниками достовірна (p<0,05). Отже, 

більш частому розвитку ПХА у пацієнтів з САР сприяє більш тривалий час ос-

новного захворювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Розподіл обстежених хворих на САР із сенсибілізацією до пилку дерев 
та САР з ПХА за тривалістю основного захворювання 

 

          З даних літератури [2, 49] відомо, що клінічні прояви САР у хворих бу-

вають різноманітними і залежать від різних причин: спадковості, термінів пере-

бігу  захворювання,супутніх АЗ, кількості причинних алергенів тощо. Саме то-

му в нашому дослідженні значна увага приділялася ретельному збору алерголо-

гічного анамнезу у пацієнтів з АР, результати якого наведено в табл. 3.1.   

 
Таблиця 3.1 

Дані алергологічного анамнезу пацієнтів з САР  
з сенсибілізацією до пилкових алергенів дерев 

Дані анамнезу 
Кількість осіб з від-
повідними даними  

(n=217) 
Обтяжена спадковість (наявність у родичів алергологічної патології) 181 (83,4%) 

Перенесені у  
дитинстві хвороби 

ексудативно-катаральний діатез 60 (27,7%) 

аденоїдні вегетації 35 (16,3%) 

бронхообструктивний синдром 13 (6,0%) 

Тонзилектомія 29 (13,4%) 

до 2 років 2-5 років 5-10 років >10 років

САР 49,02 20,59 12,75 17,65

САР+ПХА 7,83 35,65 33,04 23,48
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Як видно з даних, наведених в табл.3.1, в усіх хворих була велика кіль-

кість факторів, які могли б відіграти значну роль в початку розвитку АЗ. Так, у 

83,4% пацієнтів був обтяжений алергологічний анамнез, а 27,7% пацієнтів пе-

ренесли ексудативно-катаральний діатез в дитинстві. 

Основні скарги обстежених пацієнтів (табл. 3.2) були пов’язані з погір-

шенням носового дихання та зниженням, внаслідок цього, якості життя. У 81 

(79,4 %) обстеженого 1-ї групи (САР без ПХА) та 105 (91,3%) – 2-ї групи (САР 

з ПХА) відмічалось постійне ускладнення носового дихання, а у 21 (20,6%) та у 

10 (8,7%), відповідно, – періодичне погіршення носового дихання. Наступними 

за розповсюдженістю серед обстежених були скарги на слизові або водянисті 

виділення з порожнини носа (100% пацієнтів в обох групах), на напади чхання 

скаржилося 96 (94,1%) хворих з 1-ї та 110 (96,5%) – з 2-їгрупи; погіршення ню-

ху спостерігалось 11 (10,8%) осіб з 1-ї та 26 (22,6%) – з 2-їгрупи; на свербіння у 

порожнині носа в період цвітіння вказували 89 (87,3 %) пацієнтів 1-ї та 111 

(96,5%) осіб 2-ї групи; на свербіння очей вказували 87 (85,3%) хворих з 1-ї та 

102 (88,7%) – 2-ї групи. Отже, наявність ПХА достовірно (p<0,05 для всіх випа-

дків) погіршувала клінічний перебіг САР за такими ознаками, як постійне погі-

ршення носового дихання, нюху та свербіння у порожнині носа. 

 

Таблиця 3.2 

Порівняльний аналіз скарг хворих на САР в період його загострення 

Скарги хворих 
Групи пацієнтів 

Без ПХА (n=102) З ПХА (n=115) 

Погіршення 
носового дихання 

постійне 81 (79,4 %) 105 (91,3 %)* 

періодичне 21 (20,6 %) 10 (8,7 %)* 

Виділення з порожнини носа 102 (100 %) 115 (100 %) 

Погіршення нюху 11 (10,8 %) 26 (22,6 %)* 

Напади чхання 96 (94,1 %) 110 (95,7 %) 

Свербіння у носі 89 (87,3 %) 111 (96,5 %)* 

Свербіння очей 87 (85,3%) 102 (88,7%) 
 
Примітка: в цій таблиці і далі * означає, що відмінності статистично значущі (р<0,05) 
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         Звичайно, що у пацієнтів з наявністю ПХА до клінічних симптомів САР 

приєднувалися також й інші ознаки. Так, в результаті проведеного анкетування 

(див. розд. 2) було визначено, що у 114 (99,1 %) пацієнтів ПХА розвинулася піз-

ніше, ніж САР, і в середньому це відбувалося через 2,5±0,63 років після початку 

основного захворювання. Крім того, у 92 осіб (80,0 %) клінічні прояви АЗ збері-

гались після закінчення періоду полінації рослин, а у 50 (43,5 %) обстежених 

прояви ПХА на фрукти посилювались в період пилкування дерев. Більш деталь-

ну інформацію про результати анкетування осіб з САР наведено в табл. 3.3.  

Таблиця 3.3 

Перелік клінічних симптомів, індукованих вживанням фруктів та овочів,  
у пацієнтів з САР та ПХА (n=115) 

Клінічні симптоми 
Кількість обстежених 

Абс. число % 

ОАС 110 95,7 

Ринокон’юнктивіт 71 61,7 

Хронічна кропив’янка 21 18,3 

Біль в животі 20 17,4 

Шкірний висип 15 13,0 
 

Так, при аналізі анкетних даних нами визначено, що у хворих з САР та 

ПХА найбільш часто при вживанні певних харчових продуктів як найбільш ти-

повий прояв ПХА,розвивався ОАС (95,7% випадків) та ринокон'юнктивіт 

(61,8% спостережень), рідше зустрічалися клінічні прояви з боку слизової обо-

лонки шлунково-кишкового тракту та шкіри. 

Таким чином, до клінічних особливостей перебігу САР із сенсибілізацією 

до пилку дерев та ПХА можна віднести більш тяжкий перебіг АР за рядом клі-

нічних ознак (постійне погіршення носового дихання, нюху та свербіння у но-

сі), більш пізній розвиток ПХА, ніж САР, загострення АР після закінчення пе-

ріоду полінації рослин, посилення проявів ПХА на фрукти в період пилкування 

дерев, наявність додаткових до АР симптомів у вигляді ОАС, рино-

кон’юнктивіту, хронічної кропив’янки, болю в животі, шкірного висипу при 

вживанні причинно-значущих харчових продуктів-алергенів. 
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3.2. Результати оториноларингологічного обстеження пацієнтів з се-

зонним алергічним ринітом 

 Наявність ринокон’юнктивального синдрому визначаласьувсіх наших па-

цієнтів, тому важливе значення мали результати оториноларингологічного об-

стеження. В першу чергу, ми звертали увагу на стан носового дихання, слизової 

оболонки порожнини носа (колір, набряк), наявність вмісту в носових ходах, 

його характер. Дані передньої риноскопії у пацієнтів наведені в табл. 3.4. Слід 

зазначити, що згідно дизайну дослідження ми не включали до груп обстеження 

хворих, у яких було діагностовано значне викривлення носової перетинки, гі-

пертрофію нижніх носових раковин, поліпоподібні утворення в носових ходах, 

наявність рідини в ННП та патології носової частини глотки. Під час проведен-

ня обстеження порожнини носа у хворих на САР з сенсибілізацією до пилку 

дерев при наявності ПХА та без неї також оцінювався характер виділень з по-

рожнини носа. Відповідні дані наведено на рис. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Дані оториноларингологічного обстеження хворих на САР  
в період його загострення 

Дані оториноларингологічного обстеження 
Групи хворих 

Без ПХА (n=102) З ПХА (n=115) 

Стан носового 
дихання 

вільне 2 (2,0%) 3 (2,6%) 

утруднене 77 (75,5%) 92 (80,0 %)* 

утруднене періодично 23 (22,6%) 19 (16,5%) 

практично відсутнє - 1 (0,9%) 

Слизова оболонка 
порожнини носа 

рожева 41 (42,0 %) 22 (19,1 %) 

блідо-рожева 58 (56,9%) 88 (76,5%)* 

синюшна 3(2,9%) 5 (4,4 %) 

не набрякла 15 (14,7%) 3 (2,6%)* 

помірно набрякла 60 (58,8%) 67 (58,3%) 

значно набрякла 27 (23,5%) 45 (39,1%)* 

Носова перетинка 
не викривлена 90 (88,2%) 101 (87,8%) 

викривлена 12 (11,8%) 14 (12,2%) 
 
Примітка: *відмінності статистично значущі (р<0,05), методом критерію χ2.     
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Як свідчать наведені дані, всі обстежені мали проблеми з носовим дихан-

ням. Так, у 77 (75,5%) пацієнтів 1-ї та у 92(80,0 %) –2-ї групи носове дихання 

було утрудненим, що підтверджувалось об’єктивними даними за допомогою 

передньої риноскопії. У60 (58,8 %) пацієнтів 1-ї та у 67 (58,3%) пацієнтів 2-ї 

групи слизова оболонка порожнини носа була помірно набряклою, а у 27 

(23,5%) осіб в 1-й групі та у 45 (39,1 %) – в 2-ї набряк був значним. В цілому 

приєднання до САР перехресної харчової алергії призводило до достовірно 

більш частої значної набряклості слизової оболонки порожнини носа. Крім то-

го, майже однаково в обох групах обстежених у 2/3 осіб відмічалися серозні 

виділення з носа, а у 1/3 – слизові та слизово-гнійні. Повна їх відсутність спо-

стерігалася лише в поодиноких випадках. 

 

 
Рис. 3.4. Порівняльний аналіз характеру виділень з носа у хворих на САР в  
період його загострення 
 
 
 
В подальшому всім пацієнтам з САР було проведено дослідження транс-

портної активності миготливого епітелію слизової оболонки порожнини носа за 

допомогою сахаринової проби. Результати дослідження, наведені в табл. 3.5, 

свідчили про зниження транспортної активності миготливого епітелію у всіх 

обстежених пацієнтів. Так, в 1-й групі (САР без ПХА) у 6 (2,3%) осіб було 
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встановлено І-й ступінь порушення транспортної функції миготливого епіте-

лію, у 56 (54,9 %) осіб – ІІ-й, а у 40 (39,2 %) осіб – ІІІ-й. В 2-й групі  (САР з 

ПХА) у 3 (2,6%) осіб було встановлено І-й ступінь, у 68 (59,1 %) осіб – ІІ-й, а у 

44 (38,3 %) осіб – ІІІ-й ступінь порушення транспортної активності миготливо-

го епітелію. Отже, наявність ПХА суттєво не вплинула на ступінь порушення 

транспортної активності миготливого епітелію слизової оболонки порожнини 

носа у обстежених нами осіб. 

 

Таблиця 3.5 

Ступені порушення транспортної активності миготливого епітелію 
слизової оболонки порожнини носа у пацієнтів з САР 

Групи хворих 
Ступені порушення транспортної активностімиготливого епітелію 

І ІІ ІІІ 

1-а 6 (2,3%) 56 (54,9%) 40 (39,2%) 

2-а 3 (2,6%) 68 (59,1%) 44 (38,3) 

 

 

Крім того, в мазках-відбитках з порожнини носа вивчалась кількість ео-

зинофілів по відношенню до загальної кількості нейтрофілів в обох групах хво-

рих на САР в порівнянні з групою здорових осіб. Відносний вміст еозинофілів у 

носовому секреті хворих обох груп та осіб контрольної групи представлено на 

рис. 3.5. Як відомо, в мазках здорової людини кількість еозинофілів складає не 

більше 10 %. Серед обстежених нами хворих достовірне збільшення значення 

цього показника відмічалося у 82 (80,4 %)  пацієнтів 1-ї групи та у 94 (81,7%) – 

2-ї, тобто, відносна кількість еозинофілів в мазках була збільшена з однаковою 

частотою. 
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Рис. 3.5. Відносний вміст еозинофілів у носовому секреті пацієнтів з САР та 

осіб контрольної групи 
 
Таким чином, результати оториноларингологічного обстеження пацієнтів 

обох груп в період загострення САР підтвердили наявність у осіб з ПХА та без 

неї в однаковій мірі виражених порушень носового дихання, зміни стану слизо-

вої оболонки порожнини носа та ступеня порушення транспортної активності 

миготливого епітелію слизової оболонки носа. 

 

3.3. Результати лабораторного імунологічного обстеження пацієнтів з 
сезонним алергічним ринітом 

Серед патогенетичних механізмів алергічних захворювань, зокрема, САР 

і ХА,  виділяють важливість дисбалансу в системі цитокінів, що призводить до 

переважної активації Т-хелперних лімфоцитів другого типу (Th2) у сенсибілі-

зованому організмі. Експресія Th2 цитокінів (ІЛ-4, ІЛ-5, ІЛ-13) визначає вибір-

кову активацію, подовження терміну життя та акумуляції еозинофілів, опасис-

тих клітин та базофілів у слизовій оболонці порожнини носа [33, 48, 50].  

Вивчення вмісту секреторного IgА і загального IgЕ в сироватці крові та 

ротоглотковому секреті, а також цитокінового статусу крові у хворих на САР з 

ПХА дозволяє розкрити імунологічні особливості даного поєднання АЗ і може 

виявитися важливим імунодіагностичним та прогностичним методом з точки 
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зору ефективності проведення СІТ алергенами. Все це зумовило проведення 

нами відповідного дослідження, матеріали якого наведені в даному підрозділі 

роботи. Лабораторні імунологічні дослідження були проведені серед 34 хворих 

на САР з сенсибілізацією до пилку дерев та серед 20 здорових волонтерів ана-

логічного віку. Пацієнти були розподілені на 3 групи: 1-а група – 18 хворих на 

САР з ПХА; 2-а – 16 пацієнтів з САР без ПХА; 3-я – контрольна або К, яка 

складалася з 11 здорових донорів крові. Методики проведення лабораторних 

імунологічних досліджень були описано в розділі 2. 

Відомо, що одна з основних ролей секреторного IgA полягає в його здат-

ності зв'язувати антигени, наявні на слизових оболонках, і таким чином запобі-

гати їх потраплянню в організм. Проведені нами дослідження (рис. 3.6) показа-

ли, що середній вміст секреторного IgA в ротоглотковому секреті у осіб конт-

рольної групи становив 0,75 г/л. У пацієнтів з САР без ПХА рівень секреторно-

го IgA в ротоглотковому секреті склав 0,35 г/л, а в групі осіб з САР+ПХА –0,37 

г/л. Таким чином, проведені дослідження показали, що в групах хворих з САР і 

САР+ПХА має місце в майже однаковому ступені виражений дефіцит секрето-

рного IgA в ротоглотковому секреті, що визначає один з механізмів зниження 

бар'єрної функції слизової оболонки верхніх дихальних шляхів і зумовлює збі-

льшення алергенного навантаження на організм хворих [20] . 

 
 

Рис. 3.6. Вміст секреторного IgА в ротоглотковому секреті обстежених осіб 
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При АЗ вміст загального IgЕ в біологічних середовищах має діагностичне 

та прогностичне значення. За даними літератури, у здорових людей рівень IgЕ в 

сироватці крові не перевищує 130 МО/л, а в секретах слизових оболонок не ви-

значається або його рівень зовсім незначний. В результаті проведеного нами 

дослідження виявлено, що в сироватці крові здорових осіб контрольної групи 

без проявів алергопатології рівень загального IgЕ в середньому складав 

60,6±10,2 МО/мл. У пацієнтів з САР без ПХА рівень IgЕ в сироватці крові був 

на рівні 281,05±16,85 МО/мл, а у пацієнтів з САР і ППА – 479,77±18,85 МО/мл. 

Отже, вміст загального IgE в сироватці у пацієнтів з САР з і без ПХА був під-

вищеним у порівнянні з контролем (рис. 3.7), але важливо, що достовірно 

(p<0,02) більш високі значення рівня IgE були зафіксовані саме в групі пацієн-

тів з САР та ПХА. 

 

 
 

Рис. 3.7. Вміст загального IgЕ в сироватці крові обстежених 

 
 

Відомо, що саме цитокінова мережа регулює інтенсивність імунних реак-

цій, процеси проліферації, міграції та диференціювання клітин [13, 27]. 

Локальний ефект цитокінів при АР ініціює запалення, визначає підвищення 

проникності і розширення судин, накопичення ексудату, індукує експресію на 

ендотеліальних клітинах адгезивних молекул, сприяє міграції лейкоцитів у тка-
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нини. Система цитокінів забезпечує рекрутування до місця алергічної реакції 

нейтрофілів і/або еозинофілів, опосередкуючи розвиток її пізньої запальної фа-

зи [32]. Тому нами проведено вивчення особливостей продукції ІЛ-4, ІЛ-13, ІЛ-

5, ІФН-γ в группах пацієнтів із САР та САР+ПХА, а також у групі практично 

здорових осіб. Відповідні дані наведено в табл. 3.6. 

 

                                                                                                                Таблиця 3.6 

Вміст цитокінів в сироватці крові обстежених 

Групи Число  
спостережень 

Вміст інтерлейкінів, пг/мл 

ІЛ-4 ІЛ-5 ІЛ-13 

Контроль 11 1,9±0,6 2,6±0,5 10,5±2,1 

САР 18 19,4±5,6* 2,7±0,4 2,7±0,8* 

САР+ПХА 16 20,0±3,8* 2,5±0,8 2,3±0,5* 
 
Примітка: * - достовірність розбіжностей призрівнянні з групою контролю (р<0,02) 
 
 
Вміст ІЛ-4 в сироватці крові у пацієнтів обстежених груп 

ІЛ-4 є лімфокіном, якому належить провідна роль в регуляції росту і дифе-

ренціювання B-лімфоцитів, стимуляції синтезу IgE, дозріванні опасистих клі-

тин. Багато імуномодулюючих ефектів ІЛ-4 опосередковані його впливом на 

продукцію інших цитокінів [32,46,47]. Зокрема, збільшення продукції ІЛ-4 в 

біологічних рідинах ілюструє активацію Тh2-лімфоцитів. У нашому досліджен-

ні (див. табл. 3.6) вміст ІЛ-4 в сироватці крові здорових осіб склав, в середньо-

му, 1,9±0,6 пг/мл. У пацієнтів з САР з ПХА та без неї вміст ІЛ-4 достовірно не 

відрізнявся між собою і становив 20,0±3,8 пг/мл і 19,4±5,6 пг/мл, відповідно, 

суттєво перевищуючи контрольні значення (р<0,02 для обох випадків). 

 

Вміст ІЛ-13 в сироватцікрові у пацієнтівобстеженихгруп 

ІЛ-13 має подібні функції до ІЛ-4, є модулятором активності моноцитів і 

В-клітин, стимулює секрецію IgG4 iIgE В-лімфоцитами, здійснює інігібуючий 

ефект на продукцію інших цитокінів та разом з ІЛ-4 та ІЛ-10 бере участь в іму-
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нних реакціях Т-хелперів 2 типу [7,13,14,27,35,45].За нашими даними, в сиро-

ватці крові здорових осіб вміст ІЛ-13 в середньому склав 10,5±2,1 пг/мл. У па-

цієнтів з САР з та без ПХА було відзначено достовірне його зниження (див. 

табл.3.6) в порівнянні з контролем більш ніж в 3 рази (р<0,02 для обох випад-

ків).          

 

Вміст ІЛ-5 в сироватці крові у пацієнтів обстежених груп 

ІЛ-5 (еозинофільний фактор) індукує диференціювання, активацію і хе-

мотаксис еозинофілів, підвищує їх життєздатність проліферацію і диференцію-

вання В-лімфоцитів, продукцію IgE і експресію рецепторів до нього на еозино-

філах [15,16].Концентрація ІЛ-5 в крові хворих САР обох груп (див. табл.3.6) 

мало відрізнялася між собою та від контрольної групи (p>0,05 для всіх випад-

ків). 

 

Вміст ІФН-γ в сироватці крові у пацієнтів обстежених груп 

ІФН-γ бере участь у клітинній імунній відповіді, є маркером Тh1 лімфо-

цитів. Продукується ІФН-γ активованими Тh1 СD4+ Т-клітинами і СD8+ Т-

клітинами, а також NК-клітинами. ІФН-γ стимулює активність Т- і В-

лімфоцитів, диференціювання Тh0 в Тh1, моноцитів/макрофагів, нейтрофілів і 

натуральних кілерів, підсилює експресію молекул МНС I, МНС ІІ. ІНФ-γ опо-

зиційно з ІЛ-4 підтримують баланс Тh1/Тh2 і регулюють апоптоз цілого ряду 

нормальних, деяких інфікованих і трансформованих клітин, забезпечує імуно-

регуляторний, противірусний і антипроліферативний ефекти [32,48]. 

Вивчення вмісту в крові ІФН-γ – важливого регуляторного цитокіну, до-

зволило нам встановити (рис. 3.8) його високу концентрацію в крові у хворих 

на САР (межі коливань показника склали 86,7-173,5 пг/мл) при 36,6±3,8 пг/мл – 

в крові обстежених контрольної групи. 
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Рис. 3.8. Вміст ІФН-γ в сироватці крові обстежених осіб 

 

 

          Таким чином, результати лабораторного імунологічного дослідження 

дозволили встановити, що у хворих на САР з наявністю ПХА і без неї, на від-

міну від осіб контрольної групи, в ротоглотковому секреті виявлено зниження 

рівня секреторного «захисного» IgА, збільшення в крові рівня IgE, ІЛ-4 і ІФН-

γ та зниження концентрації ІЛ-13. До імунологічних особливостей САР у осіб 

з ПХА, за нашими даними, можна було віднести лише більш високі значення 

рівня IgE в крові пацієнтів з САР та ПХА. 

Завершуючи матеріали даного розділу, слід відмітити, що приєднання до 

САР із сенсибілізацією до пилку дерев перехресної харчової алергії призводить 

до більш тяжкого клінічного перебігу АР, формування позареспіраторних сим-

птомів захворювання, розвитку його загострень після закінчення періоду полі-

нації рослин, посилення проявів ПХА при вживанні фруктів в період пилкуван-

ня дерев, додаткового підвищення концентрації IgEв крові пацієнтів з САР та 

ПХА. Все це погіршує перебіг АР, якість життя, прогноз для пацієнтів та вима-

гає  оптимізації існуючих підходів до діагностики та лікування відповідних ка-

тегорій хворих. 
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РОЗДІЛ 4 

РЕЗУЛЬТАТИ АЛЕРГОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СЕЗОННОГО 
АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ З ПЕРЕХРЕСНОЮ СЕНСИБІЛІЗАЦІЄЮ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ТРАДИЦІЙНИХ ТА РЕКОМБІНАНТНИХ АЛЕРГЕНІВ 
 

4.1. Діагностика сезонного алергічного риніту з перехресною сенси-

білізацією за допомогою традиційних алергенів 

Діагноз сезонного алергічного риніту встановлюється на основі аналізу 

характерних скарг пацієнтів на напади чхання, свербіння у носі, закладення но-

са, наявність виділень з порожнини носа, зниження нюху, а також рино-

кон’юнктивального синдрому у вигляді свербіння очей, їх почервоніння, сльо-

зотечі, які мають сезонний характер. Але відомо, що остаточне підтвердження 

алергічного характеру захворювання потребує визначення сенсибілізації орга-

нізму хворих до причинно-значущих пилкових алергенів за допомогою шкір-

ного та лабораторного тестування. Саме тому в період ремісії САР всі пацієнти 

пройшли алергологічне обстеження. До нього було включено проведення 

прик-тестів з пилковими алергенами та визначення рівня специфічних IgE-

антитіл в сироватці крові. Для постановки прик-тестів ми використовували 

стандартні набори пилкових алергенів, які містять в 1 мл 10 000 PNU. Методи-

ку виконання шкірного прик-тесту та оцінку його результатів проводили згідно 

інструкції (див. розд. 2). 

Дані розподілу хворих за сенсибілізацією до різних груп алергенів на під-

ставі проведення шкірного тестування наведено на рис. 4.1-4.2. Одержані ре-

зультати показали сенсибілізацію до різноманітних пилкових алергенів, вклю-

чаючи пилок дерев, травневих та лугових трав, бур’янів тощо. За даними про-

ведених шкірних прик-тестів встановлено, що у 966 (60,8%) обстежених хворих 

мала місце сенсибілізація до однієї групи алергенів, а у 624 (39,3%) – до декіль-

кох груп алергенів. Так, у 289 (18,2 %) пацієнтів відмічалася сенсибілізація 

тільки до пилку дерев, у 327 (20,6%) – тільки до лугових трав, у 350 (22,0%) – 

до бур’янів. Поєднану сенсибілізацію до декількох груп алергенів мали 624 

(39,2%) осіб із загальної кількості обстежених. У 318 (20,0%) пацієнтів  визна-
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чено сенсибілізацію до комбінації алергенів – пилку дерев і лугових трав, а у  

306 (19,3%) обстежених – до комбінації пилку лугових трав і бур’янів тощо. 

 

 
Рис. 4.1. Розподіл  хворих на САР з моно- та полісенсибілізацією за даними 

шкірних прик-тестів 
 

  

Рис. 4.2. Розподіл  хворих на САР за групами пилкових алергенів за даними 
шкірних прик-тестів  
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Цікавими також виявилися дані відносно розподілу у хворих на САР сен-

сибілізації до різноманітних пилкових алергенів в залежності від віку обстеже-

них. Дані відповідного розподілу хворих за групами алергенів наведено в табл. 

4.1. Як видно з наведених даних, у пацієнтів більш молодого віку (18-30 та 31-

40 років) спектр сенсибілізації до пилкових алергенів був приблизно однако-

вим, коливаючись у межах 37,0-47,2% випадків. Але у осіб 41-55 років вже пе-

реважала сенсибілізація до комбінацій алергенів трав над сенсибілізацією до 

алергенів дерев (14,5-19,6% та 11,4%, відповідно).  

Таблиця 4.1 

Розподіл сенсибілізації до пилкових алергенів у хворих на САР  
в залежності від віку обстежених 

Алергени 

Вік, роки 
18-30 31-40 41-55 

абс. 
число % абс. 

число % абс. 
число % 

Пилок дерев 135 46,7 121 41,9 33 11,4 
Пилок травневих та лугових трав 121 37,0 142 43,4 64 19,6 
Пилок бур’янів 165 47,2 132 37,7 53 15,2 
Пилок дерев + пилок травневих та 
лугових трав 132 41,5 140 44,0 46 14,5 

Пилок травневих та лугових трав 
+ пилок бур’янів 138 45,1 115 37,6 53 17,3 

 
 

Відомо [145], що для 40-70 % хворих на САР характерна наявність перех-

ресної харчової алергії. Аналізуючи частоту виникнення ПХА у пацієнтів з 

САР (за даними анкети-опитувальника, яка наведена у додатку), нами було 

отримано такі дані (рис. 4.3). Так, частіше ПХА зустрічалася у пацієнтів з сен-

сибілізацією до алергенів пилку дерев (у 148 з 289 осіб (51,2% випадків)) та 

алергенів бур’янів (у 126 з 350 осіб (36,0% спостережень)). Значно рідше (у 32 з 

327 осіб (9,8% випадків)) вона реєструвалась у пацієнтів з сенсибілізацією до 

алергенів лугових трав. В групах пацієнтів з множинною сенсибілізацією ПХА 

мала місце в 23,9% випадків (у 76 з 318 обстежених) при сенсибілізації до пил-
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ку дерев і лугових трав, в 31,7% (97 з 306 осіб) – при гіперчутливості до алерге-

нів лугових трав і бур’янів.  

 

          
 

Рис. 4.3. Частота реєстрації ПХА у хворих на САР з сенсибілізацією до різних 
пилкових алергенів за даними анкетування 

 

Отже, найбільш часто ПХА зареєстровано нами саме у хворих на САР з 

сенсибілізацією до пилку дерев. Ці пацієнти і були залучені до подальшого об-

стеження та лікування. 

В результаті проведеного відбору в групу дослідження увійшло 217 паці-

єнтів з сенсибілізацією до пилку дерев. Всі вони, як вказувалося у розділі 2, бу-

ли розділені на 2 групи. До 1-ї групи було включено 102 хворих на САР з сен-

сибілізацією до пилку дерев без ПХА, до 2-ї – 115 хворих на САР з сенсибіліза-

цією до пилку дерев та ПХА. При цьому за даними шкірного тестування з пил-

ковими алергенами, результати якого наведено на рис. 4.4-4.8 та в табл. 4.2, у 

пацієнтів 1-ї групи переважала сенсибілізація до пилку берези (81,4% проти 

77,4% – в 2-й). У 2-й групі пацієнтів було більше хворих з сенсибілізацією до 

пилку граба (81 (70,4%) осіб проти 62 (60,8%) в 1-й групі) та ліщини (77 

(67,0%)  осіб проти 60 (58,8%).  
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Рис. 4.4. Структура сенсибілізації до пилку дерев у хворих на САР за  
результатами прик-тестів з пилковими алергенами  
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.5.  Ступінь вираженості шкірної реакції до алергену берези у пацієнтів з 

САР 
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Рис. 4.6.  Ступінь вираженості шкірної реакції до алергену вільхи у пацієнтів з САР  
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.7.  Ступінь вираженості шкірної реакції до алергену грабу у пацієнтів з 
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Рис. 4.8.  Ступінь вираженості шкірної реакції до алергену ліщини у пацієнтів з 

САР 
 

Таблиця 4.2 

Порівняльні результати аналізу структури сенсибілізації до пилку дерев  
у хворих на САР за результатами прик-тестів  

Алерген 
Групи  

САР без ПХА (n=102) САР з ПХА (n=115) 
кількість хворих, абс. (%) 

Береза 93 (91,2) 102 (88,7) 
Граб 62 (60,8) 91 (79,1)* 
Ліщина 61 (59,8) 86 (74,8)* 
Вільха 72 (70,6) 92 (80,0) 

 
Примітка: в цій таблиці та далі * означає, що відмінності статистично значущі 

(р<0,05) 
 

За ступенем вираженості результатів прик-тестів в обох групах спостеріга-

лися такі відмінності (табл. 15). Так, статистично достовірно більш виражена 
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реакція мала місце у хворих 2-ї групи на граб (t-критерій Ст’юдента 2,99, 

р<0,05), ліщину (t-критерій Ст’юдента 2,37, р<0,05) та вільху. 

Ми проаналізували також за даними шкірного тестування та визначення 

рівнів специфічних IgE в сироватці крові ступінь вираженості сенсибілізації до 

пилкових алергенів дерев у обстежених з САР з та без ПХА. Відповідні дані на-

ведені нами в табл. 4.3-4.4.  

Таблиця 4.3 

Вираженість шкірних проб з алергенами пилку дерев  
у осіб з САР з ПХА та без неї 

Алерген Трактовка  
результатів 

Групи хворих 
САР без ПХА (n=102) САР з ПХА (n=115) 

абс.           % абс.           % 

Береза 

слабкопозитивний 12 13,5 8 9, 1 
позитивний 33 37,1 34 38,6 
виражено позитивний 31 34,8 30 34,1 
гіперергічний 13 14,6 16 17,9 

Граб 

слабкопозитивний 11 17,2 9 12,3 
позитивний 31* 48,4* 7 9,6 
виражено позитивний 19 29,7 37 50,7* 
гіперергічний 3 4,7 20 27,4* 

Ліщина 

слабкопозитивний 11 18,0 9 11,4 
позитивний 36 59,0 29 36,7 
виражено позитивний 10 16,4 23 29,1* 
гіперергічний 4 6,6 18 22,8* 

Вільха 

слабкопозитивний 11 15,3* 6 7,3 
позитивний 27 37,5 26 31,7 
виражено позитивний 24 33,3 30 36,6 
гіперергічний 10 13,9 20 24,4* 

 
Примітка: * - відмінності статистично значущі (р<0,05).     

 

Як свідчать наведені у табл. 4.3 дані, за даними шкірного тестування у па-

цієнтів з САР та ПХА достовірно частіше (44,0% проти 27,4% випадків, p<0,05) 

спостерігались виражено позитивні проби з алергеном пилку грабу, але на той 

час, рідше (24,2% проти 50,% спостережень) зустрічалися позитивні результати 

шкірної реакції при тестуванні тим самим алергеном. При проведенні прик-

тесту з алергеном ліщини у пацієнтів з САР та ПХА достовірно частіше відмі-

чались виражено позитивні (27,9% проти 18,0% випадків, p<0,05) та гіперергіч-
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ні (20,9% проти 4,9%, p<0,05) реакції у відповідь на введення в шкіру даного 

алергену.  

Дещо інші результати вираженості сенсибілізації до пилкових алергенів 

дерев були одержані у хворих на САР з ПХА та без неї за допомогою тестів in 

vitro (табл. 4.4).  

Таблиця 4.4 

Результати визначення рівнів специфічних IgE у хворих на САР  
з наявністю ПХА та без неї 

Алерген Рівень показника 
Групи 

САР без ПХА (n=102) САР з ПХА (n=115) 
кількість хворих, абс. (%)  

Ліщина 

дуже високий 36 (35,3 %) 38 (33,0 %) 
високий 25 (24,5 %) 29 (25,2 %) 

помірний 12 (11,8 %) 21 (18,3 %) 
низький 4 (3,9%) 3 (2,6%) 

негативний - - 

Береза 

дуже високий 32 (31,4 %) 52 (45,2 %)* 
високий 19 (18,6 %) 36 (31,3%) 

помірний 26 (25,5 %) 20 (17,4 %) 
низький 10 (9,8%)  

негативний - - 

Вільха 

дуже високий 36 (35,3 %) 52 (45,2 %) 
високий 19 (18,6%) 25 (21,7 %) 

помірний 24 (23,5 %) 24 (20,9 %) 
низький  10 (8,7 %) 

негативний - - 
негативний - - 

 
Примітка: *відмінності статистично значущі (р<0,05), методом критерію χ2.     

 
Так, у 36 осіб (35,3%) 1-ї групи та у 38 (33,0%) – 2-ї був дуже високий рі-

вень специфічних IgE до пилку ліщини, а у 36 (35,3%) осіб 1-ї групи та у 52 

(45,2%) – 2-ї був дуже високий рівень специфічних IgE до пилку вільхи. При 

цьому у пацієнтів обох груп також нерідко зустрічалися високий (29,4% і 

36,5%; 18,6% і 23,5%) та помірний (25,5% і 19,1%; 23,3% і 20,9%) рівень сенси-

білізації до алергенів ліщини та вільхи, відповідно. Слід відмітити, що порів-

няння вказаних показників не виявило достовірних розбіжностей між ними 

(p>0,05 для всіх випадків). Суттєві відмінності було відмічено нами при порів-
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нянні результатів визначення концентрації специфічних IgE-антитіл до пилку 

берези. Так, нами було виявлено більш виражену чутливість до пилку берези у 

52 (45,2%) хворих з САР та ПХА, що достовірно вище (р<0,05), ніж в групі об-

стежених з САР без ПХА (32 (31,4%)). При оцінці високого рівня специфічних 

IgE-антитіл до алергену берези також спостерігалися відмінності в двох групах. 

Так, в 1-й групі рівень сенсибілізації до вказаного алергену достовірно (р<0,05) 

був нижчим (19 (18,6%) випадків), ніж в 2-й групі (36 (31,3%)). Отже, можна 

стверджувати, що у хворих на САР за даними обох методів специфічної алер-

гологічної діагностики має місце виражена сенсибілізація до пилкових алерге-

нів дерев. При цьому до алергену берези, за даними лабораторного досліджен-

ня, рівень сенсибілізації у хворих на САР та ПХА був вищим, ніж у пацієнтів 

без ПХА. Аналогічні дані, але до алергену пилку ліщини, були виявлені нами за 

даними шкірного тестування. 

Оскільки для 40-70% хворих на поліноз характерна наявність ПХА [145], 

це обумовило  проведення обстеження пацієнтів з САР на наявність у них ХА 

до відповідних алергенів. В результаті цього серед 217 обстежених з САР та се-

нсибілізацією до пилку дерев у 115 (53,0%) осіб було виявлено перехресну хар-

чову алергію, структуру якої наведено на рис. 4.9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.9. Структура сенсибілізації до харчових алергенів у хворих на САР з сен-

сибілізацією до пилку алергенів дерев за даними анкетування 
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Слід відмітити, що у значної частини хворих на САР з наявністю ПХА ві-

дмічається перехресна сенсибілізація до декількох харчових алергенів,на що 

вказують дані обстеження наших пацієнтів, які наведені на рис. 4.10.  

 

 
 
Рис. 4.10. Частота моно- і полісенсибілізації до харчових алергенів у хворих на 

САР з ПХА за даними анкетування  
 
 
 

        Як видно з даних, наведених на рис. 4.10, сенсибілізацію тільки до одного 

виду харчових алергенів виявлено у 61 (53,0%) обстеженого, у решти (54 

(47,0% випадків) – до декількох видів алергенів. Серед них найбільш часто зу-

стрічалась сенсибілізація до такої комбінації харчових алергенів – яблуко, горі-

хи, ягоди (вишня, персик) і морква. При цьому встановлено, що тривалість за-

хворювання на САР впливає на частоту формування ПХА. Так, при аналізі ан-

кетних даних відзначено, що чим більшим був стаж захворювання, тим до бі-

льшої кількості харчових алергенів розвинулася сенсибілізація у хворих на САР 

з ПХА. При цьому моносенсибілізація до харчових алергенів переважала у осіб 

з тривалістю захворювання до 3 років, а полісенсибілізація – у обстежених з 

тривалістю САР більше 3-5 років. Відповідні дані наведено на рис. 4.11.  
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Рис. 4.11. Взаємозв’язок між тривалістью захворювання на САР та кількістю 

харчових алергенів, до яких виявлена ПХА  
 
 

В усіх вказаних вище пацієнтів після їх анкетування були проведені прик-

тести з причинними харчовими алергенами, результати яких наведено в табл. 

4.5. 

                                                                                                      Таблиця 4.5 

Структура сенсибілізації до харчових алергенів у пацієнтів з САР  
з сенсибілізацією до пилку дерев за даними шкірного тестування 

 

В результаті проведеного шкірного тестування наявність ПХА підтвердила-

ся лише у 81 особи (70,4%), що говорить про недостатню інформативність прик-

тестів з харчовими алергенами. Причиною цього може бути те, що різні алерге-

ни, які містяться в одному рослинному продукті, мають різні фізико-хімічні ха-

Алергени 
Кількість хворих  

з позитивними результатами дослідження 
абс. % 

Морква 9 4,3 
Яблуко 35 30,4 
Персик 18 15,7 
Селера 3 2,6 
Ківі 1 0,87 
Арахіс 16 22,61 
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рактеристики, тому в залежності від сенсибілізації до одного або іншого  компо-

ненту алергену у кожного хворого ступінь вираженості результатів прик-тестів 

може бути різною. Так, наприклад, при сенсибілізації до білків PR-10, які руй-

нуються при термічній обробці, можна одержати або слабку реакцію шкіри при 

проведенні прик-тестів, або ж реакція зовсім може бути відсутньою, а при сенси-

білізації до LTP-білків – відповідна реакція шкіри буде вираженою [87]. 

У зв`язку з необхідністю уточнення діагностики ХА у хворих на САР з сен-

сибілізацією до пилку дерев нами також був досліджений у них й рівень відпові-

дних специфічних IgE-антитіл в сироватці крові. Вміст специфічних IgE-антитіл 

виявлявся за допомогою методу імуноферментного аналізу (ІФА) до харчових 

алергенів, перелік яких визначався на підставі попередньо проведених прик-

тестів. Нами було визначено рівень специфічних IgE-антитіл у сироватці крові 

115 хворих з наявністю ПХА в анамнезі, відповідні дані наведено в табл. 4.6.  

Таблиця 4.6  
Результати визначення рівня специфічних IgE до харчових алергенів  

у групі хворих на САР з сенсибілізацією до пилку дерев 

Алерген Концентрація IgE-антитіл у 
сироватці крові (KUA/I) Клас реакції Кількість пацієнтів, 

абс (%) 

Арахіс 

>100 6 15 (13,4 %) 
50-100 5 7 (6,1 %) 
17,5-50 4 5 (4,4 %) 
3,5-17,5 3 - 
0,7-3,5 2 - 

Яблуко 

>100 6 25 (21,7 %) 
50-100 5 26 (22,6 %) 
17,5-50 4 12 (10,3 %) 
3,5-17,5 3 11 (9,6%) 
0,7-3,5 2 - 

Морква 

>100 6 - 
50-100 5 5 (4,4 %) 
17,5-50 4 6 (5,2 %) 
3,5-17,5 3 4 (3,5%) 
0,7-3,5 2 - 

Персик 
>100 6 5 (4,4%) 

50-100 5 10 (8,7%) 
17,5-50 4 9 (7,8%) 
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3,5-17,5 3 6 (5,2%) 
0,7-3,5 2 2 (1,7%) 

 
  Результати визначення рівня специфічних IgE-антитіл до харчових алер-

генів за даними лабораторного дослідження крові показали, що у хворих на 

САР із сенсибілізацією до пилку дерев з наявністю ПХА в переважній більшос-

ті випадків характерний дуже високий та високий рівень IgE-антитіл (6-4 клас) 

до таких фруктів, овочів та горіхів, як яблуко (54,7%), морква (9,6%), арахіс 

(23,8%), персик (20,9%).  

Нами також проведено порівняння відповідності отриманих результатів 

при проведенні прик-тестів та визначення рівня специфічних IgE в групі хворих 

на САР з сенсибілізацією до пилку дерев та до причинних харчових алергенів. 

При цьому було отримано результати, які вказують на те, що лише у 41 (35,7%) 

обстеженого дані анамнезу, прик-тестів і рівнів специфічних IgE до харчових 

алергенів збігаються (рис. 4.12).  
 

 
Рис. 4.12. Порівняльні результати методів визначення сенсибілізації до харчових 

алергенів у пацієнтів з САР з сенсибілізацією до пилку дерев 
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Таким чином, для пацієнтів з САР з сенсибілізацією до пилку дерев ха-

рактерною є наявність ПХА з переважним формуванням гіперчутливості до 

фруктів сімейства розоцвітих (яблуко, персик, морква) та горіхів. Для діагнос-

тики причинно-значущих харчових алергенів у хворих на САР з ПХА слід ви-

користовувати дані алергологічного анамнезу, шкірних та особливо лаборато-

рних методів тестування з відповідними алергенами. При цьому навіть сукуп-

ність їх результатів не завжди дає можливість своєчасно і з високим рівнем ін-

формативності діагностувати ПХА у хворих на САР. Все це потребує оптимі-

зації специфічної алергологічної діагностики, з метою чого, крім традиційних 

екстрактів алергенів, доцільно застосовувати метод молекулярної алергодіаг-

ностики.  

 

4.2. Діагностика та прогнозування ефективності лікування сезонного 

алергічного риніту з перехресною сенсибілізацією за допомогою рекомбі-

нантних алергенів 

Для обґрунтування нових підходів до розробки схем лікування та про-

гнозу ефективності СІТ алергенами всім хворим на САР з сенсибілізацією до 

пилку дерев було проведено молекулярну діагностику у вигляді визначення 

рекомбінантних – мажорних (Bet v1) та мінорних (Bet v2, Bet v 4) алергенів бе-

рези, виявлення яких дозволяє діагностувати істинну алергію до пилку берези, 

оцінити перехресну реактивність з алергенами інших рослин та харчових про-

дуктів, прогнозувати ефективність СІТ алергенами. Результати визначення РА 

у сироватці крові хворих на САР з сенсибілізацією до пилку дерев в залежності 

від наявності або відсутності ПХА наведено в табл. 4.7-4.8. При цьому основні 

(мажорні) компоненти алергену берези (Bet v1 є маркером видоспецифічної 

сенсибілізації). Специфічні IgE-антитіла до Bet v 1 також можна виявити у па-

цієнтів з первинною чутливістю до інших букоцвітих.  Специфічні IgE-антитіла 

до Bet v1 було виявлено у 98,0 %  пацієнтів з САР без ПХА та у 100% осіб з 

САР та ПХА. Ступінь вираженості реакції у осіб з САР та ПХА також був бі-

льшим і зустрічався частіше (23,5 % проти 11,8 %, при p <0,05)), ніж у обсте-
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жених без ПХА. Мінорні алергенні компоненти (Bet v2, Bet v4), які є маркером 

перехресної чутливості, були виявлені у 16 (15,7%) пацієнтів без ПХА та у 19 

(16,5 %) осіб з ПХА. Слід відмітити, що сенсибілізація до даних компонентів 

алергенів й обумовлює перехресну реакцію між алергенами інших рослин. 

 

Таблиця 4.7 

Результати визначення наявності РА у сироватці крові  
хворих на САР з сенсибілізацією до пилку дерев 

Рекомбінантні 
алергени 

Групи пацієнтів з САР 
Без ПХА   (n=102) З ПХА (n=115) 

абс. ч. % абс. ч. % 
Bet v 1 100 98,0 115 100 

Bet v 2, Bet v 4 16 15,7 19 16,5 
 

Таблиця  4.8 

Результати визначення наявності РА у сироватці крові  
хворих на САР з сенсибілізацією до пилку дерев 

Алерген Вираженість  
реакції 

Групи хворих 
САР без ПХА (n=102) САР з ПХА (n=115) 

абс.           % абс.           % 

Bet v1 
 

0 клас 4 3,9 0  
1 клас 4 3,9 2 1,7 
2 клас 14 13,7 14 12,2 
3 клас 35 34,3 35 30,4 
4 клас 19 18,6 25 21,7 
5 клас 12 11,8 27 23,5* 
6 клас 14 13,7 12 10,4 

Bet v2, Bet v 4 
 

0 клас 86 84,3 96 83,5 
1 клас 4 3,9 0 - 
2 клас 11 10,8 8 7,0 
3 клас 1 1,0 5 4,4 
4 клас  - 4 3,5 
5 клас  - 2 1,7 
6 клас  -  - 

 

Примітка: *відмінності статистично достовірні (р<0,05)  
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Отже, серед пацієнтів, у яких було виявлено сенсибілізацію до мінорних 

РА, у 35 осіб вона мала місце одночасно і до мажорних алергенів берези, і тіль-

ки у 2 пацієнтів було виявлено ізольовану сенсибілізацію лише до мінорних 

алергенів. Тому, виходячи з одержаних нами даних, можна було спрогнозувати 

ефективність проведення СІТ пилковими алергенами у обстежених нами паціє-

нтів. Наведені в табл. 4.9 дані дозволяють зробити припущення, що у 86,1% об-

стежених пацієнтів з САР з ПХА ефективність СІТ пилковими алергенами буде 

високою, а у хворих на САР без ПХА частота високої ефективності СІТ склада-

тиме 82,4% випадків. Середню ефективність СІТ можна спрогнозувати у 13,7% 

пацієнтів з САР без ПХА та у 13,9% - з наявністю ПХА. Особливо важливим є 

той факт, що за допомогою вказаної компонентної діагностики можливе про-

гнозування низької ефективності СІТ алергенами. Так, за нашими даними, ни-

зька ефективність СІТ прогнозується тільки у 2 пацієнтів з САР без ПХА, що 

складає лише 2,9% випадків. Цим пацієнтам не слід  проводити СІТ екстракта-

ми пилку дерев. 
Таблиця 4.9 

Алгоритм прогнозування ефективності СІТ екстрактом пилку різних дерев  
у хворих на САР 

Пацієнти 

РА/прогноз СІТ 
Betv1 «+»/ 

Betv2, Betv4 «-» 
висока ефективність 

РА/прогноз СІТ 
Betv1 «+»/ 

Betv2, Betv4 «+» 
середня ефективність 

РА/прогноз СІТ 
Betv1 «-»/ 

Betv2, Betv4 «+/-» 
низька ефективність 

абс. ч. % абс. ч. % абс. число % 

САР без ПХА 84 82,4 15 13,7 2 2,9 

САР з ППА 99 86,1 13 13,9   

 

Оскільки за попередніми даними при проведенні діагностики ПХА було 

виявлено невідповідність в значній частині випадків даних анамнезу, шкірного 

та лабораторного тестування з традиційними екстрактами алергенів, виникла 

необхідність оптимізації існуючих методів алергологічної діагностики. Так, на-
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явність сенсибілізації, яку встановлено за допомогою шкірних тестів, та визна-

чення специфічних IgE-антитіл in vitro не завжди відображає можливість кліні-

чних маніфестацій алергопатології. Крім того, чітка ідентифікація причинно-

значущих алергенів може допомогти попередити ті чи інші потенційно небез-

печні реакції, пов'язані з перехресним реагуванням на інші, наприклад, харчові, 

алергени у хворих на САР. З цією метою нами було проведено компонентну ді-

агностику ПХА у хворих на САР з наявною сенсибілізацією до пилку дерев за 

допомогою РА фруктів (на прикладі РА до персику). Так, всім пацієнтам з САР 

та ПХА до фруктів було проведено компонентну діагностику до найбільш важ-

ливих РА персику – Pru p1-R10, Pru p4, Pru p3-LTP. Результати цього дослі-

дження, наведені в табл. 4.10, свідчать на користь того, що частіше і більш ви-

ражено у пацієнтів із САР та ПХА відмічалася гіперчутливість до РА фруктів, а 

саме до Pru p1-R10 (80,7% випадків за класами реакції 3-6). Так як Pru p1 – го-

молог  Bet v1 і тому є маркером алергічних реакцій слабої вираженості, то сен-

сибілізація до нього не викличе тяжких проявів анафілактичної реакції. Також і 

сенсибілізація до профілінів, як правило, не призводить до розвитку клінічно 

значущих симптомів ХА. В нашому дослідженні сенсибілізацію до білків про-

філінів Pru p4 було виявлено тільки в 11,5% випадків (за класом реакції 2). Ще 

менш вираженою була сенсибілізація до Pru p3-LTP (11,5% спостережень за 

класами реакції 1-2). Слід вказати, що у пацієнтів, у яких методом молекуляр-

ної компонентної алергодіагностики було виявлено сенсибілізацію до неспеци-

фічних білків-переносників ліпідів (sLTP), в анамнезі не відмічено жодного ви-

падку тяжких алергічних реакцій при вживанні фруктів (зокрема, персику). От-

же, за допомогою методів молекулярної діагностики можливе попередження 

розвитку тяжких анафілактичних реакцій при вживанні фруктів (персику). Та-

ким пацієнтам рекомендовано виключення з харчового раціону свіжих фруктів. 
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Таблиця 4.10 

Результати визначення рівнів специфічних IgE-антитіл до РА  
у хворих на САР з  наявністю ПХА до фруктів  

Алерген Трактовка результатів Клас реакції 
Число хворих 

абс. ч. % 
Pru p1-R10 <0,35 0 -  

 0,35-0,7 1 1 3,7 
 0,7-3,5 2 2 7,41 
 3,5-17,5 3 5 18,52 
 17,5-50 4 13 48,15 
 50-100 5 5 18,52 
 >100 6 1 3,70 

Pru p4 <0,35 0 23 85.19 
 0,35-0,7 1 4 14.81 
 0,7-3,5 2 -  
 3,5-17,5 3 -  
 17,5-50 4 -  
 50-100 5 -  
 >100 6 -  

Pru p3-LTP <0,35 0 24 88.89 
 0,35-0,7 1 3 11,11 
 0,7-3,5 2 -  
 3,5-17,5 3 -  
 17,5-50 4 -  
 50-100 5 -  
 >100 6 -  

 

При проведенні розрахунків кореляційної залежності між рівнем специ-

фічних IgE-антитіл до РА дерев (Bet v1, Bet2, Bet v4) і фруктів, зокрема персику 

(Pru p1-PR10, Pru p3, Pru4), ми отримали результати, наведені на рис. 4.13-4.16. 

Слід відмітити, що кореляційна залежність була прорахована за допомогою ко-
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ефицієнту рангової кореляції Спірмена. При цьому силу кореляційного зв’язку 

оцінювали як сильну (при значенні показника від  ±0,7 до ±1,0), середню  (при 

значенні показника від ±0,4 до ±0,7) або слабку (при значенні показника від 0 

до ±0,3). Показники кореляції вважали достовірними при р˂0,05.  
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Рис. 4.13. Графік розсіювання. Концентрація  специфічних IgE-антитіл до   

Pru p1- PR10 та Bet v1 

  

sIgE (kU/l) к rBetv 2-4

sI
gE

 (k
U

/l)
 к

 r
P

ru
 p

 4

  

  

Рис. 4.14. Графік розсіювання. Концентрація  специфічних IgE-антитіл до   

Pru p4 та Bet v2, Bet v4 

 

r= 0,88 p<0,05 

r= 0,99 p<0,05 
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          В результаті аналізу одержаних нами даних був встановлений сильний 

кореляційний зв'язок (коефіцієнт кореляції r=0,88, при p<0,05) між рівнем спе-

цифічних IgE-антитіл до  Pru p1- PR10 та Bet v1. Тобто при збільшенні концен-

трації  специфічного IgE до Bet v1 спостерігається також збільшення концент-

рації специфічних IgE й до  Pru p1-PR10 (рис. 4.13). Такий само  сильний коре-

ляційний зв'язок (коефіцієнт кореляції r=0,99, при p<0,05) був встановлений 

між рівнями специфічних IgE до Pru p4 та Bet v2 ,Bet v4 (рис. 4.14). На відміну 

від попередніх даних кореляційний зв'язок між рівнем специфічних IgE-антитіл 

до  Pru p1-PR10 та Bet v2, Bet v4 був слабким (коефіцієнт кореляції r=0,16, при 

p<0,05) (рис. 4.15), а кореляція між показниками специфічного IgE  до Bet v1 та 

Pru p3, а також  між Bet v2, Bet v4 та Pru p3 нами не знайдена (рис. 4.16). 
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Рис. 4.15. Графік розсіювання. Концентрація  специфічних IgE-антитіл до Pru 
p1- PR10 та Bet v2, Bet v4 
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r= 0,16 p<0,05 
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Рис. 4.16. Графік розсіювання. Концентрація  специфічних IgE-антитіл до  
Prup3- LTP та Bet v2, Bet v4 

З урахуванням важливості проблеми ПХА, недостатньою та несвоєчас-

ною її діагностикою у хворих на САР лікарями-отоларингологами та фахівця-

ми інших галузей медицини нами створено (рис. 4.17) алгоритм діагностики  

ПХА  у  пацієнтів  із  САР, зручний для застосування лікарями різного фаху. 
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Рис. 27. Алгоритм діагностики ПХА у хворих на САР    

Застосування цього алгоритму дозволяє суттєво підвищити якість діагнос-

тики даного патологічного стану, а також покращити ефективність лікування 

відповідної категорії хворих, в тому числі з використанням методів молекуляр-

ної алергологічної діагностики із застосуванням РА. Це можна підтвердити на-

ступними клінічними випадками.     

Клінічний випадок 1 (алергія на персик).  

Пацієнтка 38 років з клінічною картиною алергічного рінокон'юнктивіту в 

сезон цвітіння дерев і ОАС при вживанні персика. При обстеженні методом 

прик-тесту отримано позитивні реакції з алергенами пилку дерев. ОАС прояв-

ляється у вигляді набряків губ, піднебіння і задньої стінки глотки, що виника-

ють через 2-3 хв після вживання в їжу персиків. Хвору обстежено з викорис-

танням методу молекулярної алергодіагностики з метою уточнення спектру се-

нсибілізації, зокрема для призначення індивідуальної дієти і прогнозування по-

дальшого перебігу захворювання, у тому числі для вирішення питання про ефе-

ктивність проведення СІТ причинно-значущими алергенами. 

При обстеженні виявлено високу сенсибілізацію до Bet v1 (мажорний 

алерген пилку дерев) і до Pru p 1 (персик), що відносяться до білків сімейства 

PR-10, відсутність сенсибілізації до Bet v2 та Bet v4 (мінорні алергени пилку 

дерев). 

          Пацієнтці було пояснено, що за рахунок сенсибілізації тільки до Pru p1 

алергічна реакція на персик відбувається тільки в порожнині рота, при 

попаданні в шлунок під впливом соляної кислоти змінюється структура білка і 

він втрачає свої властивості алергену. Більше того, невелика термічна обробка 

дозволить їй вживати персики без ризику розвитку алергічної реакції. Крім 

того, буде отриманий хороший клінічний ефект при проведенні СІТ алергенами 

пилку берези, оскільки сенсибілізація до мінорних алергенів пилку дерев була 

відсутня. 
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Клінічний випадок 2 (алергія на персик).  

Пацієнтка 29 років звернулася зі скаргами на те, що у неї вперше в житті 

сталася алергічна реакція на харчовий продукт, яка її дуже занепокоїла. Через 

10 хв після випитого персикового соку в неї з'явилося утруднення дихання, роз-

винувся набряк м'яких тканин обличчя та шиї. Була викликана швидка допомо-

га. Після введення дексаметазону та супрастину симптоми були куповані, стан 

нормалізувався приблизно через 40 хв. Після консультації лікаря вирішено було 

провести алергологічне обстеження з використанням методу молекулярної але-

ргодіагностики для виключення або підтвердження вірогідності сенсибілізації 

до білків групи LTP, що дозволило б спрогнозувати подальший перебіг захво-

рювання, а також визначити перелік майбутніх лікувальних заходів. 

Пацієнтці були проведені прик-тести з інгаляційними алергенами з метою 

виключення або підтвердження перехресної алергічної реакції. Сенсибілізацію 

до пилку дерев і пилку полину (які часто дають перехрестні реакції з персиком) 

не було виявлено. В результаті алергологічної діагностики були виявлені тільки 

специфічні IgE-антитіла до компоненту персика Pru p3, що належить до групи 

білків LTP.  

В подальшому пацієнтці була призначена елімінаційна дієта і надано роз'-

яснення з приводу того, що LTP-алергени являються дуже стійкими, не руйну-

ються ні соляною кислотою в шлунку, ні термічною обробкою. Тому елімінація 

цих продуктів з раціону повинна бути абсолютною. 

В даному клінічному випадку СІТ причинно-значущими алергенами буде 

малоефективною, оскільки у пацієнтки виявлено сенсибілізацію до пилкових 

алергенів, що містять білки LTP. Їй були надані рекомендації з проведення за-

ходів швидкої допомоги за допомогою препаратів, які вона завжди повинна ма-

ти при собі. 

Отже, виявлення IgE-антитіл до компонентів алергенів дозволяє 

прогнозувати тяжкість алергічних реакцій на харчові продукти та призначати 

індивідуальну дієту. 
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Таким чином, для пацієнтів з САР з сенсибілізацією до пилку дерев ха-

рактерною є наявність ПХА з переважним формуванням гіперчутливості до 

фруктів сімейства розоцвітих (яблуко, персик, вишня) та горіхів. Для діагнос-

тики причинно-значущих харчових алергенів у хворих на САР з ПХА слід ви-

користовувати дані алергологічного анамнезу, шкірних проб та особливо лабо-

раторних методів тестування з відповідними алергенами. При цьому навіть су-

купність їх  результатів не завжди дає можливість своєчасно і з високим рівнем 

інформативності діагностувати ПХА у хворих на САР. Все це потребує оптимі-

зації специфічної алергологічної діагностики, з метою чого, крім традиційних 

екстрактів алергенів, доцільно використовувати молекулярну алергодіагности-

ку зі застосуванням РА. Запропонований алгоритм діагностики ПХА у пацієн-

тів із САР зручний для застосування лікарями різного фаху. Застосування цьо-

го алгоритму дозволяє суттєво підвищити якість діагностики даного патологіч-

ного стану, прогнозувати його подальший перебіг, провести ефективні елімі-

наційні заходи, зокрема дієтотерапію особам, що страждають на САР та ПХА, 

а також покращити ефективність лікування відповідної категорії хворих шля-

хом прогнозування ефективності СІТ алергенами ще до початку її проведення.  
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РОЗДІЛ 5 

ДІАГНОСТИЧНІ ТА ПРОГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ  

ОЦІНКИ РІВНЯ ДІАМІНОКСИДАЗИ КРОВІ У ПАЦІЄНТІВ  

З СЕЗОННИМ АЛЕРГІЧНИМ РИНІТОМ З ПЕРЕХРЕСНОЮ 

ХАРЧОВОЮ АЛЕРГІЄЮ  

 

Відомо, що розвитку та подальшому прогресуванню АЗ, в тому числі й се-

зонного алергічного риніт з перехресною харчовою алергією, сприяє підвищен-

ня рівня гістаміну в крові внаслідок надлишкового надходження (при вживанні 

харчових продуктів, багатих гістаміном, тираміном, гістамінолібераторами) або 

утворення його в просвіті кишечника (надлишкове утворення гістаміну з харчо-

вого субстрату, надлишковий синтез тираміну кишковою мікрофлорою), під-

вищеного всмоктування гістаміну при функціональній недостатності слизової 

оболонки травного тракту і СНТГ або ВТГ [25,26,37]. ВТГ, в свою чергу, приз-

водить до порушення рівноваги між накопиченням гістаміну і здатністю до йо-

го деградації. При цьому ДАО є основним ферментом в метаболізмі гістаміну, 

що знаходиться в організмі. ДAO, як секреторний білок, може відповідати за 

нейтралізацію позаклітинного гістаміну після вивільнення даного медіатора. 

Недостатня деградація гістаміну внаслідок зниження активності ДAO призво-

дить до підвищення його рівня в організмі, що може викликати розвиток різно-

манітних клінічних симптомів у вигляді закладеності носа, ринореї, нападів 

бронхіальної астми, кропив'янки, свербежу і гіперемії шкіри, діареї, головного 

болю після прийому багатої гістаміном їжі, алкоголю, ряду лікарських препара-

тів тощо. Слід відмітити, що СНТГ раніше вивчався у пацієнтів з харчовою 

алергією, але не досліджувався у хворих на САР з ПХА, хоча можна передбача-

ти, що наявність цього синдрому може обтяжувати перебіг даної алергопатоло-

гії. Все це зумовлює важливість вивчення даної проблеми у пацієнтів з САР та 

ПХА. 
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Традиційно першим етапом діагностики СНТГ є ретельний збір анамнезу, 

що обумовлено при даному стані широким діапазоном симптомів з боку різних 

органів і систем, включаючи будь-які згадки про використання продуктів або 

ліків, які можуть вплинути на метаболізм гістаміну. Необхідно звертати увагу 

на супутні симптоми з боку шлунково-кишкового тракту і прояви АЗ (харчова, 

медикаментозна, інсектна алергія тощо). При цьому для виключення істинної 

ХА необхідно проведення алергологічного тестування  за допомогою шкірних 

прик-тестів з харчовими алергенами і визначення рівня специфічних IgE-

антитіл в крові. Для виключення скритого мастоцитозу необхідно дослідження 

рівня триптази сироватки крові.  

Як вказувалось раніше, діагностика СНТГ можлива при наявності у паціє-

нта не менше двох типових симптомів СНТГ, поліпшення його стану на фоні 

прийому антигістамінних препаратів та дотримання безгістамінової дієти 

(БГД), а також ознаки зменшення рівня ДAO та/або підвищення рівня гістаміну 

при лабораторному дослідженні крові [182]. Отже, при підозрі на ВТГ вкрай 

важливу роль відіграє визначення активності ДAO в сироватці крові [182]. Так, 

активність ДAO <3 Од/мл наводить на думку про наявність ВТГ, активність її 

3-10 Од/мл припускає ймовірність СНТГ, в той час як активність, що переви-

щує  10 Од/мл, робить діагноз СНТГ малоймовірним [106]. Але при цьому слід 

враховувати, що у деяких пацієнтів з однозначною клінічною картиною АЗ мо-

же бути виявлено нормальну активність ДAO. У цих ситуаціях визначення рів-

ня гістаміну є корисним доповненням для відповідної діагностики. Гістамін 

може бути виміряний в плазмі крові, а його продукт розпаду – N-метилгістамін 

– в сечі. Крім того, у пацієнтів може відмічатися відсутність кофакторів ДАО – 

міді, вітамінів В6 та С. Останній підтримує руйнування гістаміну [106]. 

Слід підкреслити, що на сьогоднішній день в світі не проводилося дослі-

джень з вивчення зниження рівня ДАО у пацієнтів з САР з ПХА та без неї, хоча 

існує достатньо передумов до того, що цей синдром може нерідко зустрічатися 
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у даної категорії пацієнтів. Все це й зумовило проведення нами досліджень що-

до вивчення змін рівня ДАО у відповідних категорій хворих. 

СНТГ встановлювався на підставі наявності у пацієнтів характерних скарг, 

аналізу анкет і даних лабораторного дослідження рівня ДАО. Етапність обсте-

ження хворих на САР була такою: 1) на першому етапі пацієнти проходили 

скринінгове алергологічне обстеження на виявлення причинно-значущих алер-

генів; 2) на другому етапі проводився відбір пацієнтів у групу з «передбачува-

ним» зниженням рівня ДАО за допомогою заповнення розробленої нами анке-

ти-опитувальника (дод. 6) відносно непереносимості продуктів з високим вміс-

том гістаміну та розвитку відповідних клінічних проявів його непереносимості; 

3) на третьому етапі досліджувався рівень ДАО в сироватці крові відібраних на 

другому етапі пацієнтів; 4) на четвертому етапі проводився аналіз одержаних в 

процесі виконання роботи результатів. 

Як вказувалося вище, нами була розроблена анкета, куди були внесені ска-

рги, які могли пред'являти пацієнти з СНТГ, і перелік продуктів з високим вмі-

стом гістаміну. Всі пацієнти пройшли відповідне анкетування. Після аналізу ан-

кетних даних на непереносимість продуктів з підвищеним вмістом гістаміну із 

загальної кількості 217 хворих на САР з та без ПХА  нами було відібрано 27 

осіб з наявними клініко-анамнестичними ознаками СНТГ, які в залежності від 

наявності або відсутності ПХА були розподілені на 2 групи. Розподіл їх за стат-

тю, віком та наявністю або відсутністю ПХА наведено в табл. 5.1. Наведені в 

таблиці дані продемонстрували, що достовірно частіше (20,6% проти 5,9% ви-

падків, при p<0,05) за даними анкетування СНТГ відмічався у групі пацієнтів з 

САР та ПХА. При цьому більш ніж вдвічі частіше даний синдром діагностував-

ся серед жінок (13 (68,4%) осіб), ніж серед чоловіків (6 (31,6%)), а середній вік 

осіб з СНТГ не залежав від наявності ПХА (35,3 проти 36,8 років). 
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Таблиця 5.1 

Розподіл обстежених з СНТГ за нозологічною формою АЗ, статтю і віком  

Клінічний діагноз Число 
осіб % 

Стать Середній вік, 
роки Ч % Ж % 

САР 6 5,9* 1 16,7 5 83,3*      36,8 ±10,0 

САР з ПХА 21 18,3* 5 23,8 16 76,2* 35,3±10,5 
 
Примітка: в цій таблиці і далі * означає, що відмінності статистично значущі (р<0,05) 

 

При аналізі результатів анкетування пацієнтів з САР з наявністю ПХА та 

без неї нами у хворих з СНТГ були виявлені різноманітні клінічні прояви непе-

реносимості продуктів з високим вмістом гістаміну. Дані анкетування хворих 

наведені на рис. 5.1-5.2. З даних аналізу анкет пацієнтів видно, що частіше 

всього пацієнти з наявністю ПХА та без неї погано переносять або не перено-

сять взагалі червоне вино (12,2% випадків в групі САР з ПХА та 3,9% в групі 

САР), квашену капусту (9,6% і 2,9% спостережень), консервацію (7,8% і 1,0% 

спостережень), цитрусові (6,1% та 2,0% випадків), розбіжності достовірні, при 

p<0,05. Слід відмітити, що пацієнти з САР та ПХА відмічали також неперено-

симість горіхів, хоча при цьому у 2 осіб з цієї групи гіперчутливість до алерге-

ну горіхів не була виявлена при шкірному та лабораторному тестуванні з ними.  

Можливо, дана реакція у них була дозозалежною, оскільки горіхи відносяться 

до продуктів з високими гістаміноліберуючими властивостями.  

З даних аналізу анкет пацієнтів також видно, що найчастішими симптома-

ми, які виникали після споживання продуктів з високим рівнем гістаміну, були 

метеоризм, кропив'янка, ринорея. Так, на метеоризм скаржилися всі 3 (2,9%) 

пацієнти без ПХА та 10 (8,7%) осіб з ПХА (розбіжності достовірні, p<0,05). 

Кропив’янка мала місце у 1 пацієнта з САР без ПХА та у 6  (5,2%) обстежених з 

ПХА. Такі симптоми, як закладеність носа, ринорея, свербіж шкіри, діарея зу-

стрічалися лише у осіб з ПХА в 3,5%, 7,0%, 25,0%, 3,5%, 2,6% випадків, відпо-
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відно. Все свідчить на користь того, що наявність СНТГ корелює з більш тяж-

ким клінічним перебігом алергопатології. 

 
Рис. 5.1. Результати анкетування пацієнтів з САР з ПХА та без неї на                

непереносимість харчових продуктів з високим вмістом гістаміну. 

 

Рис. 5.2. Клінічні прояви непереносимості харчових продуктів з високим вміс-
том гістаміну у пацієнтів з САР з ПХА та без неї 

 

Наступним етапом нашого дослідження стало визначення рівня ДАО кро-

ві у пацієнтів обох груп. Всі пацієнти в залежності від рівня ДАО в крові були 

розподілені на 3 групи, що відображено на рис. 5.3 та в табл. 5.2. Слід відміти-

ти, що після визначення рівня ДАО крові з наведеної вище групи 27 осіб з клі-
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ніко-анамнестичними ознаками СНТГ вибуло  14 пацієнтів (5 особи з САР та 9 

осіб з САР та ПХА), у яких рівень ДАО крові був вищим за 10 Од/мл, що супе-

речило наявності у них СНТГ.  

 
 

Рис. 5.3. Рівень ДАО крові у обстежених з САР з ПХА та без неї 

Таблиця 5.2 

Розподіл пацієнтів з САР та САР з ПХА в залежності від рівня ДАО крові 

 
Клінічний 

діагноз 
Число 
осіб 

<3 Од/мл % 3-10 Од/мл % > 10  Од/мл % 

САР без ПХА 6 - - 1 1,0 5 4,9 

САР з ПХА 21 1 0,9 11 9,5* 9 7,8 

Примітка: в цій таблиці і далі * означає, що відмінності статистично значущі (р<0,05) 
 

Представлені дані свідчать на користь того, що частота СНТГ у групі осіб 

з САР та ПХА суттєво перевищує таку серед пацієнтів без ПХА (10,4% проти 

1,0%, різниця статистично достовірна, при р<0,5, t- критерій Стьюдента 3,16). 

Відповідні дані представлені нами на рис. 5.4. Слід відмітити, що пацієнти, 

концентрація ДАО в крові яких знаходилася в межах >10 Од/мл, увійшли в гру-

пу осіб з малоймовірним діагнозом СНТГ.  
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Рис. 5.4. Частота зниження рівня ДАО крові у пацієнтів з САР з ПХА та без неї 

 

          Нами також запропонований (рис. 5.5) зручний для практичного застосу-

вання алгоритм діагностики СНТГ у пацієнтів з САР, що, на нашу думку, до-

зволить покращити його діагностику та підвищити ефективність лікування від-

повідної категорії хворих. 

Таким чином, зменшення утилізації гістаміну, який надходить з їжею, зу-

мовлює розвиток додаткової клінічної симптоматики (метеоризм, кропив'янка, 

свербіж шкіри, біль в животі, діарея, головний біль, мігрень) або підсилення 

вираженості типових для САР симптомів (закладеність носа, ринорея) у відпо-

відних категорій пацієнтів протягом цілого року. Саме тому в подальшому всім 

пацієнтам з виявленим зниженням рівня ДAO крові нами була рекомендована 

безгістамінна дієта або дієта з низьким вмістом гістаміну. Отже, СНТГ й досі 

залишається  маловивченою проблемою в медицині, яка потребує проведення 

подальших досліджень. СНТГ, за даними нашого дослідження, зустрічається у 

пацієнтів із САР та ПХА в 10,4% випадків, тоді як у пацієнтів з САР тільки в 

1,0% спостережень. Наявність СНТГ у пацієнтів з САР і ПХА обумовлює дода-

ткову тяжкість перебігу ХА і наявність симптомів загострення алергопатології 

(САР та/або ХА) не залежно від періоду полінаціі дерев. 
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Рис. 5.5. Алгоритм діагностики СНТГ у хворих на САР 

Матеріали даного розділу висвітлені в наступних працях: 

          1. Наумова О.А. Диагностическое значение определения уровня диамино-

ксидазы у пациентов с сезонным аллергическим ринитом и перекрестной пи-

щевой аллергией // Ринологія. – 2014. – №3. – С. 57-66. 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

АР є одним з найбільш поширених АЗ, що вражає від 5 до 24 % 

населення різних країн та посідає провідне місце в структурі захворювань 

вуха, горла та носа. АР значно погіршує якість життя хворих та у 40-70 % 

випадків трансформується у бронхіальну астму, що додатково обтяжує стан 

даної категорії пацієнтів. В Україні, як і в інших країнах світу, традиційно 

розрізняють сезонну та цілорічну форми АР. САР викликається в основному 

пилком рослин і характеризується гострими алергічними запальними 

змінами в слизових оболонках, головним чином, дихальних шляхів та очей. 

Він має чітко повторювану сезонність, збігається з періодом цвітіння певних 

рослин. В різних країнах світу на САР страждає від 0,2 до 39 % населення. За 

даними International Rhinitis Management Working Group, що були 

опубліковані за останні роки, рівень захворюваності на САР в різних країнах 

коливається від 0,9 до 18,6 % та в середньому становить 15 % та не має 

тенденції до зниження. Навпаки, більшість дослідників відзначають 

неухильне зростання випадків САР у багатьох індустріально розвинених 

країнах. Так, у Росії поширеність САР за останні 20 років зросла в 4-6 разів 

та склала близько 20 % від чисельності дорослого населення.  

На жаль, в Україні, за даними офіційної статистики, має місце значне 

недовиявлення хворих на АР. Так, захворюваність алергічним ринітом в 

нашій країні у 2013 році у порівнянні з 2012 роком зросла на 0,9 %, або з 

100,0 до 100,9 на 100 тис. дорослого населення, але вже у 2014 році у 

порівнянні з 2013 роком вона зменшилась на 2,9 %, або з 100,9 до 98,0 на 100 

тис. дорослого населення. Отже, показник захворюваності на АР в Україні 

нижчий за відповідний в інших країніх в декілька разів, що свідчить на 

користь явної гіподіагностики даного захворювання. При цьому (за 

розрахунковими даними) поширеність лише САР в нашій країні повинна 

складати не менше 3-8%.  
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В останні роки САР все частіше поєднується з ПХА, що 

підтверджується статистичними даними, оскільки для 40-70% хворих на САР 

характерна наявність ще й ХА. Слід відмітити, що ХА, яка відноситься до 

одного з видів харчової непереносимості, рекомендується Європейською 

Академією алергології та клінічної імунології (ЕААСI) в якості терміна-

«парасольки» для будь-якої несприятливої реакції, що виникла після 

прийому їжі або харчової добавки, але за умови обов’язкової участі IgE-

залежних або IgE-незалежних імунологічних механізмів. Клінічні прояви ХА 

характеризуються поліморфізмом, але найбільш характерними шкірними 

проявами її є кропив'янка, ОАС, що проявляється свербінням, поколюванням 

і набряком губ, язика, піднебіння, глотки, які можуть супроводжуватися 

набряком Квінке легкого або середнього ступеня тяжкості, і атопічний 

дерматит. Частіше розвиток ОАС обумовлений гомологічними 

термолабільними протеїнами свіжих фруктів, овочів і пилку рослин, 

особливо дерев, які мають загальні антигенні детермінанти. В таких випадках 

саме висока поширеність сенсибілізації до пилку дерев й сприяє розвитку 

перехресної реактивності до харчових білків рослинного походження 

(яблуко, фундук) і формуванню ОАС у хворих на САР.  

Поширеність ОАС в різних кліматично-географічних регіонах варіює у 

відповідності зі ступенем експозиції пилку. Так, 23-76% хворих на АР у 

різних країнах мають в анамнезі симптоми алергії як мінімум до одного 

продукту, а більше половини пацієнтів з ОАС страждають непереносимістю 

більш ніж двох видів рослинних продуктів. Лише у Європі більш ніж 70% 

хворих, що мають сенсибілізацію до пилку берези, страждають на ОАС, 

асоційований з вживанням фруктів сімейства розоцвітих (яблуко, вишня, 

персик) . Але, не зважаючи на це, в медичній літературі до цього часу бракує 

відповідних досліджень в багатьох країнах світу, зокрема в Україні. 

 Останнім часом в клінічній практиці все більше значення набуває 

молекулярна діагностика алергопатології. Розвиток даного виду дослідження 

побутований на тому, що у складі специфічних алергенів в останні роки 
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виділені найбільш активні білкові компоненти, які викликають наробку IgE-

антитіл і розвиток клінічних симптомів АЗ. Це і є РА, які є алергенними 

молекулами, отриманими методом генної інженерії і спочатку виділеними з 

алергенного екстракту. Використання РА дозволяє виявити сенсибілізацію до 

головних (мажорних) та дещо менш важливих (мінорних) компонентів 

алергенів (специфічних білків), що вкрай важливо при призначенні хворим 

СІТ алергенами. На даний час існує низка невивчених аспектів СІТ 

алергенами у хворих на САР з сенсибілізацією до пилкових алергенів та 

наявністю ПХА, тому актуальним завданням є уточнення наявності мажорних 

та мінорних алергенів та їх впливу на ефективність СІТ та можливості 

прогнозування її ефективності ще до початку лікування. Важливо, що 

застосування молекулярних методів дає можливість провести 

високоспецифічну діагностику, за допомогою якої можна прогнозувати 

тяжкість проявів ХА у хворих на САР. З іншого боку, якщо пацієнт чутливий 

до іншого, не до головного компоненту алергену, імунотерапія з екстрактом 

цього алергену буде недостатньо ефективною. Є також думки, що 

проведення СІТ алергенними компонентами, до яких пацієнт не чутливий, 

може викликати розвиток нової сенсибілізації, що може додатково погіршити 

симптоми АЗ, а не усунути їх. 

В деяких дослідженнях раніше вивчався вплив зниженого рівня ДАО, 

основного ферменту, який бере участь у метаболізмі гістаміну, на прояви ХА 

у хворих на АЗ, але це не стосувалося пацієнтів із САР з сенсибілізацією до 

пилку дерев. В зв’язку з цим встановлення рівня зниження ДАО та його влив 

на перебіг ХА у хворих на САР є актуальним. 

Таким чином, висока поширеність перехресної реактивності до 

харчових продуктів рослинного походження у хворих на САР з наявністю 

ХА диктує необхідність оптимізації існуючих підходів до специфічної 

діагностики та лікування хворих на САР з ПХА, одним з яких може бути 

використання РА. Саме тому метою нашого дослідження стало підвищення 
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якостя діагностики та ефективності прогнозу лікування пацієнтів з САР з 

ПХА шляхом застосування РА. 

З а в д а н н я м и  д о с л і д ж е н н я  б у л о :  

1. Визначити клінічні особливості САР з сенсибілізацією до пилку дерев 

та ПХА. 

2. Вивчити імунологічні особливості ротоглоткового секрету та 

сироватки крові пацієнтів із САР із сенсибілізацією до пилку дерев та ПХА. 

3. Встановити частоту та структуру гіперчутливості до пилкових та 

харчових алергенів у пацієнтів із САР з сенсибілізацією до пилку дерев. 

4. Визначити за допомогою РА пилку берези співвідношення їх 

мажорних (Bet v1) і мінорних (Bet v2, Bet v4) компонентів у пацієнтів із САР 

та ПХА.  

5. Встановити частоту та вираженість сенсибілізації до РА (Pru p1-R10, 

Pru p 3-LTP, Pru p 4) персику у пацієнтів із САР та ПХА.  

6. Вивчити діагностичне значення рівня ДАО крові у пацієнтів із САР із 

сенсибілізацією до пилку дерев та ПХА і розробити алгоритм діагностики 

СНТШ у відповідної категорії хворих. 

7. Розробити алгоритм діагностики ПХА у хворих на САР. 

 Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань нами, як 

вказувалося у розділі 2, було обстежено 1590 пацієнтів із САР на базі Центру 

алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів ДУ «Інститут 

отоларингології ім. проф. А.І. Коломійченка НАМН України». З цієї групи 

пацієнтів було відібрано 217 пацієнтів із САР із сенсибілізацією до пилку 

дерев, які й склали групу дослідження. Клініко-лабораторне обстеження 

хворих включило вивчення анамнестичних даних, результатів об’єктивного 

загально-клінічного, отоларингологічного та алергологічного обстежень, 

лабораторних та інструментальних даних. Усім пацієнтам було проведено 

комплексне алергологічне обстеження, яке включало постановку шкірних 

проб (прик-тестів) з пилковими та харчовими алергенами. Також визначалися 

стан місцевого імунітету ротоглоткового секрету, стан цитокінової системи 
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крові хворих, рівень загального IgE та специфічних IgE-антитіл у сироватці 

крові та рівень специфічних IgE до РА. З метою виявлення впливу зниження 

рівня ДАО на тяжкість проявів ПХА пацієнтам із САР з ПХА визначався 

рівень ДАО в сироватці крові. В разі необхідності для оцінки стану 

порожнини носа та ННП проводилося рентгенографічне, ендоскопічне, 

ультразвукове дослідження, комп’ютерна томографія.  

В розділі 3 нами вивчені клініко-імунологічні особливості перебігу 

САР з сенсибілізацією до пилку дерев та ПХА. За нашими даними, певний 

вплив на частоту розвитку у хворих на САР ПХА виявляли вік, стать 

обстежених і особливо стаж основного захворювання. Так, ПХА частіше 

розвивалася на фоні САР у осіб більш молодого віку (31 рік у середньому 

проти 33 років у середньому для хворих лише на САР) та при більш 

тривалому стажі захворювання (8,1±0,42 років у середньому проти 5,5 ±0,48 

років у середньому для осіб без ПХА). Різниця між цими показниками 

достовірна (p<0,05). Стать пацієнтів на більш частий розвиток ПХА у 

хворих на САР суттєвого впливу не мала. Отже, більш частому розвитку 

ПХА у пацієнтів з САР в основному сприяв більш тривалий час основного 

захворювання, що вимагає від оториноларингологів, алергологів та лікарів 

загальної практики-сімейної медицини максимально можливої своєчасної 

діагностики АР та іншої алергопатології. 

З даних літератури відомо, що клінічні прояви САР у хворих бувають 

різноманітними та залежать від різних причин: спадковості, термінів перебігу 

захворювання, супутніх АЗ, кількості причинних алергенів тощо. У 

обстежених нами пацієнтів при збиранні в них анамнезу була виявлена 

достатньо велика кількість факторів, які могли б відіграти значну роль в 

початку розвитку АЗ. При цьому найбільш суттєве значення мав обтяжений 

родинний та особистий алергологічний анамнез, на що обов’язково слід 

звертати увагу при обстеженні пацієнтів з ознаками хронічного 

риносинусіту. 
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Основні скарги обстежених пацієнтів були пов’язані з погіршенням 

носового дихання та зниженням внаслідок цього якості життя. При цьому 

наявність ПХА достовірно (p<0,05 для всіх випадків) погіршувала клінічний 

перебіг САР за такими клінічними ознаками, як постійне погіршення 

носового дихання (91,3 % проти 79,4 %), нюху (22,6 % проти 10,8 %) та 

свербіння у носі (96,5 % проти 87,3 %). При проведенні обстеження хворих 

з’ясувалося, що наявність ПХА супроводжувалася формуванням певних 

особливостей клінічного перебігу САР та приєднанням до класичних його 

симптомів ще й додаткових клінічних ознак. Так, у 80 % осіб клінічні прояви 

АЗ зберігалися після закінчення періоду полінації рослин та у 43,5 % 

обстежених прояви ПХА при вживанні фруктів посилювалися в період 

пилкування дерев. Крім того, у хворих з САР та ПХА найбільш часто при 

вживанні певних харчових продуктів розвивався ОАС (95,7% випадків), як 

найбільш типовий прояв ПХА, та ринокон'юнктивіт (61,7 % спостережень), 

рідше зустрічалися клінічні прояви з боку слизових оболонок шлунково-

кишкового тракту та шкіри.  

Таким чином, до клінічних особливостей перебігу САР із 

сенсибілізацією до пилку дерев та ПХА можна віднести більш тяжкий 

перебіг АР за рядом клінічних ознак (постійне погіршення носового дихання, 

нюху та свербіння у носі), більш пізній розвиток ПХА, ніж САР, загострення 

АР після закінчення періоду полінації рослин, посилення проявів ПХА на 

фрукти в період пилкування дерев, наявність додаткових до АР симптомів у 

вигляді ОАС, ринокон’юнктивіту, хронічної кропив’янки, болю в животі, 

шкірного висипу при вживанні причинно-значущих харчових продуктів-

алергенів. Все це додатково свідчило на користь більш тяжкого клінічного 

перебігу САР із супутньою ПХА та необхідності її своєчасної діагностики і 

лікування.  

 Результати оториноларингологічного обстеження пацієнтів обох групп в 

період загострення САР підтвердили наявність у осіб з ПХА та без неї 

виражених порушень носового дихання, змін стану слизової оболонки 
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порожнини носа та ступеня порушення транспортної активності миготливого 

епітелію слизової оболонки носа. Так, у 75,5 % пацієнтів з САР без ПХА та у 

80% осіб з її наявністю носове дихання було утрудненим, що 

підтверджувалось об’єктивними даними (помірна або значна набряклість 

слизової оболонки носа, яка була більш вираженою (39,1% проти 23,5% 

випадків) у пацієнтів з САР та ПХА, що також свідчило на користь більш 

тяжкого перебігу алергопатології у останніх.  

 Відомо, що серед патогенетичних механізмів АЗ, зокрема САР і ХА, 

виділяють важливість дисбалансу у системі цитокінів, що призводить до 

переважного створення Т-хелперних лімфоцитів другого типу (Th2) у 

сенсибілізованому організмі. Експресія Th2 цитокінів (ІЛ-4, ІЛ-5, ІЛ-13) 

визначає вибіркову активацію, подовження терміну життя та акумуляції 

еозинофілів, опасистих клітин та базофілів у слизовій оболонці порожнини 

носа. Вивчення вмісту секреторного IgА та загального IgЕ в сироватці крові 

та ротоглотковому секреті, а також цитокінового статусу крові у хворих на 

САР з ПХА дозволили нам розкрити певні імунологічні особливості даного 

поєднання АЗ.  

 Однією з основних ролей секреторного IgA є його здатність зв'язувати 

антигени, наявні в просвіті кишечника, та таким чином запобігати їх 

потраплянню в організм. Проведені нами дослідження зафіксували 

референтний інтервал вмісту секреторного IgA в ротоглотковому секреті, 

який в контрольній групі визначався в межах 0,75 г/л. У пацієнтів з САР без 

ПХА рівень секреторного IgA в ротоглотковому секреті склав 0,35 г/л, а в 

групі осіб з САР та ПХА 0,37 г/л. Проведені дослідження показали, що в 

групах хворих з САР і САР з ПХА має місце в майже однаковому ступені 

(недостовірно більш виражений у осіб з САР та ПХА, при p>0,05) виражений 

дефіцит секреторного IgA в ротоглотковому секреті, що визначає один з 

механізмів зниження бар'єрної функції слизової оболонки верхніх дихальних 

шляхів, і який зумовлює збільшення алергенного навантаження на організм 

хворих на АР і зумовлює не лише частий розвиток, прогресування та більш 
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тяжкий перебіг алергопатології, але й більш частий розвиток та тяжкий 

перебіг вірусних та бактеріальних інфекцій верхніх дихальних шляхів у даної 

категорії осіб. 

 Загальновизнано, шо при АЗ вміст загального IgЕ в біологічних середовищах 

має діагностичне та прогностичне значення. У здорових людей рівень IgЕ в 

сироватці крові не перевищує 130 МО/л, а в секретах слизових оболонок він 

не визначається або його рівень зовсім незначний. В результаті проведеного 

нами дослідження виявлено, що в сироватці крові здорових пацієнтів без 

проявів алергопатології в середньому рівень загального IgЕ склав 60,6 ± 10,2 

МО/мл. У пацієнтів з САР без ПХА рівень IgЕ в сироватці крові був 

зафіксованим на рівні 281,05 ± 16,85 МО/мл, а у пацієнтів з САР і ППА - на 

рівні 479,77 ± 18,85 МО/мл. Отже, вміст загального IgE в сироватці у 

пацієнтів з САР з і без ПХА був підвищеним у порівнянні з контролем, але 

важливо, що достовірно (p <0,02) більш високі значення рівня IgE були 

зафіксовані саме в групі пацієнтів з САР та ПХА, що також свідчить на 

користь більш тяжкого перебігу алергопатології та погіршує прогноз для 

даної категорії хворих. 

 Відомо, що саме цитокінова мережа регулює інтенсивність імунних 

реакцій, процеси проліферації, міграції та диференціювання 

імунокомпетентних клітин. При цьому локальний ефект цитокінів при АР 

ініціює запалення, визначає підвищення проникності та розширення судин, 

накопичення ексудату, індукує експресію на ендотеліальних клітинах 

адгезивних молекул, сприяє міграції лейкоцитів у тканини. Також система 

цитокінів забезпечує рекрутування до місця алергічної реакції нейтрофілів та 

(або) еозинофілів, опосередкуючи розвиток пізньої запальної фази.  

В останні роки було висунуто гіпотезу про те, що специфічні до алергени 

Т-клітини із Th2-цитокіновим профілем (ІЛ-4, -5, -9 та -13) мають важливе 

значення в розвитку АР, бронхіальної астми, атопічного дерматиту та 

гіпереозинофільних захворювань. Тому нами проведено вивчення 

особливостей продукції ІЛ-4, ІЛ-13, ІЛ-5, ІФН-γ в групах пацієнтів із САР з 



104 
 
ПХА і без неї, а також у групі практично здорових осіб. Вибір саме цієї групи 

цитокінів був зумовлений тим, що вони відносяться до регуляторів запальних 

реакцій, які розвиваються в процесі специфічної імунної відповіді, а їх 

основною функцією є активація неспецифічних ефекторних клітин: 

цитотоксичних макрофагів й природних кілерів та В-лімфоцитів, що має 

важливе значення для діагностики, оцінки ступеня тяжкості та прогнозування 

подальшого перебігу АЗ. 

 ІЛ-4 є лімфокіном, якому належить провідна роль в регуляціі росту та 

диференціювання Т- і B-лімфоцитів, стимуляції синтезу IgE, созріванні 

опасистих клітин. Багато імуномодулюючих ефектів ІЛ-4 опосередковані 

його впливом на продукцію інших цитокінів. Зокрема збільшення продукціі 

ІЛ-4 в біологічних рідинах ілюструє активацію Тh2-лімфоцитів. У нашому 

дослідженні вміст ІЛ-4 в сироватці крові здорових осіб склав 1,9 ± 0,6 пг мл. 

У пацієнтів з САР з ПХА та без неї вміст ІЛ-4 не відрізнявся між собою та 

становив 20,0 ± 3,8 пг/мл і 19,4 ± 5,6 пг/мл, відповідно, суттєво перевищуючи 

референтні значення (р <0,02 для обох випадків). Оскільки ІЛ-4 не лише 

активує проліферацію В-лімфоцитів, але й перемикає продукцію ними IgM 

на синтез IgE та IgG4, то звичайно дисрегуляція його секреції є ключовим 

моментом в розвитку та прогресуванні АЗ, яка, як правило, корелює з 

підвищенням рівня в крові IgE. Отже, отримані нами дані відносно 

підвищення у осіб з САР та особливо у пацієнтів з поєднанням САР та ПХА в 

крові рівня IgE та ІЛ-4 були не випадковими та свідчили на користь більш 

тяжкого перебігу АЗ саме у осіб з комбінованим характером алергопатології. 

 Дослідженнями останніх років встановлено, що ІЛ-5, так званий 

еозинофільний фактор, індукує диференціювання, активацію і хемотаксис 

еозинофілів, підвищує їх життєздатність проліферацію та диференціювання 

В-лімфоцитів, продукцію IgE та експресію рецепторів до нього на 

еозинофілів. Але, за нашими даними, концентрація в крові ІЛ-5 

(еозинофільний фактор) в крові хворих САР з та без ПХА мало відрізнялася 

між собою та від контрольної групи (p>0,05 для всіх випадків), що можливо 
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було пов’язано з тим, що дослідження його рівня проводилиася нами у 

пацієнтів в період ремісії САР.  

 ІЛ-13 має подібні функції до ІЛ-4, є модулятором активності моноцитів та В-

клітин, стимулює секрецію IgG4 i IgE В-лімфоцитами, здійснює інігібуючий 

ефект на продукцію інших цитокінів та разом з ІЛ-4 та ІЛ-10 бере участь в 

імунних реакціях Т-хелперів 2 типу, тому дослідження рівня даного цитокіну 

в крові пацієнтів з САР та САР з ПХА мало важливе значення для 

діагностики, оцінки ступеня тяжкості перебігу АЗ та прогнозу їх подальшого 

перебігу. Також відомо, що ІЛ-13 підвищує адгезію та виживання моноцитів, 

експресію адгезивних молекул, молекул МНС II класу та антиген-

презентуючих клітин. На В-лімфоцитах ІЛ-13 підвищує експресію МНС II 

класу, поверхневих імуноглобулінів, сприяє переключенню синтезу 

імуноглобулінів з IgE на IgG4. ІЛ-13 здатний самостійно індукувати синтез 

ІФН-γ природними кілерами, але у випадку стимуляції синтезу того ж ІФН-γ 

під впливом ІЛ-2 виявляє інгібуючу дію За нашими даними, в сироватці крові 

здорових осіб вміст ІЛ-13 склав 10,5 ± 2,1 пг/мл. У пацієнтів з САР з та без 

ПХА було відзначено достовірне його зниження в порівнянні з контролем 

більш ніж в 3 рази (р<0,02 для обох випадків), що вірогідно свідчило на 

користь порушення цитокінового балансу у хворих на САР з та без ПХА.  

 Встановлено, що ІФН-γ бере участь у клітинній імунній відповіді та є 

маркером Тh1 лімфоцитів. Продукується ІФН-γ активованими Тh1 СD4 + Т-

клітинами і СD8 + Т-клітинами, а також NК-клітинами. Важливо те, що ІФН-

γ стимулює активність Т- і В-лімфоцитів, диференціювання Тh0 в Тh1, 

моноцитів/макрофагів, нейтрофілів і натуральних кілерів, підсилює 

експресію молекул МНС I, МНС ІІ. ІНФ-γ опозиційно з ІЛ-4 підтримують 

баланс Тh1 / Тh2 і регулють апоптоз цілого ряду нормальних, деяких 

інфікованих і трансформованих клітин, забезпечує імунорегуляторний, 

противірусний і антипроліферативний ефекти. Вивчення вмісту в крові ІФН-

γ, як важливого регуляторного цитокіну, дозволило нам встановити його 

високу концентрацію в крові у хворих на САР з ПХА та без неї (межі 
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коливань показника склали 86,7-173,5 пг/мл) при 36,6 пг/мл - в крові 

обстежених контрольної групи, що свідчило про можливу активацію Т-

хелперів субпопуляції Th1 у обстежених нами пацієнтів.  

 Отже, проведені нами дослідження зафіксували у пацієнтів з САР наявність 

вираженого дефіциту секреторного IgA в ротоглотковому секреті, що 

визначає один з механізмів зниження бар'єрної функції слизової оболонки 

верхніх дихальних шляхів, який зумовлює збільшення алергенного 

навантаження на організм хворих на АЗ. Наші дані про більш високий вміст 

реагінових антитіл класу IgЕ у хворих на САР та особливо при поєднанні 

САР з ПХА підтверджують наявні в літературі численні дані про підвищення 

концентрації IgE в крові хворих на АЗ. Таким же підтвердженням є й дані 

про підвищений вміст «проалергічних» цитокінів ІЛ-4 та ІЛ-5, зниження 

рівня секреторного IgA в секретах при алергічних реакціях негайного типу 

На відміну від даних інших авторів, в наших дослідженнях не виявлено 

збільшення вмісту ІЛ-13 у хворих на САР. Відомо, що напрямок 

диференціювання Тh0 клітин при алергії зсувається в бік Тh2 клітин і 

збільшення продукції характерних цитокінів, наприклад, ІЛ-4, тоді як в 

умовах нормальної імунної відповіді переважає продукція Тh1 цитокінів, 

наприклад, ІФН-γ. Але в наших спостереженнях рівень останнього був 

значно підвищеним у пацієнтів з САР з ПХА та без неї на відміну від осіб 

контрольної групи, що непрямим шляхом свідчило про активацію Тh1 клітин, 

однак навіть при цьому коефіцієнт відношення ІФН-γ / ІЛ-4 в наших 

дослідженнях становив 22,7, а у хворих на САР - 6,6, що свідчило про 

збільшення продукції Тh2 цитокінів у пацієнтів з алергопатологією та 

наявності у них вираженого алергічного запального процессу, що відповідає 

даним інших дослідників. 

 Таким чином, приєднання до САР із сенсибілізацією до пилку дерев ПХА 

призводить до більш тяжкого клінічного перебігу АР, формування 

позареспіраторних симптомів захворювання, розвитку його загострень після 

закінчення періоду полінації рослин, посилення проявів ПХА при вживанні 
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фруктів в період пилкування дерев, додаткового підвищення концентрації 

IgE в крові пацієнтів з САР та ПХА, а також порушенню у них цитокінового 

балансу крові. Все це погіршує перебіг АР, якість життя, прогноз для 

пацієнтів та вимагає оптимізації існуючих підходів до діагностики та 

лікування відповідних категорій хворих. 

 Традиційно діагноз САР встановлюється на основі аналізу характерних 

сезонних скарг з боку пацієнтів на напади чхання, свербіння у носі, 

закладеності носа, ринореї, зниження нюху, а також ринокон’юнктивального 

синдрому у вигляді свербіння очей, їх почервоніння, сльозотечі тощо. Але 

відомо, що остаточне підтвердження алергічного характеру захворювання 

потребує визначення гіперчутливості організму хворих до причинно-

значущих пилкових алергенів за допомогою шкірного та лабораторного 

тестування з ними. Саме тому нами в 4 розділі роботи були висвітлені 

матеріали алергологічного обстеження пацієнтів з САР з ПХА та без неї за 

допомогою традиційних та рекомбінантних алергенів. Одержані результати 

продемонстрували, що у хворих на САР переважала множинна сенсибілізація 

до різних груп пилкових алергенів, насамперед до пилку дерев, травневих та 

лугових трав, бур’янів тощо. Так, за даними шкірного тесування, яке 

традиційно з високою ефективністю використовується для діагностики 

пилкової алергії, нами встановлено, що серед 60,7% обстежених мала місце 

сенсибілізація до однієї групи пилкових алергенів, а решта 39,3% пацієнтів 

були сенсибілізовані до декількох груп відповідних алергенів, серед яких 

провідне місце займав пилок дерев. 

Аналізуючи частоту наявності ПХА у пацієнтів із САР нами було 

встановлено, що частіше ПХА зустрічалася у пацієнтів з сенсибілізацією до 

алергенів пилку дерев (у 51,2% випадків) та алергенів бур’янів (у 36,0% 

спостережень). Значно рідше (у 9,8% випадків) вона реєструвалася у 

пацієнтів з сенсибілізацією до алергенів лугових трав. Отже, найбільш часто 

ПХА зареєстрована нами саме у пацієнтів з САР з сенсибілізацією до пилку 

дерев. Тому саме ця група пацієнтів і була відібрана нами до подальшого 
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дослідження. При цьому до алергену берези, який за частотою реєстрації 

гіперчутливості до нього традиційно займає провідне місце в Європі при 

САР, за даними шкірного тестування та особливо лабораторного 

дослідження, рівень сенсибілізації у хворих з САР та ПХА вищий, ніж у 

пацієнтів без ПХА. Аналогічні дані, але до алергену пилку ліщини, були 

виявлені нами за даними шкірного тестування. Оскільки провідним 

алергеном при наявності гіперчутливості до пилку дерев, за нашими та 

літературними даними, є алерген берези, то в подальшій роботі ми 

зосередили нашу увагу саме на ньому та визначили за допомогою РА пилку 

берези співвідношення їх мажорних (rBetv1) та мінорних (rBetv2, rBetv4) 

компонентів у пацієнтів із САР та ПХА.  

Оскільки для 40-70% хворих на поліноз характерна наявність ПХА, це 

зумовило нас для проведення о обстеження хворих на САР на наявність у них 

ХА до відповідних алергенів. В результаті цього серед обстежених 217 

пацієнтів з САР та сенсибілізацією до пилку дерев у 53% осіб була виявлена 

ПХА. При цьому тривалість захворювання на САР впливала на частоту 

формування ПХА. Так, при аналізі анкетних даних відзначено, що чим 

більшим був стаж захворювання, тим до більшої кількості харчових 

алергенів розвинулася сенсибілізація у хворих на САР з ПХА, що цілком 

відповідає одному з провідних правил алергології – при відсутності 

своєчасної діагностики та лікування АЗ у пацієнтів розширюється спектр 

причинно-значущих алергенів. За результатами алергологічного анамнезу 

при анкетуванні пацієнтів, найбільш часто зустрічалася сенсибілізація до 

комбінації харчових алергенів яблука, горіхів, ягод (вишня, персик) та 

моркви.  

Традиційно при проведенні алергодіагностики дані анамнезу повинні 

бути підтверджені або спростовані результатами тестів in vivo та in vitro з 

відповідними алергенами. На жаль, для діагностики ПХА результати 

шкірного тестування з харчовими алергенами продемонстрували меншу 

інформативність, ніж при виявленні гіперчутливості до пилкових алергенів у 
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хворих на САР. Так, в результаті проведеного шкірного тестування ПХА 

підтвердилася лише у 81 особи (70,4%), що говорить про недостатню 

діагностичну інформативність прик-тестів з харчовими алергенами в 

діагностиці ХА. Причиною цього може бути те, що різні алергени, які 

містяться в одному рослинному продукті, мають різні фізико-хімічні 

характеристики, тому в залежності від сенсибілізації до одного або іншого 

компоненту алергену у кожного хворого ступінь вираженості результатів 

прик-тестів може бути різною. Так наприклад, при сенсибілізації до білків 

PR-10, які руйнуються при термічній обробці, можна одержати або слабку 

реакцію шкіри при проведенні прик-тестів або реакція її зовсім може бути 

відсутньою, а при сенсибілізації до LTP-білків – відповідна реакція шкіри 

буде вираженою. Все це вимагає проведення для діагностики ХА 

лабораторного дообстеження пацієнтів з метою виявлення у них в крові 

специфічних IgE-антитіл до відповідних харчових алергенів. Але не 

зважаючи на відносно невисоку діагностичну цінність шкірних тестів з 

харчовими алергенами, цей метод дослідження не втратив свого значення та 

може використовуватися в якості скринінгового методу при ХА. Слід 

відмітити, що за допомогою шкірних тестів у пацієнтів з САР та ПХА 

найбільш часто зустрічалася сенсибілізація до комбінації харчових алергенів, 

яка частіше містила яблуко, горіхи, ягоди (вишня, персик) та моркву, що в 

більшості випадків відповідало даним алергологічного анмезу пацієнтів.  

 У зв`язку з необхідністю вдосконалення діагностики ПХА у хворих на 

САР з сенсибілізацією до пилку дерев нами також був досліджений у них 

рівень відповідних специфічних IgE-антитіл в сироватці крові, в результаті 

чого з’ясувалося, що в переважній більшості випадків для хворих на САР з 

ПХА характерний дуже високий та високий рівень IgE-антитіл до таких 

фруктів, овочів та горіхів, як яблуко (50,4%), морква (17,4%), арахіс (19,5%), 

що частково реабілітує шкірні тести з харчовими алергенами в діагностиці 

ХА, оскільки у частини хворих в подальшому відмічене співпадіння 

результатів шкірних тестів з даними ІФА з харчовими алергенами. Так, у 
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35,7% обстежених дані анамнезу, прик-тестів і визначення специфічних IgE 

до харчових алергенів збігалися між собою. Отже, для пацієнтів з САР з 

сенсибілізацією до пилку дерев достатньо характерною є наявність ПХА з 

переважним формуванням гіперчутливості до фруктів сімейства розоцвітих 

(яблуко, персик, вишня) та горіхів. Для діагностики причинно-значущих 

харчових алергенів у хворих на САР з ПХА слід використовувати дані 

алергологічного анамнезу, шкірних та особливо лабораторних методів 

тестування з відповідними алергенами. При цьому навіть сукупність їх 

результатів не завжди дає можливість своєчасно та з високим рівнем 

інформативності діагностувати ПХА у хворих на САР. Все це потребує 

оптимізації специфічної алергологічної діагностики, з метою чого, крім 

традиційних екстрактів алергенів, доцільно застосовувати РА. 

Для впровадження нових підходів до розробки схем лікування та 

прогнозу ефективності СІТ алергенами всім пацієнтам з САР з 

сенсибілізацією до пилку дерев була проведена молекулярна діагностика у 

вигляді визначення РА – мажорних та мінорних до алергену берези, 

гіперчутливість до якого у обстежених нами хворих переважала в спектрі 

інших пилкових алергенів дерев. При цьому основні (мажорні) компоненти 

алергену берези (Bet v1), які є маркером видоспецифічної сенсибілізації та 

містяться у алерговакцинах (екстрактах для лікування) в достатній 

терапевтичній дозі, були виявлені у 100% пацієнтів з САР без ПХА та у 98% 

осіб з САР та ПХА. Ступінь вираженості даної реакції за класом у частини 

хворих на САР та ПХА також була більшою, ніж у обстежених без ПХА 

(23,5 % проти 11,8%, при p <0,05).  

Відомо, що пилок берези містить декілька алергенів, що позначаються 

з Bet v1 по Bet v2 (профілін), Bet v4 (полкальцін), Bet v6, Bet v7 тощо. 

Алерген Bet v1 – це мажорний алерген берези, якій відноситься до 

суперсімейства PR-10. Цей білок обумовлює розвиток специфічної 

сенсибілізації більш ніж у 95% пацієнтів з сенсибілізацією до даного 

алергену, який, в свою чергу, є однією з найбільш поширених причин 
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розвитку САР, що й підтвердили одержані нами результати. Білки 

суперсімейства PR-10 можна виявити в багатьох природних джерелах. 

Висока гомологічність цих білків обумовлює їх значну імуногенну 

подібність, що нерідко є причиною розвитку проявів імунологічної крос-

реактивності алергенів різної природи. Саме тому Bet v1-позитивні пацієнти 

зазвичай полісенсибілізовані не тільки до пилку берези, але й до багатьох 

інших видів рослин (сімейство розоцвітних, наприклад, яблуко, персик, 

вишня, бобових (арахіс, соя), березових (фундук), зонтичних (наприклад, 

морква), що отримало підтвердження в нашому дослідженні. 

Слід відмітити, що серед пацієнтів у яких була виявлена сенсибілізація 

до мінорних РА, у 35 осіб вона мала місце одночасно та до мажорних 

алергенів берези, а тільки у 2 пацієнтів була виявлена ізольована 

сенсибілізація лише до мінорних алергенів. Тому виходячи з одержаних 

нами даних і базуючись на даних інших досліджень, можна спрогнозувати 

ефективність проведення СІТ пилковими алергенами у обстежених нами 

пацієнтів. Якщо розвиток алергічної реакції у пацієнта обумовлений 

сенсибілізацією до мажорного (основного) компоненту алергену (наприклад, 

Bet v1 пилку берези), то з високим ступенем вірогідності можна 

прогнозувати високий терапевтичний ефект від СІТ з екстрактом пилку 

берези, який буде містити високу концентрацію цього компоненту. З іншого 

боку, якщо пацієнт чутливий до іншого (не головного), а до мінорного 

компоненту алергену (наприклад, до Bet v2 або Bet v4 пилку берези), СІТ з 

екстрактом, що містить Bet v, вірогідно, буде недостатньо ефективною. Це 

положення підтверджується нашими розрахунками у відношенні 

прогнозування ефективності СІТ хворих на САР з ПХА та без неї. Так, у 

82,4% обстежених пацієнтів з САР без ПХА ефективність СІТ пилковими 

алергенами буде високою. В той час у пацієнтів з САР з ПХА ефективність 

СІТ буде ще вищою та складатиме 86,1% випадків. Середню ефективність 

СІТ можна спрогнозувати у 13,7% пацієнтів з САР без ПХА та у 13,9% осіб з 

наявністю ПХА. Але особливо важливий той факт, що за допомогою 
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вказаної компонентної діагностики можливе прогнозування низької 

ефективності СІТ аллергенами, яка, за нашими даними, прогнозується тільки 

у 2,9% випадків САР та ПХА. Цим пацієнтам не слід проводити СІТ 

екстрактами пилку дерев, що дозволяє запобігти у них застосування 

неефективного методу лікування. 

Вищенаведене можна підтвердити реальною клінічною ситуацією. 

Так, для діагностики САР в частині випадків цілком достатньо детального 

збирання анамнезу та стандартних тестів на IgE з екстрактами алергенів 

(шкірні прик-тести та/або лабораторний тест на sIgE), особливо тоді, коли 

має місце характерна сезонність проявів алергопатології, на яку не 

накладаються інші види алергії, до яких відноситься ПХА. Складнішою стає 

справа при полівалентній сенсибілізації, коли позитивні результати 

множинних тестів з екстрактами алергенів пов’язані з перехресною 

реактивністю алергенів у їх складі. Тоді, наприклад, пацієнт, первинно 

сенсибілізований до алергенів трав, може дати позитивну реакцію також на 

алерген берези, оскільки профілін берези Bet v 2 подібний до профіліну трав 

Ph1 р12. Саме тоді застосування рекомбінантних алергенів і дозволить 

віддиференціювати істинну сенсибілізацію від перехресної реактивності. 

Так, при наявності sIgE-антитіл, специфічних у відношенні Ph1 р1 та Ph1 р5, 

та при відсутності sIgE-антитіл, специфічних у відношенні Bet v 1, пацієнт 

має істинну сенсибілізацію до трав. Якщо також виявляються sIgE-антитіла 

до Ph1 р12 (профіліну), тоді, скоріше всього, саме сенсибілізація до 

профіліну є причиною позитивного результату прик-тесту з алергеном 

берези, у складі якого також міститься профілін. Отримавши такі дані 

пацієнту доцільно призначати СІТ лише з алергеном трав. 

Оскільки за попередніми даними нами при проведенні діагностики 

ПХА була виявлена невідповідність в значній частині випадків даних 

анамнезу, шкірного і лабораторного тестування з традиційними екстрактами 

алергенів, то виникла необхідність оптимізації існуючих методів 

алергологічної діагностики шляхом використання молекулярної діагностики, 
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в основі стратегії якої лежить виявлення сенсибілізації до алергенів на 

молекулярному рівні з використанням природних очищених або 

рекомбінантних молекул алергенів, тобто їх компонентів, а не екстрактів. 

Слід підкреслити, що молекулярні технології суттєво підвищують точність 

діагностики АЗ та прогнозування їх подальшого перебігу. При цьому вони 

відіграють важливу роль по меншій мірі в трьох ключових аспектах 

діагностики алергії: 1) дозволяють диференціювати істинну сенсибілізацію та 

сенсибілізацію внаслідок перехресної реактивності при полівалентній 

сенсибілізації і тим самим виявляти алергени-індуктори; 2) допомагають 

оцінювати ризик виникнення тяжких реакцій системного характеру при ХА, 

тим самим позбавляючи хворих та лікарів в необхідності проведення 

провокаційних тестів з алергенами, які можуть в таких випадках викликати 

анафілаксію; 3) допомагають більш кваліфіковано підібрати препарати 

алергенів для проведення СІТ. При цьому можна також відмітити, що більш 

чітка ідентифікація причинно-значущих алергенів не лише суттєво підвищує 

інформативність специфічної алергодіагностики, але й дозволяє попередити 

ті чи інші потенційно небезпечні реакції, пов'язані з перехресним 

реагуванням на інші, наприклад, харчові алергени, у хворих на САР, що 

вкрай важливо для даного контингенту хворих на АЗ.  

 З вказаною метою нами була проведена молекулярна (компонентна) 

діагностика ПХА у пацієнтів з САР з наявною сенсибілізацією до пилку 

дерев за допомогою найбільш важливих для даного контингенту хворих РА 

персику – Pru p1-R10, Pru p4, Pru p3-LTP. За одержаними даними частіше та 

більш виражено у пацієнтів із САР та ПХА відмічалася гіперчутливість до 

Pru p1-R10 (80,7% випадків за класами реакції 3-6). Необхідно відмітити, що 

у осіб з алергією до фруктів (зокрема персику), особливо у випадках 

сенсибілізації до білків РR10 (наприклад, Prup1) або профілінів (Prup4) 

частіше виникає локальна нетяжка алергічна реакція, оскільки вказані білкі 

руйнуються під впливом високих температур та травних ферментів. Напроти, 

сенсибілізація до LTP (Prup3) асоціюється з широким спектром клінічних 
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проявів алергії (від безсимптомного перебігу до анафілаксії) та, як правило, є 

маркером ризику виражених реакцій, в тому числі й анафілаксії, розвиток 

якої провокують інші фактори (фізична активність, вживання алкоголю, 

прийом медикаментозних препаратів тощо). В нашому дослідженні 

сенсибілізація до білків профілінів Prup4 була выявлена тільки у 11,5% 

випадків (за класом реакції 2). Аналогічно рідкісною та ще менш вираженою 

була сенсибілізація до Pru p3-LTP (11,5% спостережень за класами реакції 1-

2). В результаті аналізу одержаних нами даних був встановлений сильний 

кореляційний зв'язок (коефіцієнт кореляції r=0,88, при p<0,05) між рівнем 

специфічних IgE-антитіл до Pru p1- PR10 та Bet v1. Тобто при збільшенні 

концентрації специфічного IgE до Bet v1 спостерігається також збільшення 

концентрації специфічних IgE й до Pru p1-PR10. Такий само сильний 

кореляційний зв'язок (коефіцієнт кореляції r=0,99, при p<0,05) був 

встановлений між рівнями специфічних IgE до Pru p4 та Betv2, Betv 4. На 

відміну від попередніх даних кореляційний зв'язок між рівнем специфічних 

IgE-антитіл до Prup1-PR10 та Bet v2, Bet v4 був слабким (коефіцієнт 

кореляції r=0,16, при p<0,05) (рис. 26), а кореляція між показниками 

специфічного IgE до Bet v1 та Pru p3, а також між Bet v2, Bet v4 та Pru p3 

нами не знайдена. 

Отже, проведення молекулярної діагностики у пацієнтів з САР та ПХА 

дозволило нам віддиференціювати істинну сенсибілізацію та сенсибілізацію 

внаслідок перехресної реактивності при полівалентній сенсибілізації, яка 

мала місце у більшості обстежених, а також оцінити ризик виникнення у них 

при ПХА тяжких реакцій системного характеру та в подальшому більш 

кваліфіковано підібрати препарати алергенів для проведення СІТ. 

 На підставі одержаних даних та з урахуванням важливості проблеми 

ПХА, недостатньою та несвоєчасною її діагностикою у хворих на САР 

лікарями-отоларингологами, алергологами та фахівцями інших галузей 

медицини нами створений зручний для застосування алгоритм діагностики 

ПХА у пацієнтів із САР. Застосування цього алгоритму дозволяє суттєво 
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підвищити якість діагностики даного патологічного стану, а також 

покращити ефективність лікування відповідної категорії хворих шляхом 

прогнозування ефективності СІТ алергенами ще до початку її проведення, в 

тому числі з використанням методів молекулярної алергологічної 

діагностики із застосуванням РА. Слід відмітити, що в даний час активно 

досліджуються нові методи терапії хворих на ХА, які базуються на поєднанні 

СІТ і біотехнології (гіпоалергенних РА). В цілому ж розвиток методів 

молекулярної алергології дозволив виявити та охарактеризувати більшість 

основних алергенних компонентів, але на даний момент проводиться активна 

робота над збільшенням бази даних РА і формуванню панелів очищених 

нативних і рекомбінантних алергенів, що дозволить використовувати їх для 

визначення індивідуального профілю сенсибілізації для кожного пацієнта. 

Крім того, додавання РА в натуральні екстракти алергенів покращує якість 

екстрактів з низьким вмістом основних алергенів, що додатково підвищує 

ефективність специфічної діагностики та імунотерапії ними.  

 Таким чином, використання молекулярної (компонентної) 

алергодіагностики дозволяє проводити високоспецифічну діагностику 

гіперчутливості до різноманітних алергенів, визначати перехресну 

реактивність до різних алергенів, прогнозувати ефективність СІТ причинно-

значущими алергенами, моніторувати її проведення, оцінювати в залежності 

від лабільності або стабільності відповідних компонентів алергенів ступінь 

небезпечності харчового продукта для пацієнта з ХА тощо. 

 Відомо, що розвитку та подальшому прогресуванню АЗ, в тому числі й 

САР з ПХА, сприяє підвищення рівня гістаміну в крові внаслідок 

надлишкового надходження (при вживанні харчових продуктів, багатих 

гістаміном, тираміном, гістамінолібераторами) або утворення його в просвіті 

кишечника (надлишкове утворення гістаміну з харчового субстрату, 

надлишковий синтез тираміну кишковою мікрофлорою), підвищеного 

всмоктування гістаміну при функціональній недостатності слизової оболонки 

травного тракту та СНТГ. Він, в свою чергу, призводить до порушення 
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рівноваги між накопиченням гістаміну і здатністю до його деградаціі. 

Недостатня деградація гістаміну внаслідок зниження активності ДAO 

призводить до підвищення його рівня в організмі, що може викликати 

розвиток різноманітних клінічних симптомів у вигляді діареї, головного 

болю, артеріальної гіпотензії, аритмії серця, кропив'янки, свербежу та 

гіпереміі шкіри, нападів бронхіальної астми після прийому багатою 

гістаміном їжі, алкоголю, ряду лікарських препаратів тощо. Діагностика 

даного синдрому можлива при наявності у пацієнта не менше двох типових 

симптомів СНТГ, поліпшення його стану на фоні прийому антигістамінних 

препаратів та дотримання безгістамінової дієти, а також ознаки зменшення 

рівня ДAO та/або підвищення рівня гістаміну при лабораторному 

дослідженні. Отже, при підозрі на СНТГ вкрай важливу роль відіграє 

визначення активності ДAO в сироватці крові, але при цьому слід 

враховувати, що у деяких пацієнтів з однозначною клінічною картиною АЗ 

може бути виявлена нормальна активність ДAO. Крім того, у пацієнтів може 

відмічатися відсутність кофакторів ДАО – вітаміну В6, міді та вітаміну С, 

який підтримує руйнування гістаміну. У цих ситуаціях визначення рівня 

гістаміну є корисним доповненням для відповідної діагностики. Слід 

підкреслити, що на сьогоднішній день в світі не проводилося досліджень з 

вивчення зниження рівня ДАО у пацієнтів з САР з ПХА та без неї, хоча існує 

достатньо передумов до того, що цей синдром може часто зустрічатися у цієї 

категорії пацієнтів. Все це й зумовило проведення нами досліджень (розділ 5) 

щодо вивчення змін рівня ДАО у відповідних категорій хворих.  

 При аналізі результатів анкетування пацієнтів з САР з наявністю ПХА 

та без неї нами із загальної кількості 217 хворих на САР з та без ПХА було 

відібрано 27 осіб з наявними клініко-анамнестичними ознаками СНТГ у 

вигляді різноманітних клінічних проявів непереносимості продуктів з 

високим вмістом гістаміну та/або високою гістаміноліберючою активністю. 

Частіше всього пацієнти з наявністю ПХА та без неї погано переносили 

червоне вино (12,2% випадків в групі САР з ПХА та 3,9% в групі САР), 
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квашену капусту (9,6% і 2,9% спостережень), консервацію (7,8% і 1,0% 

спостережень), цитрусові (6,1% та 2,0% випадків), що пов’язано з високим 

вмістом гістаміну та/або високими гістаміноліберуючими властивостями 

даних харчових продуктів і можливою наявністю у обстежених СНТГ. 

Найчастішими симптомами подібної непереносимості були метеоризм, 

кропив'янка, ринорея, рідше такі симптоми, як закладеність носа, свербіж 

шкіри, діарея. При цьому частота і вираженість метеоризму і кропив'янки 

були більшими саме у пацієнтів з САР та ПХА, ніж у осіб лише з САР, а 

ринорея, закладеність носа, свербіння шкіри, діарея відмічалися лише у осіб з 

ПХА. Все це свідчить на користь того, що наявність СНТГ корелює з більш 

тяжким клінічним перебігом алергопатології, яке й характеризує поєднання 

САР з ПХА. 

 Слід відмітити, що після визначення рівня ДАО крові з наведеної вище 

групи 27 осіб з клініко-анамнестичними ознаками СНТГ вибуло 14 пацієнтів, 

у яких рівень ДАО був вищим за 10 Од/мл, що суперечило наявності у них 

СНТГ. Остаточні дані щодо частоти СНТГ у обстежених свідчили на користь 

того, що вона у групі осіб з САР та ПХА суттєво перевищувала таку серед 

пацієнтів без ПХА (10,4% проти 1% випадків, різниця статистично 

достовірна, р<0,5, t- критерій Стьюдента 3,16). На підставі отриманих даних 

нами був запропонований оригінальний та зручний для практичного 

застосування алгоритм діагностики СНТГ у пацієнтів з САР, що, на нашу 

думку, дозволить покращити його діагностику та підвищити ефективність 

лікування відповідної категорії хворих, оскільки, на жаль, синдром СНТГ до 

цих пір залишається вкрай маловивченим станом в Україні та потребує 

проведення подальших досліджень фахівцями різного профілю. 

 Таким чином, зменшення утилізації гістаміну, який надходить з їжею, 

що характерно для пацієнтів з СНТГ, зумовлює розвиток у них додаткової 

клінічної симптоматики (метеоризм, кропив'янка, свербіж шкіри, біль в 

животі, діарея, головний біль, мігрень) або підсилення вираженості типових 

для САР симптомів (закладеність носа, ринорея), обумовлює додаткову 
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тяжкість перебігу ХА та наявність симптомів загострення алергопатології 

(САР та/або ХА) незалежно від періоду полінаціі дерев. Саме тому в 

подальшому всім пацієнтам з виявленим зниженням рівня ДAO нами була 

рекомендована безгістамінова дієта або дієта з низьким вмістом гістаміну, а 

також обмеження використання лікарських засобів, які стимулюють 

вивільнення гістаміну або інгібують ДАО. Для нормалізації функції ДАО 

слід також призначати пацієнтам вітаміни С, В6, цинк, магній та мідь. Крім 

того, частині таких пацієнтів можна рекомендувати прийом антигістамінних 

засобів та препаратів на основі ДАО, один з яких нещодавно був 

зареєстрований в Україні.  

 Підсумовуючи результати наших досліджень, слід вказати, що саме 

молекулярний аналіз профілю сенсибілізації до алергенів підвищує клінічну 

значущість діагностичних методів з використанням традиційних екстрактів 

алергенів, допомогає частині хворих уникнути достатньо небезпечних 

провокаційних тестів з алергенами, виконати більш точний підбір препаратів 

алергенів для проведення СІТ, прогнозувати її ефективність ще до початку 

лікування. Хоча слід відмітити, що в сфері молекулярної діагностики алергії 

ще залишаються невирішеними багато питань, зокрема це стосується 

проведення крупномасштабних популяційних багатоцентрових досліджень її 

ефективності у певних категорій пацієнтів, визначення практичної цінності 

та профілю алергенів для панелів молекулярної діагностики в різних 

географічних регіонах, з’ясування питань порівняльної оцінки 

користь/витрати від молекулярної діагностики, виконання ідентифікації 

найбільш релевантних алергенів з різних джерел, розробка та впровадження 

освітніх програм з молекулярної діагностики та клінічних стандартів оцінки 

результатів її використання та інше, що надає широкі можливості 

подальшому розвитку даного напрямку наукової та практичної медицини. 

 Таким чином, поставлена нами мета дослідження досягнута, задачі його 

виконано, що дозволило зробити наступні висновки. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації приведено теоретичне узагальнення і нове вирішення акту-

ального науково-практичного завдання – підвищення якості діагностики та 

вдосконалення методики прогнозування ефективності лікування хворих на 

сезонний алергічний риніт з перехресною харчовою алергією шляхом засто-

сування сучасних методів молекулярної алергодіагностики.  

1. Перехресна харчова алергія відзначається відмічається у 51,2% паціє-

нтів з сезонним алергічним ринітом з сенсибілізацією до пилкових алергенів 

дерев. У 47% даної категорії пацієнтів реєструється сенсибілізація до декіль-

кох видів харчових алергенів, в структурі яких провідні місця займають яб-

луко (50,4%), морква (17,4%) та арахіс (19,5%). 

2. У хворих на сезонний алергічним риніт з сенсибілізацією до пилку 

дерев та перехресною харчовою алергією пусковим фактором захворювання 

є інгаляційна сенсибілізація до пилку дерев. Симптоми харчової алергії ви-

никають через 2-3 роки від початку основного захворювання. 

3.  Приєднання до сезонного алергічного риніту перехресної харчової 

алергії асоціюється з більш тяжким перебігом алергопатології за рядом кліні-

чних ознак (постійне погіршення носового дихання, нюху та свербіння у по-

рожнині носа), збереженням у 80% осіб симптомів риніту після закінчення 

сезону полінації, посиленням у 43,5%  пацієнтів проявів харчової алергії на 

фрукти в період пилкування дерев, наявністю орального алергічного синдро-

му (у 95,7% пацієнтів), ринокон’юнктивіту (у 61,74%), хронічної кро-

пив’янки (у 18,3%), болю в животі (у 17,4%), шкірного висипу (у 13%) вна-

слідок споживання причинно-значущих харчових продуктів-алергенів.  

4.  Поєднання сезонного алергічного риніту із сенсибілізацією до пилку 

дерев та перехресної харчової алергії супроводжується порушеннями показ-

ників системного та місцевого імунітету хворих,  що проявляється  знижен-

ням рівня секреторного IgА у ротоглотковому секреті (0,37 г/л в дослідній 

проти 0,75 г/л  в контрольній групі), підвищенням рівня реагінових антитіл 

класу IgЕ (281,05±16,85 МО/мл – у хворих на сезонний алергічний риніт та 
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479,77±18,85 МО/мл – у пацієнтів із сезонним алергічним ринітом з перехре-

сною харчовою алергією проти 60,6±10,2 МО/мл – в контрольній групі), а 

також рівнів інтерлейкіну-4 (19,4 пг/мл у хворих на сезонний алергічний ри-

ніт та 20,0 пг/мл у пацієнтів із сезонним алергічним ринітом з перехресною 

харчовою алергією проти 1,96 пг/мл  в контрольній групі) і γ-інтерферону в 

периферичній крові. 

5. Мажорні (Bet v1) компоненти алергену берези однаково часто (98 -

100% випадків) виявляються у пацієнтів з сезонним алергічним ринітом з пе-

рехресною харчовою алергією та без неї. Виявлено, що частота сенсибілізації 

до мінорних алергенів також (Betv2, Betv4) пилку берези однакова  та не за-

лежить від наявності перехресної харчової алергії. 

6. Між ступенем вираженості сенсибілізації до мажорного алергену бе-

рези Bet v1 та рекомбінантного алергену персику Pru p1-PR10 встановлено 

сильний кореляційний зв'язок (коефіцієнт кореляції r=0,88, при p<0,05). На 

відміну від цього кореляційний зв'язок між рівнем специфічних IgE-антитіл 

до  Pru p1-PR10 та мінорними (Bet v2, Bet v4) компонентами алергену берези 

був слабким (коефіцієнт кореляції r=0,16, при p<0,05).  

7. Частіше (80,7% випадків) і більш виражено (класи реакції 3-6 при 

імуноферментному аналізі, р<0,05) у пацієнтів з сезонним алергічним рині-

том та перехресною харчовою алергією відзначається сенсибілізація до гомо-

логу мажорного (Bet v1) компоненту алергену берези – термолабільного біл-

ку персику Pru p1-R10. Сенсибілізація до білків профілінів (Pru p4) та пере-

носників ліпідів (Pru p3-LTP) в обох випадках виявляється в 11,5% спостере-

жень (за класом реакції 1-2). 

8. Зниження рівня діамінооксидази крові достовірно частіше (10,4% про-

ти 1%, р<0,05) спостерігається у хворих на сезонний алергічний риніт з пере-

хресною харчовою алергією, ніж при її відсутності.  

9. На основі отриманих даних запропоновано алгоритм діагностики пе-

рехресної харчової алергії у хворих на сезонний алергічний риніт з метою 
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покращення її своєчасного виявлення та  проведення ефективних елімінацій-

них та терапевтичні заходів. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
 

1. Пацієнтів з сезонним алергічним ринітом, у яких клінічні прояви 

алергопатології зберігаються після закінчення полінації рослин або 

посилюються після споживання фруктів в період пилкування дерев, слід 

обстежувати на наявність у них перехресної харчової алергії.  

2. Для пацієнтів з сезонним алергічним ринітом з сенсибілізацією до 

пилку дерев характерною є наявність перехресної харчової алергії з 

переважним формуванням гіперчутливості до фруктів сімейства розоцвітих 

(яблуко, персик, вишня), моркви та горіхів.  

3. З метою діагностики причинно-значущих харчових алергенів у хворих 

на сезонний алергічний риніт з перехресною харчовою алергією слід 

використовувати дані алергологічного анамнезу (за розробленою нами 

анкетою), шкірних (прик-тест) та лабораторних (імуноферментний аналіз) 

методів тестування з відповідними алергенами. 

4. З метою покращення діагностики та ефективності лікування хворих на 

сезонний алергічний риніт з сенсибілізацією до пилку дерев та наявністю 

перехресної харчової алергії доцільно, крім використання традиційних 

екстрактів алергенів, застосовувати молекулярну діагностику з 

рекомбінантними пилковими та харчовими алергенами.  

5. Молекулярна діагностика із застосуванням рекомбінатних алергенів 

дозволяє прогнозувати ефективність специфічної імунотерапії екстрактами 

пилкових алергенів дерев ще до початку її проведення. Висока ефективність 

проведення специфічної імунотерапії прогнозується при наявності у 

пацієнтів сенсибілізації до мажорного (Bet v1) алергену берези і відсутності 

гіперчутливості до мінорних (Bet v2, Bet v4) алергенів, середня – при 

наявності одночасно сенсибілізації до мажорного та мінорних алергенів, 

низька ефективність – при наявності/відсутності гіперчутливості лише до 

мінорних алергенів.  

6. Синдром низької толерантності до гістаміну у хворих на сезонний 
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алергічний риніт з перехресною харчовою алергією можна виявити за 

допомогою розробленого нами алгоритму визначення рівня діамінооксидази 

(ДАО) крові. Активність ДAO<3Од/мл свідчить на користь відсутності 

толерантності до гістаміну, 3-10Од/мл – припускає її ймовірність, активність 

ДАО >10Од/мл робить даний діагноз малоймовірним. При наявності у 

пацієнтів синдрому низької толерантності до гістаміну слід призначити їм 

дієту з низьким вмістом гістаміну, обмежити прийом препаратів, які 

стимулюють вивільнення гістаміну або інгібують ДАО, антигістамінний 

засіб та препарат, що містить фермент ДАО. 

7. Запропонований нами алгоритм діагностики сезонного алергічного 

риніту з перехресною харчовою алергією дозволяє суттєво підвищити якість 

діагностики даного патологічного стану, прогнозувати його подальший 

перебіг, провести ефективні елімінаційні заходи, покращити ефективність 

лікування відповідної категорії хворих шляхом прогнозування ефективності 

специфічної імунотерапії алергенами ще до початку її проведення. 
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Додаток 1  

Компоненти алергенів, що належать до різних білкових родин і 

визначаються у пацієнтів із сенсибілізацією до пилку дерев 

 

Родини 
білків 

Характеристики Алергени 

Білки – 
неспецифічні
переносники 
ліпідів 

Нечутливі до нагрівання та розщеплення, а 
також викликають реакції на готову їжу. 
Часто асоційовані з системними і сильними 
реакціями у доповненні до OAС та 
алергічними реакціями на фрукти та овочі у 
Південній Європі (не застосовується до Par j 
2 та Art v 3) 

Ara h 9, Cor a 8, 
Pru p 3, Par j 2, 
Art v 3 

Запасні білки Знайдені у насінні і слугують джерелом 
матеріалу під час росту нової рослини. Часто 
стабільні та нечутливі до нагрівання і 
викликають реакції й доготової їжі 

2S альбуміни: 
Ara h 2, 6 and 7, 
Ber e 1 
7S альбуміни: 
Ara h 1, Gly m 5 
11S albumins: 
Ara h 3, Gly m 
6, Cor a 9 
Гліадини: Tri a 
19 

Патогенез-
асоційована 
родина білків 
10 ((PR-10)) 

Білки, лабільні до нагрівання, тому алергії до 
готової їжі як правило не виникає. Це 
гомологи Bet v 1, часто асоційовані з 
локальними симптомами, такими як OAС, та 
алергічними реакціями на фрукти й овочі у 
Північній Європі. Можуть викликати 
схильність до алергічних реакцій на фрукти з 
родини розоцвітих, лісового горіху, моркви 
та селери 

Bet v 1, Ara h 8, 
Gly m 4, Cor a 1, 
Pru p 1, Api g 
1.01, Mal d 1, 
Act d 8, Dau c 1 

Профіліни Актин-зв’язуючі білки, що виявляють значну 
гомологію та перехресну реактивність навіть 
між слабко спорідненими видами рослин. 
Упізнаються в якості мінорного аллергену 
рослин та харчових продуктів рослинного 
походження. Профіліни рідко асоційовані з 
клінічними симптомами ХА, але можуть 
викликати видимі або навіть сильні реакції у 
невеликої кількості пацієнтів. Чутливість до 
профілінів може призводити до множинної 
позитивної реакції під час тестів на основі 
екстрактів пилку та рослин, однак у 

Bet v 2, Pru p 4, 
Hev b 8, Phl p 
12 



більшості випадків вона не має істотної 
клінічної значущості 

CCD Можуть використовуватись як маркер 
чутливості до карбогідратних часток білків 
(пилок, гіменоптера і т. д.). Рідко асоційовані 
з клінічними симптомами ХА, але можуть 
викликати несприятливі реакції в обмеженої 
кількості пацієнтів 

CCD;MuxF3, 
Ana c 2 

Кальцій-
зв’язуючі 
білки 

Білки із високим ступенем перехресної 
реактивності, присутні у пилку багатьох 
рослин, але не у харчових продуктах 
рослинного походження 

Bet v 4, Phl p 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



АНКЕТА ПАЦІЄНТА 
Є додатком до Вашої амбулаторній карті. Конфіденційність гарантується 

Прізвище Ім'я По батькові __________________________________________________________ Пол Ч         Ж              

Вік, дата народження ____________________________ Дата обстеження __________________ Контактний тел.__________________ 

Будь ласка, відзначте місяці, в які Вас найбільше турбують прояви алергії 

При контакті з  
 

Ви відзначаєте 
 

Пилом Кішки Собаки 
 

Пилком дерев 
навесні 

Пилком трав 
травень-червень 

Пилком трав 
липень- серпень 

Свербіж очей       
Сльозотеча       
Свербіж крил носа       
Закладеність носа       
Виділення з носа       
Чхання       
Кашель       
Задуха       
Сверблячі 
висипання на шкірі 

      

 

Скільки років Ви відзначаєте прояви алергії?_____________________________________- 

Чи є серед ваших родичів хворі алергічними захворюваннями ( Так, Ні ) 

Якщо так, то хто саме ______________________ Які саме захворювання? 

Бронхіальна астма, атопічний дерматит, поліноз, алергічний цілорічний риніт, кропив'янка, харчова алергія 

Чи є у Вас домашні тварини (Так, Ні )  

Якщо так, які саме? ______________________________________________Як довго вони живуть з Вами?_______________________ 

Ви проживаєте в приватному будинку або в квартирі (підкресліть)?                        Ваш будинок цегляний, панельний, дерев'яний(підкресліть)? 

 

Січ Лют Бер Квіт Трав Чер Лип Сер Вер Жов Лис Груд Весь рік 

Д
одаток 2 



Відзначте, будь ласка, симптоми алергії, які виникають у Вас при вживанні в їжу овочів, фруктів і горіхів. 

 
  Продукти 
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свербіж, печіння в 
роті і горлі 

                           

набряк губ                            
закладеність носа                            
виділення з носа                            
чхання                            
кашель                            
задуха                            
висипання на 
шкірі 

                           

нудота                            
блювота                            
болі в животі                            
діарея                            
На які фрукти у вас алергічна реакція: свіжі або термічно оброблені?___________________________________________ 

Якщо Ви відзначали прояви симптомів алергії при вживанні в їжу яких-небудь ін фруктів, овочів або горіхів, вкажіть які саме 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Скільки років Ви відзначаєте прояви алергії на цвітіння рослин? _____________ Скільки років у Вас харчова алергія?______________ 

При контакті з предметами, що містять латекс (гумові рукавички, презервативи і т д) чи виникають у Вас наступні симптоми: 

Почервоніння, сверблячка, шелушение , набряк,задуха (підкресліть) 

Чи були у Вас алергічні реакції на антибіотики пеніцилінового ряду (Так, Ні), якщо так, то на які  ________________________ 



АНКЕТА ПАЦІЄНТА 
Є додатком до Вашої амбулаторній карті. Конфіденційність гарантується 

Прізвище Ім'я По батькові __________________________________________________________ Пол   Ч         Ж            

Вік, дата народження ____________________________ Дата обстеження __________________ Контактный тел.__________________ 

Відзначте, будь ласка, симптоми, які виникають у Вас при вживанні наступних продуктів 
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