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Специфічна імунотерапія (СІТ) емпі-
рично використовувалась з 1911 року. У 70-
х роках ХХ століття її ефективність підтве-
рдилась рандомізованими клінічними до-
слідженнями. Подальший розвиток науки 
утвердив її як надійний метод лікування та 
профілактики респіраторної алергії, оскіль-
ки СІТ є єдиним методом, що реально впли-
ває на всі ланки патогенезу алергічних за-
хворювань та дозволяє обірвати їх розвиток 
та природний перебіг [5, 10, 11, 14, 16, 18, 
22]. З 1980 по 2000 роки ефективність СІТ 
доведена у 43 подвійних сліпих плацебоко-
нтрольованих клінічних дослідженнях [47], 
причому найменш вивчена СІТ кліщовими 
алергенами.  

До сьогоднішнього дня підшкірні ін'є-
кції алергенів були і залишаються найбільш 
широко використовуваним методом введен-
ня алергенів. Основною причиною, що об-
межує широке застосування цього методу 
лікування в Україні і в усьому світі, є ризики 
гострих анафілактичних реакцій, і пов'язана 
з цим необхідність підготовки, систематич-
ного навчання і контролю над роботою мо-
лодшого медперсоналу. У зв'язку з необхід-
ністю частих візитів до лікаря та відвідувань 
маніпуляційних кабінетів для отримання 
підшкірних ін'єкцій, а також ризику систем-
них реакцій, що відбуваються при підшкір-
ному введенні, частина алергологічних хво-
рих не отримують імунотерапію, незважаю-
чи на той факт, що СІТ має потенціал зміни-
ти хід алергічних захворювань і тим самим 
не допустити погіршення симптомів або 
прогресування захворювання. 

В останнє десятиліття в Україні нала-
годжено випуск пероральних форм алерге-

нів з побутовими і декількома видами пил-
кових алергенів, застосування яких дозво-
ляє знизити реактивність до видоспецифіч-
них IgE-антитіл і які, на відміну від підшкі-
рного введення, мають кращу переноси-
мість. У світі проводяться активні клінічні 
дослідження нових сублінгвальних форм 
алергенів, переважно пилкових. Сублінгва-
льна імунотерапія показала свою ефектив-
ність у зниженні симптомів ринокон'юнкти-
віта, зниженні ризику розвитку важких по-
бічних реакцій, а також зручність у застосу-
ванні. У короткострокових дослідженнях 
доведено ефективність сублінгвальної іму-
нотерапії в зменшенні симптомів АР і зни-
ження потреби в антигістамінних препара-
тах і топічних стероїдах вже в першому се-
зоні після початку лікування. Американські 
автори зазначають стійкий клінічний ефект 
протягом двох або більше років після перо-
рального курсу СІТ пилковими алергенами 
(Phleum pretense). 

Це зумовлює актуальність удоскона-
лення існуючих методів лікування та профі-
лактики загострення для підвищення конт-
ролю за перебігом АР та попередження фо-
рмування ускладнень.  

Специфічна імунотерапія має перева-
ги над медикаментозними методами ліку-
вання, оскільки дозволяє отримати тривалу 
ремісію, повну відсутність симптомів хво-
роби у пацієнтів, запобігає переходу більш 
легких клінічних проявів у тяжкі форми 
хвороби, зберігає працездатність пацієнта а 
також зменшує потрібність в протиалергій-
них препаратах, підвищуючи якість життя 
хворих. На відміну від фармакотерапії, 
ефект від СІТ зберігається декілька років 
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після завершення курсу. Kaplan Michael [9] 
спостерігав клінічний та превентивний ефе-
кти (запобігання формування БА) при під-
шкірній СІТ пилковими алергенами у паці-
єнтів з АР протягом двох років. Жодний 
фармакологічний препарат не володіє такою 
поліфункціональною дією [1, 3, 8, 15, 18]. 
Витрати на СІТ є меншими у порівнянні з 
фармакологічними препаратами [19]. 

Bousquet [5] повідомляє, що при АР 
СІТ призначається у разі недостатнього ко-
нтролю за перебігом захворювання на фоні 
антигістамінних препаратів та топічних 
глюкокортикостероїдів, пацієнтам, які від-
мовляються від фармакотерапії та при побі-
чних ефектах стандартного лікування. Зага-
льно прийнято, що СІТ повинна бути роз-
початою якомога раніше для більшої ефек-
тивності. Рекомендації ARIA сфокусовані 
саме на цьому методі лікування [4, 13, 19].  

З часу впровадження СІТ накопиче-
ний великий досвід її клінічного викорис-
тання. Цей метод став одним з найбільш 
науково-обґрунтованих та зайняв головне 
місце у лікуванні алергічного риніту, в етіо-
логії якого головна роль належить кліщо-
вим, епідермальним алергенам, пилку рос-
лин [2, 6, 7, 12, 15, 17, 20-22]. Навіть при 
важкому перебігу риніту з недостатньо кон-
трольованими симптомами однорічний курс 
СІТ призводить до клінічного поліпшення 
стану та зменшення гіперчутливості шкіри 
до D. Pteronyssimus [21]. 

Все вищенаведене зумовлює актуаль-
ність удосконалення існуючих методів ліку-
вання хворих на АР з поєднаною сенсибілі-
зацією до побутових та пилкових алергенів.  

Мета дослідження – розробити схе-
ми лікування пацієнтів з алергічним рині-
том та полісенсибілізацією до побутових та 
пилкових алергенів із застосуванням спе-
цифічної імунотерапії пероральними та 
ін’єкційними алергенами. 

 
Матеріали і методи 
В рандомізованому простому сліпому 

плацебоконтрольованому дослідженні в па-
ралельних групах вивчалась ефективність та 
безпечність лікування хворих на алергічний 
риніт з поєднаною сенсибілізацією до побу-
тових та пилкових алергенів методом спе-
цифічної імунотерапії (комбінація ін’єкцій 

побутовими та ін’єкцій пилковими алерге-
нами; комбінація драже побутових та пил-
кових алергенів; комбінації плацебо драже 
побутових та пилкових алергенів). 

В дослідженні взяли участь 180 паціє-
нтів, які проходили обстеження та лікування 
в центрі алергологічних захворювань верхніх 
дихальних шляхів та вуха ДУ «Інститут ото-
ларингології їм. проф. О.С. Коломійченка 
АМН України» протягом 2007-2009 років. 
Всі вони проходили всебічне алергологічне 
обстеження, яке включало вивчення анамне-
зу та діагностичні шкірні проби уколом 
(prick test) з поширеними в Україні алерге-
нами виробництва Вінницького ТОВ «Іму-
нолог» (Україна). Для постановки prick-test 
використовували стандартні набори побуто-
вих (набори домашнього пилу, Derma-
tofagoideus pteronissimus, Dermatofagoideus 
farinae), епідермальних, пилкових алергенів, 
які містять в 1 мл 10 000 PNU, Методику ви-
конання prick-test та оцінку результатів про-
водили згідно інструкції. 

Хворі з встановленим діагнозом алер-
гічного риніту з поєднаної сенсибілізацією 
до побутових та пилкових алергенів, з бро-
нхіальною астмою легкого та середнього 
ступеня важкості та без бронхіальної астми 
проходили курс специфічної терапії в фазі 
стійкої ремісії захворювання. Особлива ува-
га приділялась створенню гіпоалергенних 
умов з елімінаційними діями в побуті хво-
рих. 

Стійка ремісія захворювання досяга-
лась базисною терапією алергічного риніту 
та бронхіальної астми згідно міжнародного 
документу ARIA. 

Відібрані 180 пацієнтів були рандомі-
зовані в 3 групи в залежності від способу 
проведення СІТ. До 1-ї групи увійшло 60 
пацієнтів, яким проводили СІТ ін’єкціями 
побутових та пилкових алергенів (бур’янів) 
(виробництва ТОВ «Імунолог», м. Вінниця). 
До 2-ї групи були включені 60 пацієнтів, які 
отримували СІТ у вигляді драже побутових 
(мікст №5) та пилкових (мікст №4) алерге-
нів. До 3-ї групи увійшло 60 пацієнтів, які 
отримували плацебо драже побутових та 
пилкових алергенів. 

Схему специфічної імунотерапії пил-
ковими та побутовими алергенами методом 
ін’єкцій наведено в табл. 1. 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2010 4 

Таблиця 1  

Схема СІТ пилковими та побутовими алергенами методом ін’єкцій 

Розведення 
алергену Доза в мл Частота  

введення 
10-6 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Щодня 
10-5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Щодня 
10-4 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Щодня 
10-3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Через 1-2 дні 
10-2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Через 3 дні 

10-1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5     1 раз  
на тиждень 

 
За умов досягнення розведення 10-2 

частота ін’єкцій становила двічі на тиждень, 
а з розведення 10-1 становила один раз на 
тиждень, при цьому підтримуюча доза (0,5 
мл у розведенні 10-1) вводилась один раз на 
тиждень, потім один раз місяць на протязі 
одного року та за бажанням хворого на про-
тязі до 5 років.  

Другу пару пилкових алергенів почи-
нали застосовувати коли хворий отримував 
дозу першої пари пилкових алергенів 0,2 в 
розведенні 10-1. Побутові алергени застосо-
вували тоді, коли хворий отримував дозу 
другої пари пилкових алергенів 0,2 в розве-
денні10-1. 

Послідовно застосовувались пари але-
ргенів амброзія-лобода, соняшник-полин, та 
побутові алергени. Термін стартового ліку-
вання хворих становив 3 місяці. Підтриму-
ючі дози вводились на протязі 1-3 років. 

Методика проведення пероральної 
СІТ у хворих на алергічний риніт з поєдна-
ною сенсибілізацією до побутових та пил-
кових алергенів. Пилкові алергени застосо-
вуються наступним чином: 

а) Драже з першого ряду упаковки 
(вміст білкового азоту 0,2 PNU) застосову-
ються таким чином: в перший день – 1 дра-
же, в другий – 2, в третій – 3, в четвертий – 4. 

б)  Драже з другого ряду упаковки 
(вміст білкового азоту 2,0 PNU) застосову-
ються таким чином: в 1-й день – 1 драже, в 
3-й день – 2 драже, 5-й день – 3 драже, на 7-
й день – 4 драже. 

в) Драже з третього ряду упаковки 
(вміст білкового азоту 20,0 PNU) застосо-
вуються таким чином: в 1-й день – 1 драже, 
на 3-й день – 2 драже, на 6-й день – 3 драже, 
на 9-й день – 4 драже. 

г)  Драже з четвертого ряду упаковки 
(вміст білкового азоту 200,0 PNU) застосо-
вуються таким чином: в 1-й тиждень – 1 
драже, 2-й тиждень – 2 драже, 3-й тиждень 
– 3 драже, 4-й тиждень – 4 драже (прийма-
ється кожного понеділка). 

д)  Драже п`ятого ряду упаковки 
(вміст білкового азоту 1000,0 PNU) застосо-
вуються 1 раз на 2 тижні (у понеділок кож-
ного другого тижня): в перший двотижне-
вик – 1 драже, другий двотижневик – 2 дра-
же, третій двотижневик – 3 драже, четвер-
тий двотижневик – 4 драже. В подальшому 
драже п`ятого ряду слід приймати (якщо 
лікар не порадить інакше) 1 раз на місяць по 
5 драже в другий понеділок кожного місяця. 

Після того, як хворий закінчував при-
йом третього ряду пилкових драже «Мікст 
№4», він починає приймати «Мікст драже 
побутових алергенів» за попередньою схе-
мою, виключаючи дні, в які приймалися пил-
кові алергени. Лікування продовжувалось 
протягом одного року. Після контрольних 
прік-тестів через рік лікування, прийом драже 
побутових та пилкових алергенів за бажанням 
пацієнтів продовжували до 3-5 років. Перші 
драже хворий застосовував під наглядом лі-
каря, наступні – вдома. Стартовий курс скла-
дав 100 днів, підтримуючий – до 1 року. 

Всім хворим застосовувався тради-
ційний комплекс загальноклінічних та спе-
ціальних клінічних досліджень: 

- оцінка суб’єктивних відчуттів хворого; 
- опитування, огляд ЛОР-органів; 
- ендоскопічне дослідження порожни-

ни носа; 
- дослідження транспортної активнос-

ті миготливого епітелію слизової оболонки 
порожнини носа (сахаринова проба); 
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- рентгенографія та ультразвукове до-
слідження навколоносових синусів. 

Результати дослідження та їх обго-
ворення 

Основні скарги обстежених хворих 
були пов’язані із погіршенням носового ди-
хання та, в наслідок цього, зниження якості 
життя (138 (76,7 %) хворих відмічали по-
стійне утруднення носового дихання та 42 
(23,3 %) – періодичне погіршення носового 

дихання). Наступними по розповсюдженос-
ті серед обстежених були скарги на слизові 
або водянисті виділення з порожнини носа – 
122 (67,7 %) пацієнти, на приступи чхання 
скаржилося 125 (69,4 %) хворих на алергіч-
ний риніт. Погіршення нюху відмічали 37 
(20,5 %) хворих, які були залучені до об-
стеження. І, нарешті, на свербіж у носі вка-
зували 109 (60,5 %) пацієнтів з алергічним 
ринітом (табл. 2). 

 
 

Таблиця 2  
Скарги хворих 

Групи пацієнтів Скарги 
1-а 2-а 3-я 

постійне 45 (75,0 %) 46 (76,7 %) 44 (73,3 %) Погіршення носового  
дихання періодичне 15 (25,0 %) 14 (23,3 %) 16 (26,7 %) 
Виділення з порожнини носа 41 (68,3 %) 42 (70,0 %) 41 (68,3 %) 
Погіршення нюху 12 (20,0 %) 10 (16,7 %) 11 (18,3 %) 
Приступи чхання 42 (70,0 %) 45 (75,0 %) 41 (68,3 %) 
Свербіж у носі 37 (61,7 %) 39 (65,0 %) 37 (61,7 %) 

 
 
Для об’єктивізації скарг хворих на 

алергічний риніт з поєднаною сенсибіліза-
цією до побутових та пилкових алергенів 
застосовували різні методи дослідження. В 
першу чергу – огляд ЛОР-органів. Найчас-

тіше звертали увагу на стан носового ди-
хання, стан слизової оболонки порожнини 
носа (колір, набряк), наявність вмісту в но-
сових ходах, його характер. Дані передньої 
риноскопії пацієнтів представлені в табл. 3. 

 
 

Таблиця 3 
Дані об’єктивного оториноларингологічного обстеження 

Групи хворих Ознаки об’єктивного  
оториноларингологічного обстеження 1-а 2-а 3-я 

вільне 1 (1,67 %) 2 (3,33 %) 1 (1,67 %) 
утруднене 48 (80,0 %) 50 (83,33 %) 48 (80,0 %) Стан носового 

дихання 
практично відсутнє 11 (18,33 %) 10 (16,67 %) 12 (20,0 %) 
блідо-рожева 34 (56,67 %) 35 (58,33 %) 33 (55,0 %) 
гіперемована  
з цианотичним відтінком 13 (21,67 %) 11 (18,33 %) 12 (20,0 %) 

помірно набрякла 31 (51,67 %) 29 (48,33 %) 31 (51,67 %) 

Слизова  
оболонка 
порожнини носа 

значно набрякла 29 (48,33 %) 31 (51,67 %) 29 (48,33 %) 
немає 1 (1,67 %) - 1 (1,67 %) 
слизовий 53 (88,33 %) 54 (90,0 %) 54 (90,0 %) 
слизово-гнійний 6 (10,0 %) 5 (8,33 %) 6 (10,0 %) 

Характер вмісту  
в носових ходах 

гнійний - 1 (1,67 %) - 
 
 
Як свідчать наведені дані, всі обсте-

жені мали проблеми з носовим диханням: у 
32 (17,8 %) пацієнтів носове дихання було 
практично відсутнім, що підтверджувалось 
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об’єктивними даними (передня риноскопія 
та ендоскопія): у 92 (51,1 %) пацієнтів з 
алергічним ринітом слизова оболонка по-
рожнини носа була помірно набряклою, а у 
88 (48,8 %) – набряк був значним. Слизовий 
вміст в носових ходах визначався у 158 
(87,8 %) хворих, у 20 (11,1 %) секрет мав 
слизово-гнійний характер. 

Визначення транспортної функції ми-
готливого епітелію проводили за допомо-
гою сахаринового тесту. У всіх хворих від-
мічалось збільшення часу появи солодкого 
присмаку в роті. В табл. 4 представлені ре-
зультати дослідження транспортної функції 
миготливого епітелію слизової оболонки 
носа. 

 
 

Таблиця 4 

Дослідження транспортної активності миготливого епітелію слизової оболонки  
порожнини носа (сахаринова проба) 

Ступені порушення транспортної активності  
миготливого епітелію Групи пацієнтів 

І ІІ ІІІ 
1-а 5 (8,33 %) 44 (73,33 %) 11 (18,33 %) 
2-а 6 (10,0 %) 44 (73,33 %) 10 (16,67 %) 

3-я 5 (8,33 %) 43 (71,67 %) 12 (20,0 %) 
 
 

Як видно з даних, наведених в таблиці 
4, у переважної кількості хворих на алергіч-
ний риніт з поєднаною сенсибілізацією до 
побутових та пилкових алергенів (72,1 %) 
спостерігався ІІ ступінь порушення транс-
портної функції миготливого епітелію, час-
тка пацієнтів з І та ІІІ ступенем порушення 
транспортної активності миготливого епіте-
лію становила, відповідно, 8,3 % та 19,4%.  

До алергологічного обстеження було 
включено проведення прик-тестів з побуто-

вими та пилковими алергенами і визначення 
рівнів специфічних IgE. Результати прове-
дення прик-тестів відображено в табл. 5. 
Результати визначення рівнів специфічних 
IgE наведено в табл. 6. 

Як свідчать наведені дані, у всіх хво-
рих спостерігався високий та дуже високий 
рівень специфічних IgE до побутових та 
пилкових алергенів, що корелює з важкіс-
тю проявів симптомів у обстежених паціє-
нтів.

 
 

Таблиця 5  

Результати прик-тестів у обстежених хворих 

Групи хворих 
1-а 2-а 3-я Алерген 

Розмір папули, мм 
D. pter. 10,9±0,4  11,1±0,5  11,2±0,3  
D. far. 11,9±0,3 11,8±0,4 11,5±0,4 
Амброзія 12,6±0,4 12,7±0,4 12,3±0,3 
Лобода 9,5±0,3 9,3±0,2 9,3±0,3 
Полин 7,9±0,2 8,1±0,3 8,2±0,4 
Соняшник 13,4±0,2 13,1±0,3 13,2±0,3 
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Таблиця 6  

Визначення рівнів специфічних IgE у хворих на алергічний риніт  
з поєднаною сенсибілізацією до побутових та пилкових алергенів 

Групи хворих Алерген Рівень показника 1-а 2-а 3-я 
Дуже високий 24 25 25 
Високий  19 17 18 
Помірний 17 18 17 
Низький - - - 

D. pter. 

Негативний - - - 
Дуже високий 28 27 28 
Високий  23 25 25 
Помірний 9 8 7 
Низький - -  

D. far. 

Негативний - - - 
Дуже високий 44 43 42 
Високий  13 12 13 
Помірний 3 5 5 
Низький - - - 

Амброзія 

Негативний - - - 
Дуже високий 30 31 29 
Високий  20 21 24 
Помірний 6 4 4 
Низький 5 4 3 

Лобода 

Негативний - - - 
Дуже високий 43 44 43 
Високий  10 11 12 
Помірний 7 5 7 
Низький - - - 

Полин 

Негативний - - - 
Дуже високий 36 37 37 
Високий  21 21 22 
Помірний 4 2 1 
Низький - - - 

Соняшник 

Негативний - - - 
 
 
 
Через 1 рік після проведеного курсу 

специфічної імунотерапії у хворих 1-ї гру-
пи, яким проводили СІТ ін’єкціями побу-
тових та пилкових алергенів, а також у 
пацієнтів 2-ї групи, які отримували СІТ у 
вигляді драже побутових та пилкових але-
ргенів, за даними клінічного обстеження 
спостерігалося покращення носового ди-
хання, зменшення виділень з носу, посла-
блення свербіння у носі, зменшення час-
тоти та інтенсивності приступів чхання, 
покращення нюху. У пацієнтів 3-ї групи, 
які отримували плацебо драже побутових 
та пилкових алергенів, теж спостерігались 
позитивні зміни, але в значно меншій мірі 
(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 1. Скарги на погіршення носового ди-

хання до та після проведеного лікування 
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Як видно з даних, наведених на рис. 1, 
лише у 1 пацієнта 1-ї групи та у 2 – 2-ї після 
проведеного курсу лікування зберігалося 
постійне утруднення носового дихання, в 
той час, як до початку лікування дана скарга 
була найпоширенішою серед пацієнтів обох 
груп (75,0 % та 76,7 %, відповідно). Серед 
обстежених 3-ї групи постійне утруднення 
носового дихання після лікування зберіга-
лось у 26,7 % (16 пацієнтів). Після лікуван-
ня скарги на періодичне погіршення носо-
вого дихання залишились у 3 (5,0%) пацієн-
тів 1-ї групи, 2 (3,33%) – 2-ї та у 9 (15,0%) – 
3-ї групи. Слід зауважити, що всі пацієнти, 
які скаржились на періодичне погіршення 
носового дихання через 1 рік проведення 
специфічної імунотерапії на тлі фармакоте-
рапії відмічали загальне поліпшення носо-
вого дихання, але іноді в період палінації, 
рід час перебування у задимлених примі-
щеннях, під час контакту з побутовою хімі-
єю ця скарга знов з’являлась, проте з мен-
шою інтенсивністю, ніж до лікування. Нор-
мальне носове дихання через 1 рік після 
проведення СІТ спостерігалось у 56 (93,3%) 
пацієнтів як 1-ї, так і 2-ї груп, а в 3-ї групі 
(плацебо) – тільки у 35 (58,3%) обстежених. 

Наступними по частоті були скарги на 
виділення із порожнини носа та приступи 
чхання. Через 1 рік проведення курсу СІТ 
частка хворих з даними проблемами значно 
зменшилась (рис. 2, 3): в 1-й групі ці показ-
ники до лікування становили відповідно 
68,3% та 70,0%, після лікування – 5,0% та 
3,33 %; у 2-й групі – 70,0% та 75,0% до лі-
кування і 6,67 % та 5,0% після лікування. В 
3-й групі скарги на виділення з порожнини 
носа та приступи чхання зберігались у 
35,0% обстежених. 

Річний курс специфічної імунотерапії 
виявився ефективним і у відношенні норма-
лізації нюхової функції. Після проведеного 
лікування кількість хворих зі скаргами на 
гіпосмію в 1-й та 2-й групах зменшилась 
вдвічі. На погіршення нюху продовжували 
скаржитись по 6 хворих (10,0%) 1-ї та 2-ї 
груп. В 3-й групі кількість хворих з даною 
скаргою практично не змінилась (18,3 % до 
лікування, 16,7 % – після лікування). 

Також зменшилась частка пацієнтів зі 
свербежем у носі. Якщо до лікування дана 
проблема турбувала по 61,7% хворих 1-ї та 

65,0% – 2-ї групи, то після лікування цей 
показник становив, відповідно, 5,0% та 
6,67%. В 3-й групі скарги на свербіж у по-
рожнині носа залишились після лікування у 
38,33% пацієнтів. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 2. Скарги на виділення з порожнини 

носа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Скарги на приступи чхання 
 
 
 

Порівняльна характеристика даних 
ЛОР-огляду до та після лікування представ-
лена в табл. 7. 
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Таблиця 7 

Порівняльна характеристика даних об’єктивного оториноларингологічного обстеження  
хворих на алергічний риніт з поєднаною сенсибілізацією до побутових та пилкових  

алергенів до та через 1 рік після лікування по групах 

Групи хворих 
1-а 2-а 3-я Ознаки об’єктивного  

оториноларингологічного 
обстеження до  

лікування 
після  

лікування 
до  

лікування 
після  

лікування 
до  

лікування 
після  

лікування 
вільне 1 (1,67 %) 58 (96,67 %) 2 (3,33 %) 57 (95,0 %) 1 (1,67 %) 17 (28,33 %)
утруднене 48 (80,0 %) 2 (3,33%) 50 (83,33 %) 3 (5,0%) 48 (80,0 %) 35 (58,33 %)Стан  

носового 
дихання практично  

відсутнє 11 (18,33 %) - 10 (16,67 %) - 12 (20,0 %) 8 (13,33 %)

блідо-рожева 34 (56,67 %) 1 (1,67 %) 35 (58,33 %) 1 (1,67 %) 33 (55,0 %) 17 (28,33 %)
гіперемована  
з цианотичним  
відтінком 

13 (21,67 %) 12 (20,0 %) 11 (18,33 %) 10 (16,67 %) 12 (20,0 %) 33 (55,0 %)

рожева - 47 (78,33 %) - 49 (81,67%) - 10 (16,67 %)
помірно  
набрякла 31 (51,67 %) 8 (13,33 %) 29 (48,33 %) 9 (15,0 %) 31 (51,67 %) 37 (61,67 %)

значно  
набрякла 29 (48,33 %) - 31 (51,67 %) - 29 (48,33 %) 12 (20,0 %)

Слизова 
оболонка 
порожнини 
носа 

ненабрякла - 52 (86,67 %) - 51 (85,0 %) - 11 (18,33 %)
немає 1 (1,67 %) 55 (90,00 %) - 53 (88,33 %) 1 (1,67 %) 12 (20,0 %)
слизовий 53 (88,33 %) 6 (10,00 %) 54 (90,0 %) 7 (11,67 %) 54 (90,0 %) 45 (75,0 %)
слизово-
гнійний 6 (10,0 %) - 5 (8,33 %) - 6 (10,0 %) 3 (5,0%) 

Характер 
вмісту  
в носових 
ходах 

гнійний - - 1 (1,67 %) - - - 
 
 
Аналізуючи дані, отримані при перед-

ній риноскопії після річного курсу СІТ, слід 
відмітити, що у переважної більшості хво-
рих, які отримували СІТ у вигляді ін’єкцій 
або драже алергенів, зникла закладеність 
носу. Лише у 2 (3,33%) пацієнтів 1-ї та у 3 
(5,0%) пацієнтів 2-ї групи відмічалось не-
значне утруднення носового дихання. У жо-
дного хворого цих груп під час передньої 
риноскопії не реєструвалася повна носова 
обструкція. В 3-й групі, в якій пацієнти 
отримували драже плацебо на тлі фармако-
терапії носове дихання було практично від-
сутнім у 8 (13,33%) пацієнтів, утрудненим – 
у 35 (58,33%), а вільним – тільки у 28,33% 
(17 обстежених). 

Після курсу специфічної імунотерапії 
гіперемована слизова оболонка відмічалась 
лише у 1 пацієнта з 1-ї та у 1 – з 2-ї групи 
(1,67%), блідо-рожева слизова оболонка – у 
12 (20,0%) пацієнтів 1-ї групи та у 10 
(16,67%) пацієнтів – 2-ї. Рожева слизова 
оболонка була, відповідно, у 47 (78,33%) та 
49 (81,67%) хворих 1-ї та 2-ї груп. В 3-й 

групі гіперемія слизової оболонки порож-
нини носа зберігалась у 17 (28,33%) обсте-
жених. 

У всіх пацієнтів, які ввійшли до об-
стеження, до лікування у тому чи іншому 
ступені спостерігалась набряклість слизової 
оболонки порожнини носа. Після лікування 
лише у 8 (13,33%) хворих 1-ї та у 9 (15,0%) 
– 2-ї групи відмічалась незначна набряк-
лість слизової оболонки. В 3-й групі знач-
ний набряк слизової оболонки порожнини 
носа зберігався у 12 (20,0%), помірний – у 
37 (61,67%) пацієнтів, і тільки у 11 (18,33%) 
слизова оболонка була не набряклою. 

Після проведеного курсу СІТ слизові 
виділення з носу спостерігалися лише у 6 
(10,00%) пацієнтів 1-ї та 7 (11,67%) – 2-ї 
групи. У 55 (90,0%) та 53 (88,33%) пацієнтів 
1-ї та 2-ї груп, відповідно, вмісту в носових 
ходах не було. В 3-ї групі, навпаки, відсут-
ність вмісту в носових ходах відмічалась 
тільки у 12 (20,0 %) пацієнтів, у 45 (75,0 %) 
вміст мав слизовий характер, і у 3 (5,0%) – 
слизово-гнійний.  
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Слід зауважити, що зникнення скарг 
та реактивних явищ у порожнині носа не 
можуть стовідсотково гарантувати, що стан 
ремісії захворювання досягнуто. Тому ми 
вдалися до певних інструментальних дослі-
джень, завдяки яким більш докладно можна 
було б судити про функціональний стан ор-
ганізму.  

Було досліджено транспортну 
активність миготливого епітелію слизової 
оболонки порожнини носа за допомогою 
сахаринової проби. Перед початком ліку-
вання у всіх хворих спостерігалось уповіль-
нення транспортної активності миготливого 
епітелію. Після проведеного лікування 
транспортна активність миготливого епіте-
лію слизової оболонки порожнини носа но-
рмалізувалась у 44 (73,33%) пацієнтів 1-ї 
групи та у 43 (71,67%) пацієнтів 2-ї групи. І 
ступінь уповільнення транспортної актив-
ності миготливого епітелію було визначено 
у 9 хворих 1-ї та 9 – 2-ї групи, що склало 
15,0% від обстежених в групі. ІІ ступінь по-

рушення транспортної активності епітелію  
відмічався у  6 (10,0%) пацієнтів 1-ї групи 
та у 7 (11,67%) – 2-ї. І нарешті, ІІІ ступінь 
визначався лише у одного пацієнта 1-ї і у 
одного – 2-ї групи, що складає 1,67% від 
загальної кількості пацієнтів в групі. В 3-ї 
групі пацієнтів, які отримували лікування у 
вигляді плацебо драже на тлі фармакотера-
пії спостерігалася інша картина. Нормаліза-
ція транспортної активності миготливого 
епітелію відбулася лише у 6 (10,0%) пацієн-
тів, зменшилась кількість пацієнтів з ІІІ 
ступенем порушення функції (10,0% проти 
20,0% до лікування), а кількість пацієнтів І 
та ІІ ступенем порушення транспортної ак-
тивності миготливого епітелію змінилась 
незначно. 

З метою оцінки ефективності специ-
фічної терапії через 1 рік від початку ліку-
вання всім хворим 3-х груп були проведені 
прик-тести з побутовими та пилковими але-
ргенами і визначено рівні специфічних IgE. 
Результати наведено в табл. 8 та 9. 

 
Таблиця 8  

Результати прик-тестів у обстежених хворих 

Групи хворих 
1-а 2-а 3-я 

до лікування через 1 рік до лікування через 1 рік до лікування через 1 рік 
Алерген 

Розмір папули, мм 
D. pter. 10,9±0,4  8,2±0,3* 11,1±0,5  8,3±0,4* 11,2±0,3 11,1±0,4 
D. far. 11,9±0,3 8,5±0,2* 11,8±0,4 8,4±0,3* 11,5±0,4 11,7±0,3 
Амброзія 12,6±0,4 9,5±0,4* 12,7±0,4 9,6±0,2* 12,3±0,3 12,1±0,2 
Лобода 9,5±0,3 7,2±0,3* 9,3±0,2 7,1±0,2* 9,3±0,3 9,4±0,2 
Полин 7,9±0,2 6,2±0,3* 8,1±0,3 6,4±0,3* 8,2±0,4 8,1±0,3 
Соняшник 13,4±0,2 10,5±0,3* 13,1±0,3 10,1±0,4* 13,2±0,3 12,9±0,4 

 
Примітки: * - позначення статистичної достовірності відмін (p<0,05) у відношенні значень до лі-

кування 
 
Результати проведених прик-тестів 

свідчать, що через 1 рік від початку ліку-
вання методом специфічної імунотерапії в 
групах, де застосовувались ін’єкційний та 
пероральний способи введення алергенів, 
відмічено достовірне зменшення розмірів 
папул до основних алергенів. В групі, де 
застосовувались драже плацебо, достовір-
них змін розмірів папул не відбулось. Як 
свідчать наведені в таблиці дані, у хворих 1-

ї та 2-ї груп, де застосовувались ін’єкційний 
та пероральний способи введення алергенів, 
спостерігалось достовірне зниження рівнів 
специфічних IgE, що корелює зі зміною 
проявів суб’єктивних симптомів. В групі, де 
застосовувались драже плацебо, достовір-
них змін рівнів специфічних IgE не відбува-
лось, навіть спостерігалась тенденція до по-
гіршення ситуації у відношенні алергенів 
амброзії та полину.  
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Таблиця 9 

Визначення рівнів специфічних IgE у хворих на алергічний риніт з поєднаною  
сенсибілізацією до побутових та пилкових алергенів 

Групи хворих 
1-а 2-а 3-я Алерген Рівень показника 

до лікування через 
 1 рік 

до  
лікування

через 
 1 рік 

до  
лікування 

через 
 1 рік 

Дуже високий 24 2 25 2 25 25 
Високий  19 4 17 5 18 18 
Помірний 17 13 18 12 17 17 
Низький - 41 - 41 - - 

D. pter. 

Негативний - - - - - - 
Дуже високий 28 3 27 3 28 28 
Високий  23 8 25 7 25 25 
Помірний 9 14 8 13 7 7 
Низький - 35 - 33   

D. far. 

Негативний - - - - - - 
Дуже високий 44 6 43 6 42 43 
Високий  13 9 12 8 13 15 
Помірний 3 23 5 24 5 2 
Низький - 23 - 22 - - 

Амброзія 

Негативний - - - - - - 
Дуже високий 30 2 31 2 29 29 
Високий  20 7 21 6 24 24 
Помірний 6 27 4 28 4 4 
Низький 5 14 4 14 3 3 

Лобода 

Негативний - - - - - - 
Дуже високий 43 5 44 4 43 43 
Високий  10 8 11 7 12 12 
Помірний 7 28 5 29 7 7 
Низький - 19 - 20 - - 

Полин 

Негативний - - - - - - 
Дуже високий 36 2 37 2 37 39 
Високий  21 7 21 6 22 21 
Помірний 4 21 2 22 1 - 
Низький - 26 - 25 - - 

Соняшник 

Негативний - 4 - 5 - - 
 
 
Висновки 
 
Результати річного курсу специфічної 

імунотерапії у вигляді ін’єкцій або драже з 
побутовими та пилковими алергенами у 
хворих на алергічний риніт з полівалентною 
сенсибілізацією до побутових та пилкових 
алергенів свідчать про ефективність ліку-
вання у відношенні відновлення носового 
дихання, зменшення виділень з носу та при-
ступів чхання, свербіння у носі, зменшення 
вираженості симптомів алергічного риніту 
(набряклість слизової оболонки порожнини 
носа, прохідність носових ходів) та покра-

щення транспортної функції слизової обо-
лонки порожнини носа; відмічено достовір-
не зменшення розмірів папул до основних 
алергенів; спостерігалось достовірне зни-
ження рівнів специфічних IgE, що корелює 
зі зміною проявів суб’єктивних симптомів. 
У групі пацієнтів, які отримували плацебо 
драже, результати виявилися гіршими, ніж в 
перших двох групах. В групі, де застосову-
вались драже плацебо, достовірних змін 
розмірів папул та рівнів специфічних IgE не 
відбулось, навіть спостерігалась тенденція 
до погіршення ситуації у відношенні алер-
генів амброзії та полину. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО, ОТОРИНО-
ЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО И АЛЛЕРГОЛОГИЧЕС-

КОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ПОЛИСЕНСИБИЛИЗАЦИЕЙ К БЫТОВЫМ И 
ПЫЛЬЦЕВЫМ АЛЛЕРГЕНАМ ДО И ПОСЛЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ИММУНОТЕРАПИИ  

Гогунская И.В. (Киев) 
Р е з ю м е  

В рандомизированном простом слепом плацебо-
контролируемом исследовании в параллельных группах 
изучалась эффективность и безопасность лечения боль-
ных аллергическим ринитом с полисенсибилизацией к 
бытовым и пыльцевым аллергенам методом специфиче-
ской иммунотерапии (комбинация инъекций бытовыми 
и пыльцевыми аллергенами; комбинация драже быто-
вых и пыльцевых аллергенов; комбинации плацебо дра-
же бытовых и пыльцевых аллергенов). Результаты про-
веденного годичного курса специфической иммуноте-
рапии свидетельствуют об эффективности лечения в 
отношении восстановления носового дыхания, умень-
шение выделений из носа и приступов чихания, зуда в 
носу; отмечено достоверное уменьшение размеров па-
пул к основным аллергенам; наблюдалось достоверное 
снижение уровней специфических IgE.  

RESULTS OF CLINICAL, OTORHINOLA-
RYNGOLOGICAL AND ALLERGOLOGICAL 

EXAMINATIOS OF PATIENTS WITH  POLYSENSI-
BILIZATION  TO HOUSEHOLD AND POLLEN 
ALLERGENS BEFORE AND AFTER  SPECIFIC 

IMMUNOTHERAPY 
Gogunska I.V. (Kiev) 

S u m m a r y  

The efficacy and safety of specific immunother-
apy (combination of injections of household and pollen 
allergens; combination of dragee of household and pollen 
allergens; combinations of placebo, dragee of  household 
and pollen allergens) in patients with allergic rhinitis 
with a polysensibilization to household and pollen aller-
gens were evaluated in randomized simple blind placebo-
controlled study in parallel groups. The results of  one-
year specific immunotherapy course confirmed its effi-
ciency concerning improving of nasal breathing, decreas-
ing of rhinorrhea, sneezing attacks and itching in the 
nose. The significant reduction of the sizes of papules to 
the basic allergens and decrease of specific IgE levels 
were observed. 

 




