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Відомо, що деякі структурні компоненти та про�
дукти життєдіяльності умовно�патогенних гри�

бів, міцелій і спори яких забруднюють повітря жит�
лових і громадських приміщень, здатні сенсибілізу�
вати організм людини [4]. В наш час досліджено по�
над 350 видів пліснявих грибів, які можуть викли�
кати алергію [2]. Закономірності поширення мік�
роскопічних грибів�алергенів поки що досліджено
недостатньо [12]. Невибагливість до навколишньо�
го середовища, велика біологічна кількість зумов�
люють як значне поширення, так і різноманітність
мікроміцетів у нашому оточенні [5]. Спори (конідії)
є тими грибними структурами, котрі, як правило,
відповідальні за мікогенну сенсибілізацію і можуть
провокувати розвиток мікогенної алергії. Розміри
спор коливаються від 1—2 до 20—40 мкм залежно
від виду гриба. Щоб такі спори переносилися повіт�
рям, достатньо швидкості руху повітря від 500 до
50 000 мкм/с [6].

Проблеми патогенезу та лікування екземи є най�
актуальнішими в сучасній медицині. За даними різ�
них дослідників, на частку екземи припадає від 15
до 40% усіх шкірних хвороб [7, 16]. Порушення
імунної системи при екземі характеризуються змі�
нами в Т�клітинній, гуморальній та фагоцитарній
ланках імунітету, що виявляється відносним і абсо�
лютним зниженням рівня Т� й В�лімфоцитів, недос�
татністю Т�хелперів, пригніченням функціональної
активності Т�супресорів, різким зниженням кіль�
кості спонтанних і комплементарних нейтрофіль�
них гранулоцитів [14, 15]. Дисімуноглобулінемія
супроводжується підвищенням рівня IgE та IgG4 та
зниженням — IgA та IgM [11, 15, 19].

Мета дослідження — визначити рівень специфіч�
ного IgG4 до алергенів пліснявих грибів: Mucor
racemosus, Alternaria tenuis, Candida albicans, Рeni�
cillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus
fumigatus у хворих на хронічну мікробну екзему для
з’ясування рівня мікогенної сенсибілізації з метою
поліпшення діагностики та лікування цієї хвороби.

Матеріали та методи дослідження
Досліджено рівень специфічного IgG4 у сироват�

ці крові 46 пацієнтів із встановленим діагнозом мік�
робної екземи, які хворіють не менше ніж 1 рік і під
час обстеження перебували на стаціонарному ліку�
ванні в Полтавському обласному клінічному шкір�
но�венерологічному диспансері. Клінічна картина
характеризувалася поширеним патологічним про�

цесом: асиметричний процес на шкірі гомілок,
тильної поверхні кистей, бокових поверхней тулу�
ба, волосистої частини голови, поліморфний висип
(вогнища ураження мають чітки межі, у вигляді мік�
ровезикул, пустул на тлі еритеми, інфільтрації, з
гнійними і жовтуватими кірками, лущенням), силь�
ний свербіж, гострозапальна реакція шкіри, вира�
жений біль під час пальпації; стійкий клінічний пе�
ребіг, часті рецидиви захворювання [1]. Рівень спе�
цифічного IgG4 у сироватці крові визначали за до�
помогою імуноферментного методу з використан�
ням моноклональних антитіл проти IgG4 людини,
мічених пероксидазою, виробництва ТОВ «Полиг�
ност» (Росія); целюлозних дисків з нанесеними
алергенами Mucor racemosus, Alternaria tenuis, Can�
dida albicans, Рenicillium notatum, Cladosporium her�
barum, Aspergillus fumigatus виробництва Dr. Fooke
(Німеччина), оптичну густину досліджуваних зраз�
ків визначали на імуноферментному аналізаторі
Stat fax 303 plus (США). До вибору видів грибів для
дослідження аналізували літературні та статистичні
дані, в результаті було використано шість найпоши�
реніших видів алергенів до грибів.

Результати та їхнє обговорення  
Обстежена група пацієнтів віком від 19 до 81 ро�

ків з діагнозом хронічної мікробної екземи, який
було встановлено на підставі клінічной картини.
65,2% пацієнтів хворіли протягом 1—3 років,
26,1% — 4—7 років, 8,7% — понад 10 років. 37% хво�
рих мешкають у приватному секторі сільської міс�
цевості, 8,7% — у приватному секторі міста, 54,3%
пацієнтів живуть у багатоповерхових міських бу�
динках. Значення специфічного IgG4 для діагнос�
тики визначається його рівнем серед здорових
осіб, що в нашому дослідженні в середньому стано�
вив 0,200 од. опт. густини. Рівень специфічного
IgG4 від 0,250 до 0,300 од. опт. густини вважався
сумнівним («сіра» зона), понад 0,300 од. опт. густи�
ни — як підвищений (таблиця). Загалом підвище�
ний рівень специфічного IgG4 виявлено у 95,7%
хворих до хоча б одного з досліджуваних алергенів.
Щодо частоти випадків підвищеного рівня специ�
фічного IgG4 до кожного з досліджуваних нами
алергенів пліснявих грибів, то отримано такі ре�
зультати: до Mucor racemosus — 65,2%, до Candida
albicans — 54,3%, до Aspergillus fumigatus — 41,3%,
до Alternaria tenuis — 34,8%, до Рenicillium notatum —
6,5%, до Cladosporium herbarum — 4,3%.
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З групи хворих з підвищеним рівнем специфіч�
ного IgG4 одночасну алергію до двох та більше
алергенів виявлено у 71,8% обстежених, з них у
43,3% була комбінована алергія до двох алергенів, у
17,4% — до трьох, у 10,5% — до чотирьох алергенів
одночасно (рисунок). Найчастіше зустрічалася
алергія до алергенів пліснявих грибів M. racemosus
і C. albicans — 27,3% від загальної кількості поєдна�
ної сенсибілізації, A. fumigatus і M. racemosus —
25%, M. racemosus і A. tenuis — 20,5%, A. fumigatus і
A. tenuis — 15,9% випадків.

Серед хворих, які мешкають у приватному секто�
рі 60,9% мали підвищений рівень специфічного
IgG4 до Candida albicans, 47,5% — до Mucor racemo�
sus, 43,5% — до Aspergillus fumigatus, 34,7% — до
Alternaria tenuis.

З огляду на отримані результати можемо зазна�
чити, що в абсолютної більшості обстежених із
хронічною мікробною екземою, виявився підвище�
ний рівень специфічного IgG4 до досліджуваних
нами алергенів пліснявих грибів. Депресію клітин�
ного імунітету зумовлює збудник в організмі, елімі�
нація ж гриба призводить до розвитку гіперчутли�
вості сповільненого типу. Можна припустити, що
активне вироблення специфічного IgG4 разом зі
специфічним IgE пригнічують функціональний
стан Т�лімфоцитів, зумовлюють дисоціацію субпо�
пуляції зі зменшенням Т�супрессорів і активують
опасисті клітини, що виділяють медіатори запален�
ня. При цьому спостерігається пригнічення ефек�
торної субпопуляції Т�лімфоцитів, підвищення
кількості рецепторів до інтерлейкіну�2 і значне
збільшення концентрації циркулюючих імунних
комплексів, що корелює з тяжкістю перебігу про�
цесу і поширеністю шкірних виявів [17].

Як уже зазначалося, найчастіше в обстежених
зустрічався підвищений рівень специфічного IgG4
до алергенів M. racemosus і C. albicans, вони ж най�
частіше були при комбінованій алергії. Це дає нам
підстави припустити, що до складу і Mucor racemo�
sus, і Candida albicans можуть входити антигени, які
перехресно реагують. У попередніх дослідженнях
висловлено думку, що інгібувальну активність має
манан клітинної стінки С. albicans або манан�імуно�
глобуліновий комплекс, in vitro показано, що клітин�
на стінка може взаємодіяти з Fc�фрагментом IgG
(але не з IgM і IgA) з послідовним відокремленням
IgG від клітини гриба, при цьому Fc�фрагмент іму�
ноглобуліну з’являється заблокованим або інактиво�
ваним [10]. Припускають, що інактивацію Fc�фраг�
мента викликають протеїнази. Цей ефект може бу�
ти однією з причин порушення поглинальної функ�
ції фагоцитів, особливо нейтрофілів. Білок р43 гриба
С. albicans має здатність стимулювати синтез проти�
запальних цитокинів IL�4 і IL�10 [18]. Крім того, з ре�
зультатів нашого дослідження видно: особи з алер�
гією до пліснявих грибів часто чутливі до кількох їх�
ніх різновидів. Це свідчить про те, що ступінь взаєм�
ної реактивності є високим серед різних різновидів
пліснявих грибів, за аналогією з реактивністю до
пилку рослин. Унаслідок патологічного впливу міко�
тичної інфекції на організм людини утворюються
токсичні біополімери, характерні для життєдіяль�
ності гриба, які беруть участь в біодеструкції клітин
макроорганізму. До вивчених токсинів міксоміцетів
зараховують: вуглецево�водневі арсенати, селенати,
телурати. Їхня токсична дія призводить до гальму�
вання окиснювального форфорилювання, руйну�
вання дисульфідних зв’язків у кератинових волок�
нах, порушення білкових мембранних компонентів,
що своєю чергою призводить до пригнічення тран�
спорту речовин крізь мембрани. Доведено роль гри�
бів у формуванні цілої низки ферментативних речо�
вин: α�амілази, глюкозооксидази, фібролезіндек�
строгенази, пептидогідролази, колагенази. Патоло�
гічний вплив грибкових ферментів зумовлює роз�
щеплення колагену і амілопектину, розклад білків
на пептиди та амінокислоти, руйнування зв'язків
вторинної структури колагенових волокон, пору�
шення процесів зсідання крові [13]. З цього випли�
ває, що алергени грибів мають протеолітичну актив�
ність, так як і протеази дерматофагоїдних кліщів, є
завершеними алергенами, що визначає здатність
алергену до подолання імунологічної толерантності,
до розпізнання його імунокомпетентними клітина�
ми з подальшим виробленням специфічних реагіно�

Таблиця. Середній рівень специфічного IgG4 в обстеженій групі хворих

Рисунок. Частота виявлення підвищеного рівня 
специфічного IgG4 до кількох алергенів пліснявих 
грибів в обстеженій групі хворих

Концентрація IgG4
Алерген

Muсor 
racemosus

Alternaria
tenuis

Candida 
albicans

Penicillium
notatum

Cladosporium
herbarum

Aspergillus
fumigatus

Норма (< 0,20%) 19,6 45,8 22,9 91,3 95,7 39,1

Сумнівна (0,25—0,30%) 15,2 19,4 22,8 4,2 — 19,6

Висока (> 0,30%) 65,2 34,8 54,3 6,5 4,3 41,3
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вих антитіл і до індукції викиду медіаторів алер�
гійної реакції. Хоча треба зауважити, що, попри яс�
краво виражену агресивність грибкових алергенів,
існують стримуючі чинники, які дають змогу здоро�
вому організмові без шкоди переносити природне
тло мікоалергенів. Можна зробити висновок: з роз�
витком у людини мікробної екземи підвищується
алергенна обтяженість, тобто ризик мікогенної сен�
сибілізації значно зростає.

На відміну від загальної кількості хворих, в яких
за частотою виявлення на першому місці був
Mucor racemosus, у пацієнтів, які мешкають у при�
ватному секторі сільської місцевості чи містах, на
першому місці був гриб Candida albicans. За дани�
ми останніх досліджень, він найчастіше трапляється
серед осіб, зайнятих сільськогосподарськими робо�

тами [3]. Також має значення, що деякі види
умовно�патогенних грибів здатні забруднювати мі�
целієм і спорами повітря житлових та громадських
приміщень. Різноманітні види грибів роду Alter�
naria, Cladosporium, Penicillium, Aspergillus та інші
можуть слугувати етіологічним чинником при
бронхіальній астмі, алергійних дерматозах і рино�
кон’юнктивітах [4]. Слід зазначити, що багато здо�
рових людей є носіями грибів роду Candida (з час�
тотою від 20 до 60%) і це сприяє розвиткові сенсибі�
лізації до них та формуванню клінічних форм міко�
генної алергії [9].

Отримані дані дають підстави говорити про висо�
ку значущість проблеми гіперчутливості хворих на
мікробну екзему до алергенів умовно�патогенних
грибів.
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УРОВЕНЬ СПЕЦИФИЧЕСКОГО IgG4 К АЛЛЕРГЕНАМ 
НЕКОТОРЫХ ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ МИКРОБНОЙ ЭКЗЕМОЙ
И.П. Кайдашев, И.Б. Попова

Определяли уровень специфического IgG4 у больных микробной экземой к аллергенам плесневых грибов.
Микогенная сенсибилизация выявлена у 97,5% больных.

LEVEL OF SPECIFIC IgG4 TO ALLERGENS OF SOME MOLD FUNGI 
IN PATIENTS WITH CHRONIC MICROBAL ECZEMA
I.P. Kaidyshev, I.B. Popova

Level of the specific IgG4 in patients with microbal eczema to allergens of the mold fungi was determinated.
Microgenal sensebilisation was found in 97.5% patients. 


