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Таксономічно термін «бур’ян» не має
ботанічного визначення і застосовується до
будь-якої небажаної трав’янистої рослини,
яка росте або розмножується агресивно або
інвазивно за межами свого рідного середовища існування – в угіддях, посівах, насадженнях культурних і лікарських рослин
тощо. Як правило, бур’яни конкурують з
культурними рослинами за світло, воду,
поживні речовини, а також сприяють поширенню шкідників і рослинних хвороб, засміченню врожаю та погіршенню його якості, порушенню складу та структури місцевих фітоценозів. Відтак, бур'яни є основними «жертвами» людського контролю за навколишнім середовищем, так як традиційно
викорінюються (коли це можливо), у низці
випадків використовуються як декоративні
насадження і лікарські рослини. Деякі бур'яни запилюються вітром і виробляють
маленький, легкий у повітрі, безвосковий
пилок, який виступає в якості аероалергену.
У європейських країнах сенсибілізація до
пилку бур’янів зазвичай спостерігається у
полісенсибілізованих пацієнтів [28], в той
час як в Азії до алергенів бур'янів частіше
буває моносенсибілізація (Гаріб і Валента,
неопубліковані дані).
У даний час ідентифіковано 35 алергенів пилку бур’янів, які можуть відігравати
важливу роль у розвитку алергічного риніту, полінозу, астми та харчової алергії
(www.allergen.org).
Найпоширеніші в усьому світі клінічно значущі алергени бур'янів наявні в амб28

розії, полину, подорожнику, лободі, пилку
кураю поташевого. Визначено, що сезон
алергічних
симптомів,
викликаних
бур’янами, триває у Північній півкулі, як
правило, з середини літа до пізньої осені.
Станом на сьогодні 31 алергенну молекулу
пилку перелічених вище бур’янів очищають
і/або рекомбінують і вони є доступними для
рутинної діагностики алергії.
Незважаючи на сучасні досягнення,
діагностика алергічних реакцій залишається
проблематичною через перехресну реактивність між близькоспорідненими і, навіть,
ботанічно-неспорідненими родинами білків.
Останнім часом стало зрозумілим, що більшість алергенів і їхніх компонентів належать до обмеженої кількості білкових родин. Відтак, «винуватці» сенсибілізації до
бур’янів належать до 4-х основних білкових
родин: пектат ліази, дефензин-подібних
білків, Ole е1-подібних білків і родини білків неспецифічних переносників ліпідів
(nsLTP).
Визначення головного (мажорного)
компонента пилку бур’янів є ключовим для
вибору більш точної персоніфікованої алергенспецифічної імунотерапії (АСІТ) [22], а
також для моніторингу ефективності вакцинації та удосконалення виготовлення нових
вакцин.
Пилок амброзії
Рід Ambrosia, включаючи амброзію
полинолисту (Ambrosia artemisifolia) та
амброзію трироздільну (Ambrosia trifida)
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був визнаний важливим джерелом і причиною алергічного риніту та астми у дітей і
дорослих осіб. Територією походження амброзії є Північна Америка. З 1950 р. в
зв’язку з активною колонізацією земель,
пилок амброзії поширюється на значні території і набуває все більшого клінічного
значення в якості аероалергена в Канаді,
Японії, Австралії та Європі. Найбільше пилку амброзії зустрічається в таких європейських країнах, як Угорщина, Хорватія,
Франція та Італія, меншою мірою – в Болгарії, Австрії, Швейцарії, Чехії, Швеції та
Польщі [10]. В Україні загальна площа, зайнята цією рослиною, становить 1 328
377,863 га, відтак амброзія, за різними даними, зареєстрована в 23-24 областях України і в АР Крим. На території Західної України вона з’явилась понад 20 років тому і її
ареал досить швидко збільшується [2]. Тому, за нашими спостереженнями, прихована
сенсибілізація до пилку амброзії все частіше виявляється у пацієнтів західних областей України.
Пилок амброзії є клінічно найбільш
важливим джерелом сезонних аероалергенів, він зумовлює тяжкі випадки алергічного риніту, загострення астми й алергічного
кон'юнктивіту. Асоціація амброзія-динябанан присутня у пацієнтів з проявами респіраторної алергії, пов’язаної з амброзією,
після вживання продуктів з родини
Cucurbitaceae (гарбузові: кавун, диня, кабачки, огірки) і бананів. Пацієнт з сенсибілізацією до пилку амброзії може також продемонструвати серйозні симптоми алергії
після вживання ехінацеї або інших рослин з
родини складноцвітних.
Згідно з офіційною базою даних алергенної номенклатури ВООЗ/IUIS, були ідентифіковані 11 алергенних молекул амброзії
полинолистої. Клінічно найбільш значущі
компоненти пилку амброзії представлено в
табл. 1.
Amb а 1 – головний алерген пилку амброзії, є членом родини білків пектат ліази і
вважається маркером для істинної сенсибілізації пилком амброзії. Тому цей компонент є першим і основним для вибору успішної специфічної імунотерапії при даній
сенсибілізації. За даними наукових досліджень, близько 95% пацієнтів з алергічними
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проявами, пов’язаними з амброзією, є сенсибілізованими до Amb а 1 [12]. Незважаючи на те, що декілька перехреснореактивних епітопів виявлено в гомологічній молекулі полину Art v 6 [23], саме Amb
а 1 в пилку амброзії відіграє ключову роль
як первинний сенсибілізуючий тригер формування алергічного риніту, загострення
астми й алергічного кон'юнктивіту [28].
Молекула Amb а 1 є надзвичайно важливою
для стандартизації вакцини амброзії. Таким
чином, ефективність ACIT при сенсибілізації до пилку амброзії залежить від оптимальної дози, яка становить 0,6-12,4 мкг
Amb а 1 на одну ін'єкцію. Проте, оптимальна доза може також збільшувати ризик IgEзалежного побічного ефекту [19].
Amb а 4 містить домен дефенсин типу, злитий з багатою на пролін глікозильованою С-кінцевою ділянкою і має перехресну реактивність з Art v 1 – алергеном молекули полину [15].
Amb a 6 є членом родини білків – неспецифічних переносників ліпідів і вважається мінорним алергеном, що виявляється
у 21% сенсибілізованих до амброзії пацієнтів. Клінічне значення Amb а 6 полягає в
тому, що він бере участь в асоціації амброзія-диня-банан [24].
Amb а 8 (профілін) відноситься до
алергенних молекул амброзії з перехресною
активністю. На білковому рівні має 89%
ідентичність з профіліном полину Art v 4 і
може бути використаний як маркер для діагностики профілін-сенсибілізації [12]. Велика IgE перехресна реактивність з профілінами родини гарбузових (Соч La 2, Cuc м 2,
Cuc р 2, Cuc S 2, Mus хр 1) пояснює формування синдрому харчової алергії у пацієнтів
з алергією до амброзії. У більшості випадків
амброзія-профілін харчова алергія проявляється клінічною картиною у вигляді контактної кропив'янки ротової частини глотки
після споживання свіжих фруктів або сирих
овочів, відомим у літературі як оральний
алергічний синдром (OAS).
Пилок полину
(полин звичайний, Artemisia vulgaris)
Полин є нативною трав’яною рослиною для Європи й Азії, але також може зустрічатись на території США. В Україні
29

широко відомий під назвою чорнобиль, росте на луках, біля річок, на засмічених місцях, городах, полях, у садах, пасовищах
тощо. У багатьох країнах його вирощують
як декоративну, так і лікарську рослину.

Пилок полину містить понад 40 білків, але
лише 6 з них представлені офіційно ВООЗ/IUIS як алергенні молекули. Клінічно
найбільш значущі компоненти пилку полину наведено в табл. 2.

Клінічно значущі компоненти пилку амброзії (IUIS)
Алерген

IgE
Біологічна функція Молекулярна
маса (kDa) реактивність
/ білкова родина

Алергенна активність /
клінічна значимість

Таблиця 1
Перехресна
реактивність

А. полинолиста (Ambrosia artemisii folia)

Amb a 1
Amb a 2

Amb a 3

Amb a 4

38

95

11

30-50

13-15

20-40

Мінорний алерген

Часткова перехресна
реактивність з Art v 1,
Hela 1

10-15

10-15

Мінорний алерген

Перехресна реактивність з Amb t 5, Amb p
5

Пектат ліази

Білок родини
пластоцианіни
Дефенсинподібний білок,
злитий з пролін
С-кінцевим
доменом

Мажорний алерген,
алерген специфічний
маркер.
Перехресна
Алергічний риніт,
реактивність з Art v 6
загострення астми, алергічного кон'юнктивіту.
розгляд АСIT.
Перехресна
Мінорний алерген
реактивність з Amb a 7

Amb a 5

Секреторний
головний білок

Amb a 6

Білок неспецифічний переносник
ліпідів1

10

Amb a 7

Білок родини
пластоціаніни

12

15-20

Amb a 8

Профілін

14

35-50

Amb a 9

Полькальцин,
2 EF-кальцій
зв’язуючий білок

9

10-15

Amb a 10

Полькальцин,
3EF-кальцій
зв’язуючий білок

17

10-15

Мінорний алерген

Перехресна
реактивність

5

5

Мінорний алерген

Перехресна
реактивність з Amb a 5

5

10-15

Мінорний алерген

Перехресна
реактивність з Amb a 5

20

Мінорний алерПерехресна реактивген.Харчоваалергія:амброз
ність з nsLTP рослинія-диня-банан, анафілакної їжі (Cucm LTP)
тичніреакції
Перехресна
Мінорний алерген
реактивність з Amba 3
Перехресна реактивМаркер профілі нової
ність з профіліном
сенсибілізації до пилку
полину Artv 4 (89%),
бур'янів.
з профілінами дині та
Харчова алергія амброзіябанану (Citla 2,
диня-банан.
Cucm 2, Cucp 2, Cucs 2,
Локальна кропив'янка
Musxp 1), найбільший
на слизових оболонках
рівень виявлено з Hela 2
Перехресно
реактивний. Мало
ідентичний до
Мінорний алерген
гомологічних молекул
трави (Phlp 7) і берези
(Bet v 4)

А. трироздільна (Ambrosia trifida)
Amb t 5

Amb a 5 гомолог

А. голокоса (Ambrosia psilostachya)
Amb p 5

30

Amb a 5 гомолог
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Клінічно значущі компоненти пилку полину (IUIS)
Алерген

Біологічна функція / Молекулярна
IgE
Алергенна активність /
білкова родина
маса (kDa) реактивність клінічна значимість

Таблиця 2
Перехресна
реактивність

П. звичайний

Art v 1

Art v 2

Art v 3

Домен дефенсин
типу, злитий з
багатою на пролін
глікозильованою
С-кінцевою
ділянкою

Патогенетично
пов'язаний білок
родини 1

Білок неспецифічний
переносник ліпідів 1

13-16

16

12

95

Мажорний алерген,
алерген специфічний
маркер.
Алергічний риніт,
загострення астми,
алергічного
кон'юнктивіту.
Розгляд АСIT.

33 -52

Мінорний алерген

22-70

Мажорний алерген в
Середземноморському
регіоні.
Пилок полину,
пов'язаний з харчовим
синдромом

Art v 4

Профілін

14

35

Art v 5

Полькальцин

10

10-28

Art v 6

Гомологпектин
Ліази Amb a 1

38

26

У клінічній практиці в Центральній Європі Art v 1 (дефенсин-подібний білок) широко використовується як специфічний діагностичний маркер для верифікації полінозу [17,
22]. Art v 1 має незначну перехресну реактивність з алергенами амброзії Amb v 4 і соняшнику Hel a 1, проте ця перехресна реакція не є
клінічно важливою. Art v 1 пропонується також як маркер для прогнозування ефективності АСIT і стандартизації вакцин.
Art v 3 є членом родини білків неспецифічних переносників ліпідів. Існують
суперечливі дані про значення Art v 3 в ролі
головного cенсибілізатора. Art v 3 не є маркером для полінозу, пов’язаного з полином
в Центральній Європі, однак він вважається
одним з головних алергенів у Середземноморському регіоні, особливо в Іспанії [27] і
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Перехресна
реактивність з Amb a 4

55-42% ідентичний за
патогенезом білок,
пов'язаний з PR-1 томатів, картоплі, рапсу,
пшениці й рису.
41% гомології з Ves v 5
Перехресна реактивність з nsLTP персиків
(Prup 3), капусти, селери (Apig 3), фундука
гірчиці (Sina 3)

Перехресна реактивність з Amb a 8 і профіМінорний алерген
ліном гірчиці (Sina 4),
Маркер профілін сенсиcелери (Apig 4), моркви
білізації до бур’янів
(Dauc 4), нефеліуму
(Litc 4) і
персика (Prup 4)
Перехресна реактивМінорний алерген
ність з Bet v 4 (68%)
Перехресна реактивМінорний алерген
ність з Amb a 1 (65%)

Греції. Саме в цих країнах Art v 3 може бути тригером респіраторних симптомів у
сенсибілізованих пацієнтів [26]. Art v 3, як
правило, використовується для відображення первинної сенсибілізації до перехресних
реакцій між nsLTPs рослинної їжі [11], тому
є важливим діагностичним маркером для
пацієнтів, які страждають від асоційованих
з полином синдромів харчової алергії [12].
Зокрема, виявлення Art v 3 може пояснити
наявність у пацієнта наступних синдромів:
селера-полин-спеція, полин-гірчиця, полинперсик (через перехресну реактивність між
nsLTPs: Sin a 3, Pru p 3, Mal d 3, Bra o 3 тощо). За даними літератури у пацієнтів з моносенсибілізацією до пилку полину було
зареєстровано кілька випадків анафілактичних реакцій на селеру [33].
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Пилок настінниці
Настінниця
розлога
(Parietaria
judaica), настінниця лікарська (Parietaria
officinalis) вважаються найпоширенішими
джерелами алергенів бур'янів у Середземноморському регіоні, зокрема, в таких країнах, як Іспанія, на півдні Франції, Італії,
Албанії, Греції і т.д. Полісезонна респіраторна симптоматика є результатом надзвичайно тривалого збереження пилку настінниці в атмосфері [10]. Наприклад, у деяких
пацієнтів з південної Італії спостерігається
цілорічна клінічна симптоматика. Сенсибілізація до настінниці розлогої є маркером
ризику для розвитку астми. Так, 52% хворих у центральній і південній Італії, які
страждають від бронхіальної астми і ринокон'юнктивальних симптомів, сенсибілізовані алергенами настінниці [10]. Клінічно
найбільш значущі компоненти пилку настінниці представлено в табл. 3.

Art v 4 є профіліном, сенсибілізація
зустрічається у 35% пацієнтів з алергією на
полин [20]. Має високу перехресну реактивність з профілінами інших пилків і джерел
харчових алергенів. Аналогічно Art v 3,
Art v 4 може бути залученим до формування
пилок-асоційованої харчової алергії. Клінічною картиною зазвичай є контактна кропив'янка ротоглотки після вживання свіжих
фруктів або сирих овочів, подібно до сенсибілізації Amb a 8.
Art v 5 належить до 2 EF-кальцій зв'язуючих білків і на 68% ідентичний у послідовності з Bet v 4. IgE сенсибілізацію до
Art v 5 виявлено у 10-28% пацієнтів з алергією до пилку полину [34].
Art v 6 1 є представником пектат ліази, родини білків з кількома перехресними
епітопами до Amb а 1. Його роль у формуванні алергії до пилку полину є незначною
[23].

Клінічно значущі компоненти пилку настінниці (IUIS)
Алерген

Н. розлога

Біологічна функція / Молекулярна
IgE
Алергенна активність /
білкова родина
маса (kDa) реактивність клінічна значимість

Мажорний алерген.
Специфічний
маркерний алерген
Алергічний риніт,
загострення астми й
алергічного
кон'юнктивіту
Мажорний алерген.
Специфічний маркерний алерген.
Алергічний риніт,
загострення астми й
алергічного
кон'юнктивіту.
Розгляд АСIT

Par j 1

Неспецифічний
білок переносник
ліпідів 1

15

Par j 2

Неспецифічний
білок переносник
ліпідів1

11

Par j 3

Профілін

14

45

Мінорний алерген

Par j 4

Полькальцин,
2 EF-кальцій
зв’язуючий білок

9

6

Мінорний алерген

Par j 1/2 (nsLTPs) є головними алергенами пилку настінниці, мають 29% ідентичної послідовності. Відіграють важливе клінічне значення для виявлення первинної
32

95

80

Таблиця 3
Перехресна
реактивність

24-29% ідентичність
послідовності з Par j 2

24-29% ідентичність
послідовності з Par j 1

Висока перехресна
реактивність з рослинними профілінами
Перехресна
реактивність з пилком
оливкових

сенсибілізації і для прогнозування ефективності АСIT [11].
Перехресна реактивність з іншими
представниками родини nsLTPs в пилках
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2016

рослин або фруктах і овочах дуже обмежена
[3]. При розгляді застосування вакцини для
специфічної імунотерапії клініцистам пропонують використовувати рекомбінантний
Par j 2 (rPar j 2) в якості ефективного специфічного маркеру [11].
Рекомбінантні молекули Par j 1 і
Par j 2 виробляються як кандидати для специфічної імунотерапії, оскільки обидві відіграють провідне значення у формуванні
клінічної симптоматики і прогресуванні
алергії. Визначено також, що Par j 2 має
гіпоалергенний фрагмент, здатний регулювати Toll-подібні рецептори і збільшувати
рівень γ-інтерферону. У зв’язку з цим має
перспективи для нової форми імунотерапії
[21].
Par j 3 є членом родини профілінів,
має високу перехресну реактивність з іншими профілінами, в т.ч. профілінами ботанічно неспоріднених видів рослин. Визначено, що менше 50% хворих з підвищеною

чутливістю до пилків берези та інших трав
перехресно реагують на настінницю [3].
Par j 4 належить 2 EF кальцій зв'язуючих білків з найвищою ідентичністю послідовностей до полькальцинів пилку оливкових [6].
Подорожник (подорожник ланцетолистий, Plantago lanceolata) був нативним в
Європі, а в даний час росте на вологих луках
і узбіччях по всьому світу. Подорожник є
основним тригером полінозу в Західній Австрії [28], а також важливим тригером сезонної респіраторної алергії на території Австралії, Північної Америки, Нової Зеландії,
Мавританії, Канади, Еквадору, Бельгії, Німеччини, Франції і Центральної Азії.
На сьогодні виявлено 16 різних антигенів пилку подорожника ланцетолистого, з
яких шість є IgE реактивними білками. Однак лише два IgE реактивні білки офіційно
представлені в базі даних алергенної номенклатури ВООЗ/IUIS (табл. 4).

Клінічно значущі компоненти пилку подорожника ланцетового (IUIS)
Алерген

Біологічна функція /
білкова родина

П. ланцетолистий
Pla l 1

Olee 1-подібний білок

Pla l 2

Профілін

МолекулярIgE
Алергенна активність
на маса
реактивність / клінічна значимість
(kDa)

17-20

Pla l 1 є основним алергеном подорожника, що належить до родини Ole e 1подібних алергенів. Неглікозильований
rPla l 1 є високоспецифічним маркером для
істинної алергії до подорожника через відсутність IgE-залежної перехресної реактивності з білками Che a 1 і Ole e 1 [7]. Понад
86% пацієнтів з алергією до подорожника
сенсибілізовані Pla l 1, але випадки моносенсибілізації до подорожника ланцетолистогозустрічаються дуже рідко. Алергічні реакції на подорожник досить часто пов'язані з
респіраторною алергією на трави та пилок
оливкових дерев. Клінічно значущою вваЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2016

86

Маркерний алерген.
Астма, алергічний
риніт, алергічний
кон’юнктивіт,
атопічний дерматит

Таблиця 4

Перехресна
реактивність
Перехресно
реактивний.
Помірно ідентичні
послідовності з
Chea 1 та Olee 1
Перехресно
реактивний

жається перехресна реактивність з пилком
алергену тимофіївки Phl p 5.
Pla l 2 належить до алергенів родини
профілінів.
Лобода
(лобода біла, Chenopodium album)
Нативне походження лободи сьогодні
залишається неясним через значні території
поширення, що включають більшу частину
Європи. Окрім цього, лобода біла широко
розповсюджена на інших континентах, зокрема, в Африці, Австралії, Азії, Північній
Америці. Сьогодні вона проростає майже
повсюдно у ґрунтах, багатих азотом, особли33

во на пустирях. У Північній Індії лобода біла
культивується як харчова культура і використовується у повсякденному споживанні.
Пилок лободи може викликати астму,
алергічний риніт і кон'юнктивіт. Найбільша
поширеність атопії була визначена в Кувейті, в умовах пустелі, де 64% пацієнтів з алергічним ринітом і 70% хворих на астму ма-

ли підвищену чутливість до пилку лободи.
Пилок лободи є також одним з головних
сенсибілізуючих алергенів у Саудівській
Аравії.
На сьогодні охарактеризовані три алергени пилку лободи білої: Che a 1 з родини
Ole e 1-подібних подібних білків, профілін
Che a 2 і полькальцин Che a 3 (табл. 5).

Клінічно значущі компоненти пилку лободи білої (IUIS)
Алерген

Біологічна функція
/ білкова родина

Л. біла

МолекулярIgE
Алергенна активність
на маса
реактивність / клінічна значимість
(kDa)

Che a 1

Olee 1-подібний
білок

18

70

Che a 2

Профілін

14

55

Che a 3

Полькальцин

10

46

Chea 1 є гомологом Ole e 1 з різним
ступенем перехресної реактивності між
представниками цієї родини білків (Fra e 1,
Lig v 1, Syr v 1 (з родини Oleaceae), Pla l 1 (з
роду Plantago), Lol p 11 (вид Lolium
perenne) і Phl p 11 (вид Phleum pratense) [5].
Chea 2 належить до перехресно реагуючої родини профілінів. Однак, при дослідженнях амінокислотних послідовностей
гомологів профілінів з різних рослин було
показано більші тотожність і подібність між
Ama r 2 і Cuc m 2, ніж між Ama r 2 і Che a 2
[29].
Che a 3 в цілому є подібним до представників 2 EF кальцій-зв'язуючих білків –
алергенів пилку берези (Bet v 4) і тимофіївки (Phl р 7) [31].
Переліска однорічна (Mercurialis
annua) населяє фруктові сади, гаї, плантації, горби і скелі в Європі, в т.ч. в Україні,
Північній Африці, на Близькому Сході.
Вважається важливим джерелом алергії в
середземноморських країнах – Іспанії та
Італії.
У свій час були описані та ідентифіковані як профіліни 2 алергени переліски
однорічної (Mer a 1A і Mer a 1B).
34

Таблиця 5
Перехресна
реактивність

Перехресна реактивність з Olee 1 (30%)
Перехресна реактивМажорний алерген.
ність до профілінів
Асоціація лобода-диня,
латексу (Hev b 8), яблулобода-фрукти
ка (Mald 4), Musxp 1,
персика Pru p 4
Перехресна реактивМінорний алерген
ність з Bet v 4 і Phl p 7
Мажорний алерген

Mer a 1A (профілін) є домінуючим
мажорним алергеном з частотою сенсибілізації більш ніж 55%. Визначено, що Mer a
1A не гліколізується і має низький рівень
IgE перехресної реактивності з іншими пилковими профілями [30].
Курай поташевий (Salsola kali)
Пилок кураю поширений в західній частині Сполучених Штатів, в напівпустельних
районах Середньої Азії, Саудівської Аравії,
Кувейту та Ірану, де вважається головним
алергеном. В останні роки у Південній Європі формування полінозів, пов’язаних з
кураєм, стрімко набирають обертів через
кліматичні зміни і тривале й стійке опустелювання територій. Зокрема, у південносхідних і центральних районах Іспанії сенсибілізація до даного пилку зустрічається приблизно у 30% пацієнтів наприкінці літа [8, 9],
в Узбекистані у 56% пацієнтів із сезонною
респіраторною алергією (Гаріб і Валента,
неопубліковані дані). В Ірані курай поташевий визначається як головна причина полінозу – сенсибілізацію до нього виявлено у
75% осіб [4]. У теперішній час в Західній
Україні немає ареалів S. kali. Однак, у
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зв’язку з потеплінням види аборигенної флори півдня України поширюються на північ.
На сьогоднішній день зареєстровано 5
алергенів кураю поташевого: пектин мети-

лестераза – Sal k 1, гомолог протеїнкінази –
Sal k 2, метіонінсинтаза – Sal k 3, профілін –
Sal k 4 та Оле е 1-подібний білок – Sal k 5
[32]. Дані представлено в табл. 6.
Таблиця 6

Клінічно значущі компоненти пилку кураю поташевого (IUIS)
Алерген

Біологічна функція
/ білкова родина

К. поташевий

Salk 1

Sal k 2
Sal k 3

Родина пектин
метилестерази

Гомолог
протеїнкінази
Кобаламін залежна
метіонін синтаза

МолекуIgE
Алергенна активність
лярна
реактивність / клінічна значимість
маса (kDa)

38

65-70

Специфічний
маркерний алерген.
Перехресно реактивний до
Алергічний риніт, загометилестерази шафрану
стрення астми й алергіпосівного
чного кон'юнктивіту.
Розгляд АСIT.

36

Nd

Nd

85
(39+45)

63

Мажорний алерген
в Азії

Sal k 4

Профілін

14

46

Мінорний алерген

Sal k 5

Ole e 1-подібний
білок

18

30-60

Мажорний алерген

Комерційно доступний nSal k 1 (пектин метилестераза) вважається специфічним
маркером для пилку кураю поташевого, а
також до інших білків родини лободових
(Chenopodium album). Наявність сенсибілізації до Sal k 1 може вказувати на можливість проведення пацієнтам АСIT.
Доведено, що Sal k 1 має перехресну
реактивність з низкою екстрактів харчових
алергенів рослинного походження, зокрема –
мигдалю, арахісу, фісташок, помідорів, картоплі та груші. Відтак, при проведенні АСІТ
Sal k 1 було продемонстровано зменшення
кількості специфічних алергенів до 40, 38,
30, 23, 22 і 18% даних харчових екстрактів,
відповідно [16]. Станом на сьогоднішній
день розглядається питання застосування
рекомбінантного алергену (rSal k 1), який
може замінити nSal k 1 у діагностичних і
терапевтичних європейських протоколах.
Sal k 3 належить до білку метионінсинтази і є мінорним алергеном.
Salk 4 також є мінорним алергеном,
сенсибілізацію до нього виявлено у 46%
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2016

Перехресна
реактивність

Nd

Найбільш перехресно реактивний з профілінами амброзії Ama r 2, лободи Che a 2
та оливкових Ole e 2
Перехресно реактивний з
Che a 1, менше з Ole e 1

пацієнтів. Він є представником родини
профілінів і володіє значною перехресною
реактивністю з Ama r 2 пилку амброзії [29].
Sal k 5 є поширеним членом родини
Ole e 1-подібних білків. Подібність послідовності з алергеном Che a 1 спостерігалась,
коли перехресна реактивність з Ole e 1
складала 32%.
Таким чином, для створення діагностичного алгоритму з метою поділу пацієнтів
залежно від наявного профілю сенсибілізації, пропонуються наступні молекулярні
інструменти: Sal k 1 як маркер істинної алергії до пилку кураю поташевого, Sal k 5 як
індекс сенсибілізації до родини Amaranthaceae, Sal k 4 і профіліни – як маркери полісенсибілізації [9].
На сьогоднішній день комерційно доступними маркерними алергени істинної
сенсибілізації пилком бур'янів в Immuno
CAP є: nAmb a 1 (w230), nArt v 1 (w231),
nArt v 3 (w233), rPla l 1 (w234), rPar j 2
(w211), nSal k 1 (w232). Маркерними алергенами для діагностики сенсибілізації про35

філінами бур'янів можуть бути Amb a 8 або
Art v 4 [12]. На основі клінічної симптоматики і молекулярної діагностики алергії
може бути обраний відповідний екстракт
для проведення ефективної АСІТ.
Лікарі-клініцисти можуть також використовувати тести для визначення правильності підбору вакцини для АІТ і моніторингу ефективності лікування. Зокрема, чи ініціювала запропонована імунотерапія алерген-специфічну IgG відповідь? Оскільки,
залежно від якості стандартизації і дози
вакцини, алерген-специфічні антитіла класу
IgG з'являються, як правило, після 2 місяців
лікування або після більш тривалого періоду лікування. Рівень специфічних антитіл
класу IgG можна визначати за допомогою
тест-систем аналогічних маркерів алергенних компонентів бур'янів шляхом порівняння рівнів IgG до, під час та після лікування.
Відповідно до затвердженого положення EAACI з харчової алергії, через імунологічні перехресні реакції між харчовими
й основними пилковими компонентами алергенів бур’янів, імунотерапія проводиться
лише на основі респіраторних симптомів і
не рекомендується окремо чи додатково до
перехресно реагуючих харчових компонентів [33].
За даними наукової літератури, у
Львівській області бур’яни є досить поширеними, а серед них найчастіше зустрічається подорожник ланцетолистий, лобода
біла, полин звичайний. Є дані про ранні
сезони початку пилкування і тривалі періоди пилкування амброзії у Львівському регіоні. На думку фахівців, це пов’язано з частою реєстрацією у даному регіоні південносхідних вітрів, які приносять пилок амброзії
з віддалених районів, де тривалість вегетаційного періоду довша і рослини виділяють
більше пилку [14]. Є також дані, що у
Львівському регіоні було виявлено значно
більшу концентрацію пилку амброзії, ніж
лободових, попри ряснішу заселеність даної
території лободовими [1].
Таким чином, на підставі даних наукових досліджень щодо поширення пилку
нативних бур’янів, одночасному пилкуванню трав і бур’янів через глобальне потепління і клімато-географічних особливостей
перенесення великої кількості пилку інвази36

вних рослин на територію Львівського регіону, можна стверджувати, що проблема
пилкової сенсибілізації, зокрема пилками
бур’янів, є актуальною для населення
Львівської області.
Даний фрагмент дослідження був виконаний з метою порівняння можливостей
шкірних прик-тестів і діагностики на підставі визначення IgE до окремих алергенних
компонентів (CRD). Молекулярна діагностика дає можливість ідентифікації причинної молекули – тригера сенсибілізації до
пилку трав і бур’янів з наступним призначенням раціональної алергенспецифічної
імунотерапії.
До дослідження було включено осіб,
які проживають у Львівській області, з алергічним сезонним ринітом / кон’юнктивітом, рандомізовано відібрані згідно їх первинного візиту впродовж першого тижня
серпня поточного року. Пацієнти звернулись на консультативний прийом до лікарівалергологів Львівського регіонального
центру клінічної імунології та алергології.
Дослідження було проведене відповідно до
7-го перегляду принципів Гельсінської декларації прав людини (2013). Від пацієнтів
було отримано поінформовану згоду.
Діагноз алергії до пилку базувався на
історії хвороби, що вказувала на сезонний
характер клінічних алергопроявів і даних
шкірних прик-тестів зі стандартною панеллю, яка містила екстракти алергенних пилків від локальних джерел алергенів, в т.ч.
суміші бур’янів (амброзія полинолиста,
полин звичайний, лобода біла, соняшник),
суміші трав (стоколос, пирій, жито, тимофіївка), а також екстрактів пилку полину, амброзії, тимофіївки («Імунолог», Україна).
Фізіологічний розчин і розчин 0,1% гістаміну були використані в якості негативного і
позитивного контролю, відповідно. Результати шкірних прик-тестів оцінювали через
15 хв, відповідно до європейських вимог
(практичний посібник для проведення шкірних прик-тестів при алергії до аероалергенів, Bousquet J, Allergy, 2012). Для визначення рівнів специфічних антитіл класу IgE
використовували Immuno CAP (Thermo
Scientific, Uppsala, Швеція) відповідно до
рекомендацій заводу-виробника. Визначали
п’ять маркерних алергенів істинної сенсибіЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2016

лізації до пилку полину (nArt v 1, rArt v 3),
амброзії (rAmb a 1) і трав (rPhl р 1, rPhl р 5),
а також дві перехресно-реактивні молекули
профіліну rPhl p 12 і полькальцину rPhl p 7,
відповідаючи за перехресні реакції між пилками різних джерел (в тому числі, трав і
бур’янів). Рівні sIgE> 0,35 KU/l вважалися
позитивними.
Результати досліджень
Отримані результати шкірних приктестів до екстрактів пилку від локальних
джерел алергенів, в т.ч. суміші бур’янів і
трав, а також екстрактів пилків полину, амброзії, тимофіївки представлені на рис. 1. За

цими даними, у 50% пацієнтів виявлено
позитивні результати прик-тестування до
екстрактів суміші бур’янів, полину, амброзії
і суміші трав, що вказувало на косенсибілізацію до різних джерел алергенів.
У 30% пацієнтів виявлено моносенсибілізацію до пилку бур’янів, а у 20% – моносенсибілізацію до пилку трав. Цікавим був
факт, що у 40% пацієнтів з позитивною
шкірною реакцією на екстракт пилків полину і амброзії, прик-тест до екстракту суміші
бур’янів був негативним. У 10% пацієнтів з
високою реакцією (++++) на пилок тимофіївки виявлено негативні результати шкірної
реакції до екстракту суміші трав.

Рис. 1 Клінічний алгоритм вибору імунотерапії при сенсибілізації до пилку полину та амброзії
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2016
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На підставі серологічного визначення
IgE до істинних компонентів полину (Art v
1, Art v 3), амброзії (Amb а 1) і тимофіївки
лугової (Phl р 1, Phl р 5), у цих же пацієнтів
були отримані результати, які відрізнялись
від даних шкірних тестів. Так, одночасна
сенсибілізація до пилку полину, амброзії і
тимофіївки лугової, яка виявлялась у 50%
пацієнтів при проведенні шкірних тестів, не
була підтверджена на молекулярному рівні.
Натомість, у 20% осіб виявлено сенсибілі-

зацію до полину і амброзії, 30% – моносенсибілізацію до полину, а у 20% – моносенсибілізацію до пилку амброзії. У більшості
(70%) пацієнтів з моносенсибілізацією до
пилку бур’янів визначено специфічні IgE до
Art v 1 і/чи Art v 3, і/чи Amb а 1. Хибнопозитивні результати шкірних прик-тестів, що
вказували на ко-сенсибілізацію до трав і
бур’янів, можна пояснити наявністю sIgE до
перехресно-реактивних маркерів профіліну
Phl р 12 і полкальцину – Phl р 7.

Рис. 2 Диференціальний підхід до вибору АІТ у пацієнтів з сенсибілізацією до трав і бур’янів залежно від результатів шкірних прик-тестів і молекулярної діагностики
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Таким чином, було встановлено, що
на підставі шкірного прик-тестування і
молекулярної діагностики лікар приймає
принципово різне рішення щодо вибору
екстрактів для проведення алергенспецифічної імунотерапії. Згідно результатів шкірного прик-тестування, 50% пацієнтів могли б отримати АСІТ двома різними
екстрактами алергенів «Суміш бур’янів» і
«Суміш трав». Однак, на підставі молекулярних досліджень вияснилось, що жодному з цих пацієнтів така комбінація не підходить (20% осіб мали істинну сенсибілі-

зацію до пилку трав, в тому числі маркер
перехресно-реактивних молекул, 30% були
сенсибілізованими істинними алергенами
полину і/або амброзії). Оскільки діагностика на підставі шкірних прик-тестів була
менш точною, ніж проведені молекулярні
дослідження для ідентифікації істинних
джерел алергенів, для оптимального вибору тактики АСІТ такому контингенту пацієнтів було розроблено і застосовано наступну схему лікування (рис. 2). У цій же схемі розміщено узагальнені результати дослідження.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ОБЗОР СЕНСИБИЛИЗАЦИИ К ПЫЛЬЦЕ СОРНЫХ ТРАВ
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО КЛИНИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ В УКРАИНЕ
ДЛЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ АЛЛЕРГОИММУНОТЕРАПИИ
Гариб В., Зубченко С., Чопяк В., Гаевская В., Гаевский В. (Вена, Австрия; Львов, Украина)
Аннотация
В статье приведены данные о наиболее распространенных в мире видах сорняков, пыльца которых
может выступать в качестве аэроаллергенов, способствуя формированию сенсибилизации организма и
развитию аллергопатологии, в частности, аллергического ринита, поллиноза, бронхиальной астмы и др.
Современные технологии в аллергологии позволяют не только выявить специфические IgE, но и определить структуру аллергенных белков, виновных в сенсибилизации организма. Сегодня разработаны официальные базы данных, содержащие информацию об аллергенах и их белковых семьях. Ценность выявления
видоспецифических компонентов состоит в возможности отделить первичный сенсибилизатор, который
индуцирует ограниченные реакции только к одному специфическому источнику от других компонентов –
маркеров перекрестной реактивности. Молекулярная диагностика отрывает возможность выбора эффективных методов алергоимунотерапии и является вспомогательным инструментом для стратегии персонифицированной терапии.
Доказательством этого являются результаты исследований, проведенных во Львовской области. У
50% лиц обнаружено расхождение между результатами кожных прик-тестов и данных молекулярных
исследований. Выбор оптимальной алергоимунотерапии базировался на идентификации первичного сенсибилизатора и маркеров перекрестной реактивности.
Ключевые слова: сорняки, семейства белков, компонентная диагностика, первичный сенсибилизатор, перекрестная реактивность, аллергоиммунотерапия.
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THE MOLECULAR OVERVIEW OF SENSITIZATION TO WEED POLLEN ALLERGENS
AND ITS POSSIBLE CLINICAL APPLICATION IN UKRAINE FOR THE OPTIMAL
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Abstract
At present time, 35 allergenic molecules from weed pollen have been identified, and 31 of them are purified or recombinantly produced, and available for routine molecular allergy diagnostics. The contemporary information about different weed pollen molecules from Ragweed, Mugwort, Wall pellitory, Plantain, Goosefoot, Annual mercury, Saltwort or Russian thistle pollen, which can play the major role in allergic rhinitis, asthma or weed
pollen associated food allergies is presented within the review. Because of fact, that identification of culprit weed
pollen component is a basis for selection of more precise personalized immunotherapy, monitoring for efficiency
of vaccination, enhancements for standardization of weed pollen allergen products, and engineering the new vaccines, the commercial available marker allergens of genuine weed pollen sensitization nAmb a 1, nArt v 1, rChe a
1, rPla l 1, rPar j 2, nSal k 1, the cross-reactive molecules and their clinical relevance is described. The molecular
tools to establish a diagnostic algorithm that could enable the stratification of patients depending on their sensitization, are proposed. Proof of this is the result of research conducted in Lviv region. In 50% of the difference
found between the results of skin prick tests and molecular research data. Optimal allergoimmunotherapy based
on the identification of markers of primary sensitization and cross-reactivity.
Key words: weeds, protein families, component diagnostics, primary sensitizer, cross-reactivity, allergoimmunotherapy.
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