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Специфічна імунотерапія (СІТ) емпі-
рично використовувалась з 1911 р. У 70-х 
роках ХХ століття її ефективність підтвер-
дилась рандомізованими клінічними дослі-
дженнями. Подальший процес науки утвер-
див її як надійний метод лікування та про-
філактики респіраторної алергії, оскільки 
СІТ є єдиним методом, що реально впливає 
на всі ланки патогенезу алергічних захво-
рювань та дозволяє обірвати їх розвиток та 
природний перебіг [3, 11, 12, 15, 18, 25, 21]. 
З 1980 по 2000 р. ефективність СІТ доведе-
на у 43 подвійних сліпих плацебо контро-
льованих клінічних дослідженнях [23], при-
чому найменш вивчена СІТ кліщовими але-
ргенами.  

З часу впровадження СІТ накопичено 
великий досвід її клінічного використання. 
Цей метод став одним з найбільш науково-
обгрунтованих та зайняв головне місце у 
лікуванні хворих на алергічний риніт, в еті-
ології якого головна роль належить кліщо-
вим, епідермальним алергенам, пилку рос-
лин [2, 3, 8, 13, 16, 19, 22, 24, 25]. Навіть 
при протяжному перебігу риніту з недоста-
тньо контрольованими симптомами однорі-
чний курс СІТ призводить до клінічного 
поліпшення стану та зменшення гіперчут-
ливості шкіри до D. Pteronyssinus [24]. 

За даними Lars Jacobsen [10], ефект 
СІТ може бути оцінений на чотирьох рівнях 
та розподілений на: ранній (зменшення 
симптомів респіраторної алергії/потреби у 
медикаментах); персистуючий (підвищення 

толерантності до алергену); пізній (тривале 
зменшення симптомів респіраторної алер-
гії/потреби у медикаментах, тривале підви-
щення толерантності до алергену); профіла-
ктичний (попередження приєднання інших 
видів сенсибілізації, загострення алергічно-
го риніту). Дуже важливо, що СІТ при АР 
запобігає формуванню БА [6, 10, 11, 12, 20]. 
Так, Moller C. [12] протягом 3 років прово-
див СІТ у дітей з сезонним АР алергеном 
берези та/або алергенами лугових трав. На-
прикінці дослідження діти, котрі отримува-
ли СІТ, мали достовірно нижчі показники 
клінічних симптомів АР, кращі результати 
провокаційного тесту з метахоліном, у них 
достовірно рідше сформовувалась БА. А 
Eng та співавори [7] дослідили, що у паціє-
нтів з моносенситивністю до алергенів трав 
трирічний курс імунотерапії може попере-
дити приєднання іншої гіперчутливості 
протягом 5 років після її закінчення. Purello-
D’Ambrosio та співавтори [17] також під-
твердили превентивну дію чотирирічної 
СІТ, оскільки за 7 років спостереження у 
68% хворих з групи контролю виникла до-
даткова сенситивність у порівнянні з 27% 
пацієнтів, які отримували ін’єкції алергенів. 
Grembiale та співавтори [18] довели, що СІТ 
при персистуючому риніті знижує гіперреа-
ктивність бронхів. 

За даними науковців, клінічно доведе-
ними та ефективними методами лікування 
при АР є СІТ, інтраназальні кортикостерої-
ди [4, 5, 9].  
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В сучасних умовах формування та пе-
ребігу алергічного риніту, при наявності у 
багатьох хворих полівалентної сенситивно-
сті, для підвищення контролю за його пере-
бігом СІТ повинна використовуватись в 
комплексі з фармакотерапією [15, 26].  

Дослідження ефективності специфіч-
ної імунотерапії при алергічному риніті та 
бронхіальній астмі за допомогою перораль-
них драже з сумішшю алергенів кліщів до-
машнього пилу і пір’я подушок було прове-
дено в Україні групою фахівців з 11 облас-
тей і наукових установ України у 2004 р. До 
розробки увійшло 1194 пацієнтів, у тому 
числі 608 – з цілорічним алергічним рині-
том (ЦАР) і 586 – з АБА та з гіперчутливіс-
тю до побутових алергенів. Серед них було 
575 дітей і 619 дорослих. 847 хворих засто-
совували СІТ на протязі 1 року, 347 – про-
тягом 2 років. В усіх практичних і наукових 
установах було отримано однотипні резуль-
тати, що дало право аналізувати їх разом. 

При пероральній імунотерапії за до-
помогою драже у хворих на алергічний ри-
ніт з поєднаною сенсибілізацією до побуто-
вих та пилкових алергенів серед дорослих і 
дітей у перший рік лікування вдалося сума-
рно досягти 96,71% позитивних результатів 
СІТ, причому сумарно питома вага відмін-
них і добрих результатів складала 73,11%. 
Останнє відповідає вищенаведеним у офі-
ційному документі даним ВООЗ.  

Другий рік дозволив дещо покращити 
результати імунотерапії у хворих на алергі-
чний риніт з поєднаною сенсибілізацією до 
побутових та пилкових алергенів: сумарно 
питома вага відмінних і добрих результатів 
становила 85,87%. 

Сумарно всі позитивні результати СІТ 
за допомогою драже у хворих на БА 
(96,25%) не поступалися таким у пацієнтів з 
алергічним ринітом та поєднаною сенсибі-
лізацією до побутових та пилкових алерге-
нів, як і сумарна доля відмінних і добрих 
результатів – 76,45%, що також відповідає 
наведеним у документі ВООЗ результатам 
СІТ при БА (70-75%).  

Другий рік імунотерапії при БА також 
дозволив підвищити її ефективність – 
99,39% позитивних результатів, а сума 
«відмінних» та «добрих» результатів скла-
дала 85,27%. Важливим було і те, що жод-

ного випадку погіршення перебігу ЦАР і БА 
не відмічено. 

Було зареєстровано всього 9 випадків 
(0,75%) маловиражених небажаних реакцій 
серед 1194 осіб, які лікувалися за цим мето-
дом і не потребували відміни СІТ. Серед 
дітей (у 7) це спостерігалося частіше, ніж 
серед дорослих (у 2).  

Що стосується питання безпечності 
СІТ, то можна зауважити, що за 50 років 
застосування цього методу в СРСР і, зокре-
ма, в Україні діагностику алергенами було 
проведено у десятків мільйонів людей, а 
СІТ – у сотень тисяч. За цей час не було по-
відомлень хоча б про 1 випадок смертель-
них ускладнень після використання алерге-
нів з діагностичної чи лікувальною метою. 

Зокрема, І.В. Корицька (2007) вказує, 
що при проведенні СІТ парентеральним 
способом на протязі 3 років у 103 обстежу-
ваних з цілорічним алергічним ринітом і БА 
місцеві реакції (свербіння, гіперемія, лока-
льний набряк в місці введення АГ) виникли 
у 17,5% з них. Системні реакції (легке заго-
стрення АР та БА) спостерігались у 2,9%, 
гостра кропив’янка – у 1,9% хворих. 62,9% 
небажаних реакцій виникало під час фази 
збільшення дози алергену і тільки 37,1% - 
під час підтримуючої терапії. Протягом 3-
річної СІТ у жодного пацієнта не виникло 
загрозливих для життя станів [1]. 

В Центрі алергічних захворювань вер-
хніх дихальних шляхів ДУ «Інститут отола-
рингології ім. проф. О.С. Коломійченка 
АМН України» з 2005 по 2009 р. вперше в 
Україні було виконано 5-річне ретроспекти-
вне дослідження ефективності специфічної 
імунотерапії хворих на алергічний риніт, в 
якому приймали участь 750 осіб з сезонним, 
цілорічним алергічним ринітом і АР з полі-
валентною сенсибілізацією до побутових та 
пилкових алергенів.  

Ціллю роботи було проведення 
суб’єктивної оцінки результатів специфіч-
ної імунотерапії (пероральної та ін’єк-
ційної) у хворих на сезонний та цілорічний 
алергічний риніт і АР з полівалентною сен-
сибілізацією в ретроспективному 5-річному 
дослідженні. 

Анкета ретроспективного дослідження 
ефективності лікування методом специфіч-
ної імунотерапії хворих на алергічний риніт 
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була розроблена в рамках виконання науко-
во-дослідної теми «Удосконалити діагности-

ку та лікування хворих на алергічний риніт з 
поєднаною сенсибілізацією» (рис. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 1 Анкета ретроспективного дослідження 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2010 49

34%

24%
42%

ЦАР САР ЦАР+САР

190 пацієнтів 155 пацієнтів

165 пацієнтів240 пацієнтів

До 1 року 1-2 року 2-3 роки Більше 5 років

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ЦАР САР ЦАР+САР

%

18-24 роки 25-34 роки 35-44 роки 45-55 років

Всі хворі були обстежені алергенами 
виробництва Вінницького ТОВ «Імунолог» 
методом прик-тестів на наявність сенсибілі-
зації до побутових та пилкових алергенів. 
Специфічна імунотерапія призначалася 
двома способами – ін’єкційним та перора-
льним. 

315 (42%) хворих страждали на ціло-
річний алергічний риніт з сенсибілізацією 
до домашнього пилу та D. pteronissimus, D. 
Farinae; у 255 (34 %) була виявлена сенсибі-
лізація до пилку дерев, травневих трав, лу-
гових трав та бур’янів; 180 (24 %) стражда-
ли на сезонний та цілорічний алергічний 
риніт і АР з полівалентною сенсибілізацією 
до побутових та пилкових алергенів (рис. 
2). 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Розподіл пацієнтів по діагнозам. 
 

Тривалість лікування методом специ-
фічної імунотерапії складала: до 1 року – у 
165 осіб, від 1 до 2 років – у 155, від 2 до 3 
років – у 190, більше 5 років – у 240 (рис. 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Тривалість лікування методом спе-

цифічної імунотерапії. 

В групі пацієнтів з цілорічним алергі-
чним ринітом практично не виявлено зале-
жності від розподілу за віком. Серед обсте-
жуваних в групі з сезонним алергічним ри-
нітом переважали хворі віком від 18 до 24 
та від 25 до 34 років, а в групі з сезонним та 
цілорічним алергічним ринітом і АР з полі-
валентною сенсибілізацією до побутових та 
пилкових алергенів – у віці від 18 до 24 та 
від 25 до 34 років. З усіх 3 груп найбільша 
кількість молодих пацієнтів спостерігалась 
в групі з полівалентною сенсибілізацією 
(рис. 4). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Розподіл пацієнтів за віком. 
 
 
В групі з цілорічним алергічним рині-

том у 480 (64%) хворих СІТ проведено 
ін’єкційним методом та у 279 (36%) – за до-
помогою сублінгвального драже «Алерген-
драже мікст побутовий», виробництва під-
приємства «Імунолог» м. Вінниця. Перева-
жало використання ін’єкційного методу в 
першу чергу тому, що традиційно більш 
розповсюдженим є лікування саме таким 
способом. У пацієнтів в групі з сезонним 
алергічним ринітом ін’єкційний метод СІТ 
застосовано у 107 пацієнтів (41,9 % випад-
ків), пероральний – 148 (58,1%). 111 (61,6%) 
обстежуваних з сезонним та цілорічним 
алергічним ринітом і АР з полівалентною 
сенсибілізацією до побутових та пилкових 
алергенів отримували лікування комбінова-
ним способом (ін’єкційним та перораль-
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ним), 32 (17,8%) – тільки драже, 37 (20,6%) 
– тільки ін’єкційним способом. 

Згідно з європейськими дослідження-
ми Canonica, Passalacqua та Bousquet і спів-
авторів [8, 10], 71,4% хворих на АР мають 
назальні та очні симптоми при загостренні 
алергічного риніту, 24% – тільки назальні 
симптоми, 1,7% - тільки очні, а 2,9% не ма-
ють ніяких симптомів.  

Більше 93% обстежуваних нами осіб з 
АР страждали від назальних та очних симп-
томів (рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Назальні та очні симптоми при алер-

гічному риніті [10]. 
 
 
Таким чином, основні скарги на наза-

льні та очні симптоми вивчались в дослі-
дженні як критерії ефективності лікування. 
Так, в групі з цілорічним алергічним рині-
том на незначні назальні симптоми в період 
загострення хвороби скаржились 214 
(66,6%) осіб, а 101 (33,4%) не мали ніяких 
скарг. При сезонному алергічному риніті 
скарги на незначні назальні симптоми мали 
214 (83,9%) обстежених, у 41 (16,1%) їх зо-
всім не було. 

Обстежуваних з сезонним та цілоріч-
ним алергічним ринітом і АР з полівалент-
ною сенсибілізацією турбувала сльозотеча 
та свербіння очей, а також назальні симпто-
ми, які були відсутні у 18 пацієнтів (10%), 
та виявилися незначними у 124 (69,8%) 
(рис. 6, 7). У 38 (21 %) обстежуваних в пері-
од цвітіння алергенів симптоми зберігались. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Скарги на назальні симптоми під час 

загострення алергічного риніту. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Скарги на сльозотечу та свербіння 

очей в період загострення АР. 
 

 
При цілорічному алергічному риніті 

сльозотеча та свербіння очей спостерігались 
лише у 10 (3,2%) осіб, при САР – у 20 
(7,8%), при АР з полівалентною сенсибілі-
зацією – у 16 (8,8%). 

При цілорічному алергічному риніті в 
період загострення антигістамінні препара-
ти застосовували 160 (50,7%) обстежуваних, 
при сезонному алергічному риніті – 186 
(72,9%), при цілорічному та сезонному але-
ргічному риніті з полівалентною сенсибілі-
зацією – 156 (86,6%) (рис. 8). 

В групах хворих на ЦАР та САР в пе-
ріод загострення топічні інгаляційні корти-
костероїди (ІКС) використовувалися у 53,9 
та 51,7% випадків, відповідно. При цілоріч-
ному та сезонному алергічному риніті з по-
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лівалентною сенсибілізацією необхідність 
призначення ІКС була найбільшою відпові-
дно до тяжкості захворювання та становила 
71,6% (рис. 9). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Застосування антигістамінних пре-

паратів в період загострення АР. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Використання топічних інгаляційних 

кортикостероїдів під час загострення АР. 
 
 
Оптимістично виглядає невелика по-

треба пацієнтів з АР в період загострення у 
судинозвужуючих краплях. При ЦАР необ-
хідність застосування цього лікарського за-
собу залишилася у 63 (20%) осіб, при САР – 
лише у 5 (1,96%), а при цілорічному та се-
зонному алергічному риніті з полівалент-
ною сенсибілізацією – у 34 (18,8%) (рис. 
10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10. Призначення судинозвужуючих 

крапель в період загострення АР 
 
 
Повністю працездатними в період за-

гострення хвороби відчували себе 97,7%, 
95,6% та 92,7% хворих на ЦАР, САР та 
ЦАР і САР з сенсибілізацією до побутових 
та пилкових алергенів або полівалентною 
сенсибілізацією, відповідно (рис. 11). Пока-
зник працездатності – це важливий критерій 
ефективності специфічної терапії, який де-
монструє соціальну значущість необхіднос-
ті та можливості проведення контролю за 
симптомами АР. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 11. Оцінка пацієнтами своєї працездат-

ності в період загострення АР. 
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Висновки 
Результати проведеного вперше в 

Україні ретроспективного аналізу застосу-
вання СІТ ін’єкційним, пероральним та ком-
бінованим методами у 750 хворих оціню-
ються ними як «відмінні» та «добрі» в гру-
пах з цілорічним алергічним ринітом (83%), 
з сезонним алергічним ринітом (93%) та з 
цілорічним і сезонним алергічним ринітом з 
полівалентною сенсибілізацією (84%). 

В результаті 5-річного використання 
специфічної імунотерапії пацієнти з цілорі-

чним алергічним, сезонним алергічним та 
цілорічним і сезонним алергічним ринітом з 
полівалентною сенсибілізацією вважали се-
бе повністю працездатними, відповідно, в 
98,96 та 94% випадків. 

Специфічна імунотерапія є ефектив-
ним методом лікування хворих на цілорі-
чний алергічний, сезонний алергічний та 
цілорічний і сезонний алергічний риніт з 
полівалентною сенсибілізацією за  
даними 5-річного ретроспективного аналі-
зу. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ИММУНОТЕРАПИИ ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ С 

ПОЗИЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ. 
СООБЩЕНИЕ ІІ. РЕЗУЛЬТАТЫ 5-ЛЕТНЕГО 
РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гогунская И.В. (Киев) 

Р е з ю м е  

По результатам проведенного впервые в 
Украине 5-летнего ретроспективного исследова-
ния изучена эффективность специфической имму-
нотерапии при заболеваниях верхних дыхательных 
путей. Результаты анализа применения СИТ инъ-
екционным, пероральным и комбинированным 
методами у 750 пациентов оценивались ними как 
«отличные» и «хорошие» в группах с круглого-
дичным аллергическим ринитом (83% обследо-
ванных), с сезонным аллергическим ринитом (93 
%) и в группе больных с сезонным и круглогодич-
ным аллергическим ринитом с поливалентной сен-
сибилизацией (84%). 

EFFICACY OF SPECIFIC IMMUNOTHERAPY  
IN ALLERGIC DISEASES OF RESPIRATORY 

ORGANS ON POSITION OF EVIDENCE- 
BASED MEDICINE. ANNOUNCEMENT II.  

RESULTS 5-YEAR RETROSPECTIVE STUDY 

Gogunskaya I.V. (Kiev) 

S u m m a r y  

As a result of the first in Ukraine 5-year retro-
spective study examined the effectiveness of specific 
immunotherapy for diseases of the upper respiratory 
tract. The results of SIT injection, oral and combined 
methods in 750 patients evaluated them as "excellent" 
and "good" in the group with perennial allergic rhinitis 
(83% of surveyed), with seasonal allergic rhinitis 
(93%) and in patients with seasonal and perennial al-
lergic rhinitis with polysensibilization (84%). 
 
 

 




