
Щербак Вікторія 

МОНІТОРИНГ СТРУКТУРИ СЕНСИБІЛІЗАЦІЇ У ДІТЕЙ З 

АЛЕРГІЧНИМ РИНІТОМ ТА БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ  

Кафедра педіатрії №2 

Науковий керівник: д-р мед. наук, проф. Т.О. Крючко 

Полтавський державний медичний університет 

м. Полтава, Україна 

 

Актуальність. Протягом останніх років відмічається неухильне 

зростання сезонного алергічного риніту (САР) у дітей. Також спостерігається 

не лише збільшення поширеності, а й тяжкості перебігу захворювання. 

Необхідно зазначити, що коморбідність САР з бронхіальною астмою (БА) 

суттєво погіршує якість життя пацієнтів. 

Мета. Дослідити структуру пилкової сенсибілізації у дітей хворих як на 

моно- так і системну алергопатологію та проаналізувати тяжкість перебігу 

захворювання. 

Матеріали та методи. Для проведення моніторингу структури пилкової 

сенсибілізації у дітей з САР віком від 3 до 15 років було досліджено 454 

медичних карт пацієнтів, які перебували в стаціонарі у період з 2010 по 2020 

рр. У ході дослідження хворі були розподілені на дві групи: 1-шу склали 285 

(62,4%) дітей з ізольованим САР, а 2-гу 172 (37,6%) дитини з САР та БА.  

Основні результати. Результати ретроспективного аналізу 

продемонстрували, що у 1-й групі (52,3%) та в ІІ (65,1%) переважав середній 

ступінь тяжкості перебігу алергічного риніту. При цьому різниця між 

показниками була статистично значимою (р<0,01; χ2=6,70). Слід відзначити, 

що легкий перебіг захворювання превалюював у дітей з ізольованим САР 

(р<0,001; χ2=25,14). Серед дітей другої групи спостерігався достовірно 

підвищений відсоток хворих із тяжким ступенем захворювання у порівнянні з 

першою групою – 23,8% проти 10,9% (р<0,01; χ2=7,04). Моніторинг 

результатів шкірного тестування продемонструва, що серед обох груп 

найбільш високою була сенсибілізація до пилку бур’янів, 2-ге місце посіла 

чутливість до злакових трав та 3-тє до дерев.  

Висновки. Таким чином, тяжкість перебігу САР залежить від наявності 

системної алергопатології, що пояснює значно менший відсоток повного 

контролю над перебігом захворювання з супутньою бронхіальною астмою. 

Виявити кореляцію спектру сенсибілізації від наявності у дитини ізольованого 

САР чи поєднаного з БА не вдалося, в обох групах хворих – найбільш 

високою вона була до пилку бур’янів.  


