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Наявність високих рівнів пилку і спор в атмосфер-
ному повітрі є основним фактором, що зумовлює 

зростання поширення та важких форм сезонної алергії 
(СА) [11]. Концентрація спор грибів і пилку рослин зна-
чно вища в індустріальних районах міста у порівнянні 
з екологічно безпечними [12]. Однак навіть при рівній 
кількості аероалергенів у повітрі поліноз удвічі частіше 
виникає у людей, які живуть поблизу автомобільних до-
ріг, ніж у глибині мікрорайонів [2]. Всесвітнє потепління 

призводить до збільшення тривалості палінації рослин 
і вегетації грибів, підвищення середньорічної концен-
трації аероалергенів, зумовлюючи тривалі загострення 
у сенситизованих пацієнтів [1,12]. 
Учені вже давно обговорюють питання про взаємо-

зв’язок рівня аероалергенів (пилку і спор) в атмос-
ферному повітрі із сезонною симптоматикою. Так, 
дослідження засвідчили, що найбільша кількість госпі-
талізацій і смертей від бронхіальної астми (БА) припа-
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Виконали дослідження з удосконалення діагностики сезонної алергії з пилково-
грибковою гіперчутливістю, додатково використовуючи результати аеробіологічного 
моніторингу. Спільно з фахівцями кафедри медичної біології запатентували пристрій 
для вловлювання спор і пилку, котрий працює як пилосос: засмоктує повітря зі 
швидкістю 10 л/хв, що крізь вузьку щілину розміром 14×2 мм потрапляє на липу-
чу стрічку, оброблену воском і вазеліном. Встановлена залежність між сезонною 
симптоматикою та рівнем аероалергенів в атмосферному повітрі відкриває нові 
можливості діагностики, профілактики й лікування сезонної алергії. Визначили, що 
збереження сезонної симптоматики у листопаді може бути зумовлене сенситизацією 
до алергенів плісеневих грибів і потребує шкірного алерготестування з ними. На 
популяційному рівні аеробіологічний моніторинг допомагає уточнити особливості 
сезонної симптоматики у дітей і доповнює традиційні методи алергодіагностики. 
Видовий склад мікоспор в атмосферному повітрі свідчить про потребу розширен-
ня діагностичної панелі грибкових алергенів і подальшого вивчення проблеми 
грибкової алергії.

Взаимосвязь возникновения симптоматики у детей с сезонной аллергией и уровнем аэроаллергенов 
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тельностью, дополнительно используя результаты аэробиологического мониторинга. Совместно со специалистами кафедры 
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дає на липень-вересень, коли рівні спор грибів і пилку 
значно перевищують порогові. При концентрації пилку 
злаків понад 100/м3 різко збільшується рівень звернень 
пацієнтів по швидку медичну допомогу [7]. Однак таких 
робіт ще недостатньо, що вимагає від науковців подаль-
ших розробок у цьому напрямку. Крім того, результати 
деяких досліджень суперечливі. Наприклад, R. Dales 
(2003) довів, що рівень звернень по медичну допомогу 
через загострення БА залежить від умісту спор грибів, 
а не пилку, оскільки вони мають більший алергійний 
потенціал, а R. Newsona (2000) взагалі не виявив коре-
ляції між концентрацією аероалергенів і зверненнями 
по медичну допомогу [6,10]. 
Учені відзначають, що порогові рівні для Alternaria 

дорівнюють 80–100 спор/м3, а для Cladosporium – майже 
2800–3000 спор/м3 [9]. Загальну кількість спор вважають 
високою при кількості від 1400 до 4000/м3 [11]. Для трав 
і злаків граничним вважають рівень від 22 до 50–60 
зерен у м3, для дерев – 100 зерен/м3, для амброзії та ін-
ших смітникових трав – 30 зерен/м3 [4,8]. K. Piotrowska 
(2006) спостерігала початок проявів алергії до трав із 
вмістом пилку 10–50 зерен/м3, а у деяких пацієнтів – при 
70 зерен/м3 [11].  
Важливо відзначити, що між підвищенням рівня пилку 

та спор у повітрі та виникненням симптомів минає кілька 
днів (так званий «чистий період»), коли аероалергени 
затримуються у нижніх шарах атмосфери. Це створює 
сприятливі умови для розробки профілактичних заходів 
із запобігання загостренням сезонних астми та риніту [5]. 
Отже, питання зв’язку між клінічними проявами та 

наявністю спор і пилку у повітрі залишається відкритим 
і потребує уточнення.
Мета роботи
Удосконалення діагностики СА з пилково-грибковою 

гіперчутливістю при додатковому використанні резуль-
татів аеробіологічного моніторингу.
Матеріали і методи дослідження
У дослідженні застосували волюметричний метод 

аеробіологічного моніторингу, що дозволяє визначити 
видовий склад пилку та спор грибів та їхню концентра-
цію за певний проміжок часу (2 години, доба, тиждень). 
Спільно з фахівцями кафедри медичної біології ЗДМУ 

запатентували пристрій уловлювання спор і пилку, 
котрий працює як пилосос: засмоктує повітря зі швид-
кістю 10 л/хв, яке крізь вузьку щілину розміром 14×2 
мм потрапляє на липучу стрічку, оброблену воском і 
вазеліном. Один оберт барабана відповідає 1 тижню 
спостереження. Потім барабан замінюють, а стрічку 
нарізають на відрізки 48 мм (відповідає 1 добі), фар-

Рис. 1. Звернення по ШМД хворих на БА пацієнтів 
м. Запоріжжя.

Таблиця 1
Зв’язок між рівнем пилку та звернення по ШМД

Статистичні
показники

Пилок + симптоми 
день у день

Пилок + симптоми 
через 1 день

Пилок + симптоми 
через 2 дні

Пилок + симптоми 
через 3 дні

Пилок + симптоми 
через 4 дні

Коефіцієнт 
Спірмана +0,14 +0,28 +0,23 +0,15 +0,09

р 0,17 0,007 0,02 0,16 0,39

бують і накривають покривним склом. Видовий склад 
і кількість зерен пилку та спор рахують за допомогою 
мікроскопу зі збільшенням ×400, беручи до уваги кое-
фіцієнт виправлення методом «однієї поздовжньої лінії» 
за формулою [3]:

C = N × W/D × 1/V, 
де С – концентрація пилку (спор) у м3;
N – кількість зерен/спор, що підрахована на лінії;
W – ширина одного зразка (14 мм);
D – діаметр поля зору лінзи об’єктива (0,48 мм);
V – сумарний об’єм пропомпованого повітря (14,4 м3);
Результат представлений у кількості зерен/спор на 

1м3/добу. Для вивчення кореляційних зв’язків між рівнем 
аероалергенів і сезонною симптоматикою проаналізува-
ли журнали обліку викликів восьми підстанцій швидкої 
медичної допомоги, котрі зберігаються на головній під-
станції  Запоріжжя. Брали до уваги загальну кількість за 
добу викликів  пацієнтів із діагнозами бронхіальної астми 
й поліноз  у період із 1 серпня до 30 жовтня 2006 року. 
Результати та їх обговорення
На рис. 1 наведені графіки викликів швидкої медичної 

допомоги (ШМД) та рівень пилку рослин. Для наочності 
концентрація пилку зменшена у 10 разів.

Після кореляційного аналізу встановили залежність 
між двома показниками, що є достовірною, коли симп-
томи запізнюються на 1–2 дні (табл. 1). 
У 2007 році у зв’язку з масовим загострення сезонної 

алергії у серпні-вересні 2006 року всі лікувально-про-
філактичні заклади Запоріжжя щотижня подавали звіти 
до міських органів управління охорони здоров’я щодо 
кількості пацієнтів із загостреннями алергічних захво-
рювань (БА, ринокон’юнктивіту, полінозу), які зверта-
лись по медичну допомогу або яких госпіталізували у 
звітний період. Виявили переважно сильний прямий 
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достовірний зв’язок між сезонними симптомами БА, се-
зонного алергічного риніту (САР) і рівнем пилку рослин, 
спор грибів і загальною концентрацією аероалергенів 
(r=+0,67-0,85, р<0,05). 
Так, максимальна кількість звернень припадала на 

останній тиждень серпня та першу половину вересня, 
що відповідає результатам аеробіологічного моніто-
рингу, адже у цей період кількість аероалергенів також 
була найвищою.
У 2009 році 32 пацієнтам із пилковою алергією видали 

щоденник спостереження за сезонними симптомами, 
котрий вони заповнювали самостійно або з батьками 
щодня ввечері. У щоденнику записували наявність і 
важкість симптомів із боку верхніх і нижніх дихальних 
шляхів (свербіння носа, назальна обструкція, чхання, 
виділення з носа – 4 назальних симптоми; свербіння 
м’якого піднебіння, очей, почервоніння очей та сльо-
зотеча – 4 екстраназальних симптоми). Діти з чіткими 
анамнестичними даними й аеробіологічними підтвер-
дженнями провідної ролі смітникових трав у загостренні 
САР і БА заповнювали щоденник переважно у серпні-
вересні. Потрібно відзначити, що сумлінно щоденник 
вели лише 13 хворих. 
За результатами спостережень і оцінки кореляційних 

зв’язків за допомогою непараметричного критерію Спір-
мана виявили, що між динамікою добових балів симпто-
мів і концентрацією пилку рослин у серпні-вересні існує 
кореляційний зв’язок середньої сили (r=+0,31, р<0,05). 
Чотирирічне аеробіологічне моніторування вмісту 

пилку рослин і спор грибів дозволило скласти календар 
цвітіння рослин (табл. 2), визначити основні мікро-
міцети – продуценти спор в атмосферне повітря м. 
Запоріжжя, дослідити періоди максимальної вегетації.  

Таблиця 2
Календар цвітіння рослин у м. Запоріжжя 

Рослина Терміни 
цвітіння Рослина Терміни 

цвітіння

В’яз 25 березня – 
20 квітня Сосна 12 травня – 

27 травня

Тополя 27 березня – 
27 квітня Ялина 12 травня – 

27 травня

Клен 3 квітня – 
1 травня Злакові 14 травня – 

7 липня

Береза 5 квітня – 
10 травня Айлант 20 травня – 

18 червня

Верба 11 квітня – 
26 травня Кропива 24 травня – 

26 липня

Горіх 26 квітня – 
22 травня Лободові 20 липня – 

25 вересня 

Ясен 27 квітня – 
9 травня Полин 26 липня – 

25 вересня

Дуб 28 квітня – 
25 травня Амброзія 2 серпня – 

7 жовтня

Шовковиця 7 травня – 
5 червня

Рис. 2. Середньомісячні концентрації спор грибів (у м3) 

атмосферного повітря м. Запоріжжя.

Рис. 3. Видовий склад спор грибів в атмосферному повітрі 
м. Запоріжжя у 2009 році (у %)

У всі місяці концентрація спор грибів значно переви-
щувала рівень пилку рослин, найбільшу кількість мікро-
міцетів визначили восени. Відзначимо, що в листопаді 
у повітрі були наявні лише спори грибів, які у деякі дні 
сягали клінічно значущих значень. 

Як видно з рис. 2, високий рівень спор мікроміцетів 
(більше ніж1500–2000 спор/м3/добу) міститься в ат-
мосфері протягом теплого періоду року (з травня до 
жовтня), їхня кількість варіювала від кількох десятків 
до тисяч в 1 м3.
Основними представниками мікроміцетів в атмос-

ферному повітрі у 2009 році залишаються Alternaria та 
Cladosporium (8,3% та 69% усього повітряного спектра 
відповідно) (рис. 3). 
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Перші випадки підвищення рівня спор Alternaria 
визначили наприкінці квітня (27.04) та  на  початку 
травня, коли концентрація сягала 300–400 спор/м3 і 
зберігалась високою (понад 100) до середини жовтня. 
Щодо Cladosporium, то рівень спор цього виду грибів 
зазнавав найбільшого розмаху (7000 спор).
Наводимо результати індивідуального аналізу мож-

ливих етіологічних чинників сезонних симптомів з 
урахуванням аеробіологічного моніторингу.
Приклад 1. Максим Р., 1996 р.н. Клінічний діагноз: 

алергічний персистуючий риніт, важкий перебіг, гіпер-
чутливість до пилкових і грибкових алергенів; мікоз 
гладкої шкіри. Перебуває під спостереженням із 2007р. 
З анамнезу відомо, що симптоми риніту з’являються 

зазвичай у квітні й зберігаються протягом теплої пори 

Взаємозв’язок виникнення симптоматики у дітей із сезонною алергією та рівня аероалергенів в атмосферному повітрі ...
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року (до середини листопада) з максимумом у квітні та 
серпні. Погіршення стану відбувається після дощу й у 
тривалі сонячні спекотні дні. Наприклад, у 2009 році 
симптоми мали місце після тривалих злив у перші дні 
травня (з 1 до 7). Результати шкірного алерготестування: 
кукурудза – 3 мм, циклахена – 3 мм, береза – 5 мм, со-
няшник – 5 мм, Alternaria – 5 мм, Cladosporium – 5 мм. 
Патч-тести: Alternaria ++, Cladosporium + через 48 годин.
За результатами аеробіологічного моніторингу, строки 

цвітіння берези в середньому припадають на період з 5 
квітня до 10 травня. Соняшник, кукурудза цвітуть у лип-
ні-серпні, а циклахена є смітниковою травою, і строки 
її палінації збігаються з амброзією, полином і лободою. 
У 2009 році завершення цвітіння берези припало на 
кінець квітня, а у травневі свята пройшли зливи, після 
яких різко підвищилась концентрація спор Alternaria. 
У червні й у жовтні-листопаді клінічно значущою була 
лише концентрація спор грибів. 
Враховуючи строки палінації та вегетації, можна 

зробити висновок, що у цього пацієнта провідними еті-
ологічними чинниками загострення симптоматики та її 
тривалого персистування є грибкові алергени.
Приклад 2. Хворий В’ячеслав О., 2002 р.н. Клінічний 

діагноз: алергічний інтермітуючий риніт, кон’юнктивіт, 
легкий перебіг, гіперчутливість до пилкових алергенів. 

Анамнестичні дані: батьки повідомляють, що вже третій 
рік поспіль симптоми у хлопчика з’являються в перших 
числах серпня й періодично виникають протягом наступ-
них двох місяців. Результати шкірного алерготестування: 
амброзія – 10 мм, кукурудза – 3 мм. Тести з грибковими 
алергенами (прик, внутрішньошкірні та патч) негативні. 
За результатами аеробіологічного моніторингу, строки 
цвітіння амброзії припадають на серпень-вересень, що 
збігається з клініко-анамнестичними даними.
Висновки 
Встановлена залежність між сезонною симптомати-

кою та рівнем аероалергенів в атмосферному повітрі 
відкриває нові можливості діагностики, профілактики 
та лікування СА. 
Збереження сезонної симптоматики у листопаді може 

бути зумовлене сенситизацією до алергенів плісеневих 
грибів і потребує шкірного алерготестування з ними.
На популяційному рівні аеробіологічний моніторинг 

допомагає уточнити особливості сезонної симптоматики 
у дітей і доповнює традиційні методи алергодіагностики.  
Видовий склад мікоспор в атмосферному повітрі 

свідчить про потребу розширення діагностичної панелі 
грибкових алергенів та подальшого вивчення проблеми 
грибкової алергії.
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