
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2015  59 

УДК 616-056.3:616.211-002.193.001.8  

О.А. НАУМОВА  

ПЕРЕХРЕСНА ХАРЧОВА АЛЕРГІЯ  
У ПАЦІЄНТІВ З СЕЗОННИМ АЛЕРГІЧНИМ РИНІТОМ 

ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»  
(дир. – академік НАМН України, проф. Д.І. Заболотний) 

 

В останні роки відмічається неухиль-
на тенденція до зростання частоти виник-
нення алергічних реакцій, обумовлених 
різними харчовими рослинними алергенами 
[18, 24]. Як фрукти, так і овочі можуть міс-
тити молекули, здатні індукувати алергічні 
реакції, а їх перелік збільшується з кожним 
роком за рахунок вживання екзотичних 
представників. Також внаслідок широкої 
пропаганди здорового способу життя відбу-
вається зростання частки цих продуктів в 
раціоні людини, незважаючи на те, що овочі 
та фрукти здатні викликати широкий спектр 
алергічних реакцій, в тому числі і анафілак-
тичних [5]. 

Оцінка поширеності алергії до фрук-
тів та овочів здається досить складним 
завданням,інтерпретація даних з цієї про-
блеми має свої особливості. Так, за оцін-
кою поширеності алергії до фруктів та 
овочів, ми апелюємо такими поняттями, 
як частота виявлення IgE-опосередкованої 
сенсибілізації, а також особистою переко-
наністю пацієнтів в наявності у них хар-
чової алергії (ХА), що в більшості випад-
ків не дає можливості реально оцінити 
поширеність даного виду алергії. Так, за 
даними різних досліджень, частота вияв-
лення сенсибілізації, що оцінена за допо-
могою прік-тесту, до певних фруктів ста-
новить менше 1%.  

При аналізі 36 міжнародних дослі-
джень, яке охопило більше 250 000 учасни-
ків, було визначено, що найбільш часто роз-
вивається сенсибілізація до плодів сімейст-
ва Розоцвітих (персики – 5,4%, яблука – 
4,2%, ківі – 3,6%, банани – 2,5% та кавуни – 
1,6%. Серед овочів найбільш частою при-
чиною сенсибілізації були Парасолькові 

(сенсибілізація до моркви склала 3,6%, се-
лери – 3,5%) та представники сімейства 
Пасльонових – томат (3,3%). У проведеному 
дослідженні особиста переконаність дорос-
лих у наявності в них алергії до фруктів 
варіює від 0,4 до 3,5%. Причому найбільш 
частою причиною алергічних реакцій вва-
жаються яблука, апельсини, лимони [6]. 
Узагальнені дані різних дослідницьких груп 
свідчать про те, що поширеність клінічно 
значущої алергії до фруктів становить від 
0,1 до 4,3%. 

Поширеність алергічних реакцій до 
алергенів рослинного походження в знач-
ній мірі залежить від віку та географічно-
го положення популяції, яка досліджуєть-
ся. За даними, отриманими в ході дослі-
дження «Alergologica 2005», свіжі фрукти 
відповідальні за третину всіх реакцій, по-
в'язаних з ХА, тоді як овочі – тільки за 7% 
з них [13]. 

 На сьогодні вважається, що харчова 
алергія (ХА) – це побічна реакція, яка ви-
кликана компонентами їжі. Цей термін ре-
комендується експертами Європейської 
Академії алергології та клінічної імунології 
(ЕААСI) в якості терміна – «парасольки» 
для будь-якої несприятливої реакції, що 
виникла після прийому їжі або харчової 
добавки. Клінічні прояви ХА характеризу-
ються значним поліморфізмом [17]. Для ХА 
найбільш типовими шкірними проявами є 
кропив'янка, оральний алергічний синдром 
(ОАС), що визначається свербінням, поко-
люванням і набряком губ, язика, піднебіння, 
глотки, які можуть супроводжуватися на-
бряком Квінке легкого або середнього сту-
пеня тяжкості, а також атопічний дерматит. 
ОАС обумовлений гомологічними термола-
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більними протеїнами свіжих фруктів, овочів 
і пилку рослин.  

Алергічна реакція до фруктів і овочів 
може бути як істинною, так і перехресної 
реакцією, коли початковим причинним але-
ргеном є пилок рослин. 

Актуальність теми поєднання САР з 
ПХА підтверджується статистичними да-
ними про те, що для 40-70% хворих на САР 
характерна наявність позасезонних загост-
рень захворювання при вживанні у складі 
їжі певних овочів та фруктів [15].  

Перехресні реакції між харчовими 
алергенами та пилком рослин обумовлені 
загальними антигенними детермінантами, 
що містяться у складі цих алергенів [3, 4]. 
При цьому під перехресною алергічною 
реакцією розуміють той факт, що людина 
патологічно реагує не тільки на алергени 
однакового походження. Причина полягає в 
тому, що і в інших джерелах зустрічаються 
аналогічні за своїм складом дуже подібні 
алергени. Вони можуть вразити одну і ту ж 
або навіть іншу систему органів, з якими 
контактували різні за походженням, але 
подібні за антигенним складом алергени, 
зокрема рослинний пилок та відповідні 
фрукти/овочі. 

Висока поширеність сенсибілізації до 
пилку дерев сприяє розвитку перехресної 
реактивності до харчових білків рослинного 
походження (яблуко, фундук) і формуванню 
ОАС у хворих на САР [17]. 

Останнім часом в алергології активно 
використовується метод молекулярної алер-
годіагностики (або компонентної алергодіа-
гностики) [8]. 

 Діагностика алергії на молекулярно-
му рівні дає нам розуміння, наскільки спе-
цифічна алергічна реакція по відношенню 
до даного алергену (наприклад, береза, яб-
луко,морква та ін.) або ж має місце контакт 
з гомологічним елементом, що належать до 
того ж «білкового сімейства», але індукова-
на ним алергічна реакція значно слабкіша. 
Від того, до якого «білкового сімейства» 
відноситься даний алергічний компонент, 
залежить інтенсивність алергічної реакції. 
Наприклад, найсильнішу реакцію (в тому 
числі анафілаксію) дають алергени, які від-
носяться до групи так званих захисних біл-
ків (storage protein) [20]. 

 Молекулярна алергодіагностика дає 
можливість визначити характер і причини 
перехресної активності. У цьому випадку 
походження алергії з'ясовується на рівні 
компонента. Компонентами алергену є біл-
ки, які за своєю структурою є дуже подіб-
ними (гомологічними) і відносяться до того 
ж «білкового сімейства», маючи в той же 
час зовсім інше походження [19]. 

Значення молекулярного рівня діагно-
стики алергічних реакцій до харчових алер-
генів рослинного походження визначається 
наступними позиціями:  

1. Кожен рослинний продукт може мі-
стити кілька алергенів [8].  

2. Різні алергени, що містяться в од-
ному рослинному продукті, мають різнома-
нітні фізико-хімічні характеристики, які  
значною мірою визначають клінічні прояви 
алергії. Так, з кислото – та термолабільними 
протеїнами звичайно пов'язується розвиток 
ОАС, при цьому кислото – та термостабіль-
ні протеїни індукують значно ширший 
спектр клінічних реакції: від ОАС до загро-
зливого для життя анафілактичного шоку 
[9]. 

3. Ряд рослинних алергенів може бути 
основою для перехресних імунологічних 
реакцій з гомологічними білками інших 
рослин. Ідентифікація алергену може допо-
могти попередити ті чи інші потенційно 
небезпечні реакції, пов'язані з перехресним  
реагуванням. 

4. Наявність сенсибілізації, визначеної 
за допомогою шкірних тестів та визначення 
специфічних IgE in vitro, не завжди відо-
бражає можливість клінічних маніфестацій 
алергопатології [8, 9]. 

5. Рослинні білки накопичуються в 
певних ділянках рослин. При цьому концен-
трація алергену в значній мірі залежить від 
сорту, зрілості плоду, впливу численних 
природних і штучних зовнішніх факторів 
[11]. 

6. Ефективність алергенспецифічної 
імунотерапії (АСІТ) пов'язана з наявністю 
сенсибілізації до конкретних мажорних або 
мінорних алергенів [12]. 

7. Виявлення клінічно значущого але-
ргену в будь-якому продукті рослинного 
походження може сприяти оптимізації елі-
мінаційний дієти [17].  



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2015  61 

Таблиця 1 
Компоненти алергенів, що належать до різних білкових родин 

Родини білків Алергени 

Білки – неспецифічні  
переносники ліпідів  

ліщина (Cor a 14, Cor a 8), платан (Pla a 3, Plaor 3), амброзія (Amb a 6), полин 
(Art v 3), постениця (Par j 1, Par j 2), гречка (Fag e 2, Fag t 2), соняшник (Hel a 
2S Albumin, Hel a 3), злаки (Hor v 14, Hor v 15, Hor v 21, Hor v BDAI, Ory s 
14, Ory s 17kD, Ory s 19kD, Tri a 14, Tri a 15, Tri a 29, Zea m 14, Zea m 27kD), 
бобові (Ara h 2, Ara h 6, Ara h 7, Ara h 9, Gly m 2S Albumin), селера (Api g 2), 
волоський горіх (Jug n 1, Jug r 1, Jug r 3), кунжут (Sesi 1, Sesi 2), 
гірчиця (Bra j 1, Sin a 1, Sin a 3), морква (Dau c 3), томат (Lyc e 3), апельсин 
(Cit s 3), розоцвіті  (Mal d 3, Prua r 3, Pru p 3, Pyr c 3), латекс (Hev b 12) 

Захисні білки 2S альбуміни: Ara h 2, 6 and 7, Ber e 1; 7S альбуміни: Ara h 1, Gly m 5; 
11S albumins: Ara h 3, Gly m 6, Cor a 9; гліадини: Tri a 19 

Патогенез-асоційована  
родина білків 10 (PR-10) 

береза (Bet v 1), вільха (Aln g 1), бук (Fag s 1), дуб (Que a 1), каштан (Cas s 
1), бобові (Ara h 8, Gly m 4), томат (Lyc e 4), селера (Api g 1), морква (Dau c 
1), полуниця (Fra a 1), розоцвіті (Mal d 1, Pruar 1, Pru p 1, Pyr c 1), ківі (Act c 
8, Act d 8) 

Профіліни 

береза (Bet v 2), ліщина (Cor a 2), амброзія (Amb a 8), полин (Art v 4),  
соняшник (Hel a 2), злаки (Hor v 12, Ory s 12, Tri a 12, Phl p 12, Zea m 12),  
олива (Ole e 2), солодкий перець (Cap a 2), морква (Dau c 4), бобові (Ara h 5, 
Gly m 3), селера (Api g 4), томат (Lyc e 1), картопля (Solat 8), диня (Cuc m 2),  
розоцвіті (Mal d 4, Pru p 4, Pyr c 4), виноград (Vit v 4), апельсин (Cit s 2), 
ананас (Ana c 1), банан (Mus a 1), латекс (Hev b 8) 

Алергени з вуглеводними 
перехресно-реактивними 
детермінантами (CCD) 

платан (Pla a 2), олива (Ole e 1), кипарис (Cup a 1), кедр (Cry j 1, Cup s 1, Jun 
a 1), тимофіївка (Phl p 1, Phl p 4), багаття (Bro i 1), пальчатник (Cyn d 1), 
райграс (Lol p 1 Lol p 4), ананас (Ana c 2), бобові (Ara h 1, Phava AI, Phava 
AI.0101), хрін (ArmrHRP) 

Кальцій-зв’язуючі білки 
береза (Bet v 3, Bet v 4), вільха (Aln g 4), олива (Ole e 3, Ole e 8), кипарис 
(Cup a 4), тимофіївка (Phl p 7), постениця (Par j 4), амброзія (Amb a 9, Amb a 
10), полин (Art v 5), бузок (Syr v 3), ріпак (Вra n 4, Bra n 7, Bra r 4) 

 
 
 
Молекулярні основи перехресної  
реактивності до алергенів різного  
походження 
Визначення сенсибілізації до конкрет-

ного алергену рослинного продукту стало 
можливим завдяки досягненнями в області 
молекулярної біології введенням в клінічну 
практику компонентної діагностики (Com-
ponent Resolved Diagnostics). При цьому 
передбачається, що впровадження в практи-
ку компонентної діагностики дозволить 
спрогнозувати достовірність виникнення 
симптомів алергії, можливість перехресної 
алергії, визначити ситуації їх ризи-
ку,призначити оптимальні елімінаційні за-
ходи, зокрема дієту хворих з проявами ХА, 
підвищити ефективність АСІТ. На даний 
час у складі специфічних алергенів можли-
во також виділити найбільш активні білкові 
компоненти, які викликають продукцію IgE 
антитіл і розвиток алергічної симптоматики, 

так звані рекомбінантні алергени (РА). От-
же, РА – це алергенні молекули, отримані 
методом генної інженерії та з самого почат-
ку виділені з алергенного екстракту. Вико-
ристання РА дозволяє виявити сенсибіліза-
цію до компонентів (специфічних білків). 
Таким чином, застосування РА надає дослі-
дникам важливу інформацію про тригерні 
стимули на молекулярному рівні. Дослі-
дження реактивності до РА також дає мож-
ливість вивчати більш складні популяційні 
явища, такі як географічні відмінності в 
IgE-опосередкованій чутливості і перехрес-
ні реакції між різними алергенами. Вияв-
лення маркерів для перехресної реактивнос-
ті надає цінну інформацію щодо можливої 
чутливості до різних джерел алергенів. 

Як вказувалося раніше, саме ОАС у 
хворих на сезонний алергічний риніт (САР) 
найбільш часто зустрічається під час розви-
тку перехресної харчової алергії (ПХА) і 
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формується опосередковано в результаті 
сенсибілізації до рослинних алергенів в ре-
спіраторному тракті. Так, серед потенцій-
них алергенів рослинного походження II 
класу визначено різні типи протеаз, перок-
сидази, інгібітори альфа-амілази, профілін, 
фітогемаглютинін, а також білки насіння. 
Виявлено, що вміст алергенних білків може 
варіювати в плодах фруктів і овочів в ре-
зультаті впливу факторів навколишнього 
середовища (кліматичні характеристики, 
грибкове або вірусне ураження рослини) . 

Так, у Європі  понад 70% хворих, що 
мають сенсибілізацію до пилку берези, 
страждають на ОАС, асоційований з вжи-
ванням фруктів сімейства розоцвітих (яблу-
ко, вишня, персик) [15, 25]. 

У першу чергу це пов'язано з сенсибі-
лізацією до поширеної групи алергенів PR-
10 (pathogens-related), гомологічних основ-
ному алергену берези – Bet v 1. [16, 25]. 
Концентрація даних білків відносно стабі-
льна, а їх функція пов'язана з перенесенням 
рослинних стероїдів, важливих для росту 
рослини та її захисту при патологічних про-
цесах. Bet v 1-гомологічні білки містяться у 
фруктах сімейства Розоцвітих – яблуці (Mal 
d 1), вишні (Pruav 1), абрикосах (Pruar 1), в 
рослинах сімейства зонтичних – моркві 
(Dau c 1), селері (Api g 1), петрушці, а також 
сімейства бобових – сої, арахісі [8]. Вміст 
алергенів в шкірці фруктів в 7 разів пере-
вищує таке в пульпі, що й пояснює кращу 
переносимість пацієнтами очищених фрук-
тів. Більшість алергенів є лабільними, що 
підтверджується їх здатністю викликати 
переважно локальні клінічні реакції, зокре-
ма ОАС. При цьому ризик розвитку ОАС 
прямо пропорційний концентрації IgE анти-
тіл до rBetv1 [1,15, 19].  

Іншим паналергеном пилку берези є 
профілін Bet v 2, гіперчутливість до якого 
визначається у 10-30% хворих на САР. Амі-
нокислотні послідовності профілінів рослин 
високо консервативні, а гомологічність їх 
становить 70-85%, забезпечуючи перехресні 
реакції між білками вишні (Pruav 4), яблука 
(Mal d 4), сої (Gly m 3), арахісу (Ara h 5), 
фундука (Cor a 2), томатів (Lyc e 1). Наяв-
ність сенсибілізації до профіліну також ле-
жить в основі ОАС, при якому у пацієнтів 
спостерігаються оральні і фарингеальні 

симптоми при вживанні свіжих фруктів і 
овочів.  

Більш тяжкі системні реакції обумов-
лені сенсибілізацією до білків-неспеци-
фічних переносників ліпідів. Частота фор-
мування цієї сенсибілізації більша у жителів 
південної частини Європи (38% в Італії) і 
знижується до 10% в північній Європі [10, 
20]. Білки – неспецифічні переносники ліпі-
дів вважаються головними алергенами пер-
сика (РruРЗ), яблука (Mai d 3) та абрикосів 
(Рruа 3) [21]. 

Особливу увагу дослідників привертає 
той факт, що концентрація різних алергенів 
розоцвітих залежить від сорту і ряду інших 
чинників. Вміст білка – неспецифічного пе-
реносника ліпідів пов'язаний з місцем роз-
ташування фрукта на дереві, зрілістю плода, 
умовами зберігання та, звичайно, сортом 
фруктів. Максимальний рівень білка – не-
специфічного переносника ліпідів знайдений 
в свіжих, зрілих фруктах, тоді як при їх збе-
ріганні його концентрація знижується [2]. 
Крім того, в різних сортах одного і того ж 
виду фруктів/овочів концентрація алергенів 
варіює. Наприклад, концентрація білка – 
неспецифічного переносника ліпідів в шкірці 
жовтого персика становить 15,48 мкг/г; м'я-
коті жовтого персика – 2,25 мкг/г; в шкірці 
червоного персика – 14,67 мкг/г; м'якоті чер-
воного персика –1,84 мкг/г [14]. Передбача-
ється, що найбільша кількість Pru р 3 знахо-
диться у волосках, що покривають поверхню 
персика. R. Asero і співавтори провели дос-
лідження, в якому визначали здатність екст-
рактів, отриманих з волосків персика і шкір-
ки, зв'язуватися з IgE-антитілами в сироват-
ках сенсибілізованих хворих. Виявилося, що 
основне зв'язування IgE-антитіл (до 87%) 
відбувається з екстрактом з волосків, що 
підтверджує припущення про домінуючу 
концентрації Pru р 3 у волосках, що покри-
вають поверхню фруктів [5]. 

Цікаво, що більшість сортів персика, 
культивованих в США, має більш високу 
концентрацію Pru р 3 і Pru р 1 ніж у сортах, 
вироблених в Іспанії [3]. Білки – неспецифі-
чні переносники ліпідів, як правило акуму-
люються в зовнішньому шарі плодів рослин, 
що пояснює більш сильну алергенність шкі-
рки в порівнянні з м'якоттю фруктів сімейст-
ва розоцвітих [10]. Так, в шкірці персика 
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приблизно в 7 разів більше даного протеїну, 
ніж в м'якоті [14]. Середня концентрація Pru 
р 3 складає 132 мкг/г, 0,6 мкг/г та 17 мкг/г 
свіжої ваги шкірки, пульпи і цілого фрукта, 
відповідно [6]. Ймовірно, цим і пояснюється 
досить хороша переносимість очищених 
фруктів пацієнтами з алергією до білків-
неспецифічних переносників ліпідів.  

Необхідно зазначити, що білок – не-
специфічний переносник ліпідів лісового 
горіха (Cor а 8) має високу перехресну реак-
тивність з білком персика [22], а також сли-
ви, вишні, сої, оскільки він (Glyml) є голов-
ним алергеном. Визначено, що для ряду 
неспецифічних білків – переносників ліпідів 
(Pru р 3 (персик) [Pru а 3 (абрикос), Pruav 3 
(вишня) та ін.] гомологічність становить 
понад 80%. Крім того, дані білки можуть 
бути ідентифіковані у винограді, каштані, у 
лісових горіхах, кукурудзі, ячмені, спаржі, 
моркви, полуниці і латуці [2, 20, 21]. Так, 
незважаючи на те, що алергічні реакції до 
салату зустрічаються рідко, білок – неспе-
цифічний переносник ліпідів (Lac s 1) може 
викликати анафілаксію у сенсибілізованих 
пацієнтів [23]. 

Ряд досліджень свідчить про ефектив-
ність АСІТ алергенами пилку берези при 
ОАС у хворих на САР. Показано, що кліні-
чна толерантність при вживанні яблука і 
негативні результати при проведенні шкір-
них алергологічних проб зберігаються про-
тягом 30 міс після проведення курсу АСІТ 
алергенами пилку берези [12]. 

Таким чином, висока поширеність пе-
рехресної реактивності до харчових продук-
тів рослинного походження у хворих на 
САР диктує необхідність розробки іннова-
ційних методів діагностики та створення 
алгоритму діагностики ПХА у відповідних 
категорій хворих, що і було метою нашої 
роботи. Завданнями даної роботи стали:  

1. Визначення за допомогою анкету-
вання частоти та структури ПХА у пацієнтів 
із САР та сенсибілізацією до пилку дерев.  

2. Вивчення клінічних особливостей 
ПХА у хворих на САР із сенсибілізацією до 
пилку дерев.  

3. Дослідження інформативності шкі-
рного тестування з харчовими алергенами у 
виявленні ПХА у осіб з САР та сенсибіліза-
цією до пилку дерев.  

4. Виявлення за допомогою методу 
ІФА структури гіперчутливості до харчових 
алергенів у осіб з САР та наявністю ПХА.  

5. Визначення за допомогою молеку-
лярної діагностики гіперчутливості до ре-
комбінантних алергенів (Pru p 3-R10, Pru p 
3-LTP Pru p 4) фруктів. 

6. Створення алгоритму діагностики 
ПХА у хворих на САР. 

 
Матеріали і методи дослідження 
Для досягнення мети і вирішення по-

ставлених завдань нами протягом 2011-
2013 рр. було обстежено 1590 пацієнтів з 
САР на базі Центру алергічних захворю-
вань верхніх дихальних шляхів ДУ «Інсти-
тут отоларингології ім. проф. О.С. Коло-
мійченка НАМН України». На першому 
етапі дослідження всі пацієнти заповнюва-
ли анкети-опитувальники, в яких врахову-
валися такі дані: скарги, давність захворю-
вання, сезон загострення, алергічні реакції 
на харчові продукти. В подальшому всі 
хворі з підозрою на наявність гіперчутли-
вості до певних алергенів пройшли тесту-
вання з екстрактами побутових, епідерма-
льних, інсектних, харчових та пилкових 
алергенів, які представлені в нашій геогра-
фічній зоні. З цієї групи було відібрано 217 
осіб з САР та сенсибілізацією до пилку 
дерев, яких в подальшому залучені до пог-
либленого клініко-лабораторного та ін-
струментального обстеження. Дизайн на-
шого дослідження наведений нижче. 

До участі в дослідженні були включе-
ні хворі у віці від 16 до 55 років, обох ста-
тей, з мінімум дворічним анамнезом АР, у 
яких на протязі попереднього місяця симп-
томи були відсутні або спостерігалися в 
легкій формі.  

Серед усіх зазначених хворих була 
виділена група з 217 осіб з САР та сенсибі-
лізацією до пилку дерев (береза, ліщина, 
вільха, граб). Усі вони були розподілені на 2 
групи: 1 група (102 пацієнти) з САР та сен-
сибілізацією до пилку дерев без ПХА і 2 
група (115 пацієнтів) з САР та сенсибіліза-
цією до пилку дерев та ПХА (рис. 1), ре-
зультати обстеження яких порівнювалися в 
подальшому. Усі пацієнти, що увійшли до 
дослідження, підписали угоду про доброві-
льну участь у ньому. 
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Рис. 1. Дизайн дослідження. 
 

 
Рис. 2. Розподіл обстежуваних пацієнтів з 

сенсибілізацією до пилку дерев за статтю 

Слід зазначити, що лише при одно- 
або дворазовому загостренні симптомів з 
наступним неодноразовим безсимптомним 
вживанням відповідного підозрюваного 
харчового продукту діагноз ОАС не вистав-
лявся. 

Розподіл обстежуваних пацієнтів за 
віком і статтю надано на рис. 2  та табл. 2. 
Важливо, що при цьому була визначена 
відповідність груп за цими показниками, що 
дозволило в подальшому проводити порів-
няння результатів їх обстеження. 

Для проведення алергологічного тес-
тування ми використовували вітчизняні 
пилкові та харчові алергени виробництва 
Вінницького підприємства “Імунолог”, які 
зареєстровані в Україні. Ці алергени були 
представлені водно-сольовими екстрактами 
пилку дерев та харчових (фрукти та овочі) 
алергенів.  

Всі пацієнти пройшли анкетування з 
метою попереднього виявлення причинних 
харчових алергенів (анкета). У всіх хворих 
проведена молекулярна алергодіагностика з 
метою виявлення структури сенсибілізації 
до мажорних і мінорних РА пилку берези 
(rBetv1 та rBet v2-4), а також у пацієнтів з 
ПХА була визначена структура сенсибіліза-
ції до мажорних і мінорних РА фруктів 
(Prup-PR10, Prup4, Prup3-LTP). 

 
 

Таблиця 2 
Розподіл обстежуваних пацієнтів за віком 

Групи обстежених 

Вік, роки 

16-30 31-40 41-55 

число обстежених 

абс. число % абс. число % абс. число % 

1-а 41 40,2 34 33,3 27 26,5  
 

2-а 56 48,2 32 27,3 27 23,6 
 
Примітка: розбіжність показників між групами недостовірна (Р>0,05). 
 
 
 
Результати дослідження  
та їх обговорення 
 
Відомо, що для 40-70% хворих на по-

ліноз характерна наявність ПХА [15]. Серед 

обстежених нами 217 пацієнтів з САР та 
сенсибілізацією до пилку дерев у 115 
(53,0%) була виявлена ПХА, структура якої, 
за результатами проведеного анкетування, 
наведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Структура сенсибілізації до харчових 

алергенів у хворих на САР із сенсибілізацією до 
пилку алергенів дерев, за даними анкетування 

 
 
Рис. 4. Частота моно- і полісенсибілізації до 

харчових алергенів у хворих на САР з ПХА    

 
У значної частини хворих на САР з 

наявністю ПХА відмічається перехресна 
сенсибілізація до декількох харчових алер-

генів, що підтверджують дані обстеження 
наших пацієнтів, які наведені на рис. 4. 

Як видно з даних на рис. 4, сенсибілі-
зація тільки до одного виду харчових алер-
генів з аналізу анкетних даних виявлена у 
44,7% (22 осіб) обстежених, у решти 26 осіб 
(55,3%)  була сенсибілізація до декількох 
видів алергенів. Серед них найбільш часто 
зустрічалася сенсибілізація до комбінації 
яблука з іншими фруктами і горіхами. 

В результаті проведеного анкетування 
було визначено, що у 71,8% (79 пацієнтів) 
ПХА розвинулася пізніше, ніж  САР. Крім 
того, у 83,6% (92 пацієнти) клінічні прояви 
алергії зберігаються після закінчення періо-
ду полінації рослин та у 45,5% (50 осіб) 
прояви ПХА на фрукти посилюються в пе-
ріод пилкування дерев. Більш детально ін-
формація про результати анкетування осіб з 
САР наведена в табл. 3. При аналізі анкет-
них даних нами визначено, що у хворих з 
САР та ПХА найбільш часто при вживанні 
певних харчових продуктів розвивався 
ОАС, як найбільш типовий прояв ПХА, та 
ринокон’юнктивіт, рідше зустрічалися клі-
нічні прояви з боку слизової оболонки та 
шкіри. 

Згідно із завданням нашого дослі-
дження, в усіх пацієнтів з підозрою на ПХА 
після анкетування були проведені шкірні 
прик-тести з причинними харчовими алер-
генами, результати яких відображені в таб-
лиці 4.  

Для постановки prick-test використо-
вувались стандартні набори харчових алер-
генів, які містять в 1 мл 10 000 PNU. Мето-
дика виконання prick-test та оцінка резуль-
татів  виконувались згідно з інструкцією.                                                                                                            

 
 

Таблиця 3  
Перелік клінічних симптомів, індукованих вживанням фруктів та овочів,  

у пацієнтів з САР та ПХА (n=115) 

Клінічні симптоми 
Кількість обстежених 

абс. число % 
ОАС 110 95,65 

Ринокон’юнктивіт 71 61,74 
Хронічна кропив'янка 21 18,26 

Біль в животі 20 17,39 
Шкірний висип 15 13,04 
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Таблиця 4 
Структура сенсибілізації до харчових алергенів  за результатами прик-тестів  

у хворих на САР з сенсибілізацією до алергенів дерев 

Алергени 
Кількість хворих 

абс. % 
Морква 5 4,35% 
Яблуко 61 53,04% 
Арахіс 10 8,7% 

 
В результаті проведених прик-тестів 

перехресна харчова алергія підтвердилася 
лише у 81 (70,4%) пацієнта, що говорить про 
недостатню інформативність прик-тестів з 
харчовими алергенами.  Причиною недоста-
тньої інформативності прик-тестів може бу-
ти те, що різні алергени, які містяться в од-
ному рослинному продукті, мають різні фі-
зико-хімічні характеристики, тому в залеж-
ності від сенсибілізації до одного чи іншого 
компонента алергену у кожного хворого 
ступінь вираженості прик-тестів буде різним. 
Так, наприклад, при сенсибілізації до білків 
PR-10, які руйнуються при термічній оброб-

ці, ми побачимо або слабку реакцію прик-
тестів, або реакція буде повністю відсут-
ньою, а при сенсибілізації до LTP-білків – 
реакція буде вираженою. 

В зв`язку з необхідністю вдосконален-
ня діагностики ПХА у хворих на САР з сен-
сибілізацією до пилку дерев  нами був дослі-
джений рівень відповідних sIgE-антитіл в 
сироватці крові, результати якого наведені в  
табл. 5. При цьому вміст sIgE-антитіл вияв-
лявся за допомогою імуноферментного ана-
лізу (ІФА) до тих харчових алергенів, пере-
лік яких визначався на підставі попередньо 
проведеного шкірного тестування.  

 
 Таблиця 5  

Результати визначення методом ІФА рівня sIgE до харчових алергенів 
у хворих на САР із сенсибілізацією до пилку дерев 

Алерген Концентрація IgE антитіл  
у сироватці  (KUA/I) Клас  реакції Кількість пацієнтів, абс (%) 

Арахіс 

>100 6 15 (13,4 %) 
50-100 5 7 (6,09 %) 
17,5-50 4 5 (4,35 %) 
3,5-17,5 3 - 
0,7-3,5 2 - 

Яблуко 

>100 6 28(24,35 %) 
50-100 5 30 (26,09 %) 
17,5-50 4 12 (10,34 %) 
3,5-17,5 3 11 (9,57%) 
0,7-3,5 2 - 

Морква 

>100 6 2 (1,74%) 
50-100 5 18 (15,65 %) 
17,5-50 4 6 (5,22 %) 
3,5-17,5 3 2 (1,74%) 
0,7-3,5 2 - 

Персик 

>100 6 5 (4,35%) 
50-100 5 9 (7,83%) 
17,5-50 4 5 (4,35%) 
3,5-17,5 3 3 (2,61%) 
0,7-3,5 2 1(0,87%) 
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Рис. 5. Порівняння отриманих результатів 

при анкетуванні, виконанні прик-тесту та визна-
ченні рівня специфічних IgE в групі хворих на 
САР з сенсибілізацією до пилку дерев та до при-
чинних харчових алергенів. 

 
 

Результати визначення рівня sIgE до 
харчових алергенів у хворих на САР із сен-
сибілізацією до пилку дерев показали, що 
для  осіб з наявністю САР та ПХА, за дани-
ми лабораторного дослідження крові в пе-
реважній більшості випадків характерний 
дуже високий та високий рівень sIgE-
антитіл до таких фруктів та овочів, як яблу-
ко (50,44%), морква (17,39%), арахіс 
(19,49%). 

Ми також провели порівняння відпо-
відності отриманих результатів при анкету-
ванні, при виконанні прик-тестів та визна-
ченні рівня специфічних IgE в групі хворих 
на САР з сенсибілізацією до пилку дерев та 
до причинних харчових алергенів. При цьо-
му були отримані дані, які представлено на 
рис. 5. 

Невідповідність даних анамнезу, 
прик-тестів і виявлених специфічних IgE до 
горіха, найвірогідніше, говорить про те, що 
реакція, яка виникає у пацієнтів після вжи-
вання горіхів, може бути пов'язана з низь-
ким вмістом діаміноксидази. 

Таблиця 6  
Результати визначення рівнів sIgE до РА у хворих на САР з  наявністю ПХА  до фруктів  

Алерген Трактовка результатів Клас реакції 
Число хворих 

абс. % 

Pru p 1-R10 

<0,35 0 0  
0,35-0,7 1 1 3,8 
0,7-3,5 2 1 3,8 

3,5-17,5 3 3 11,5 
17,5-50 4 9 34,6 
50-100 5 5 19,2 
>100 6 4 15,4 

Pru p 4 

<0,35 0   
0,35-0,7 1   
0,7-3,5 2 3 11,5 

3,5-17,5 3   
17,5-50 4   
50-100 5   
>100 6   

Pru p 3-LTP 

<0,35 0   
0,35-0,7 1 1 3,8 
0,7-3,5 2 2 7,7 

3,5-17,5 3   
17,5-50 4   
50-100 5   
>100 6   
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Наявність сенсибілізації, визначеної за 
допомогою шкірних тестів, та визначення 
специфічних IgE in vitro не завжди відобра-
жає можливість клінічних маніфестацій 
алергопатології. Ідентифікація алергену 
може допомогти попередити ті чи інші по-
тенційно небезпечні реакції, пов'язані з пе-
рехресним реагуванням. З цією метою нами 
була проведена компонентна діагностика до 
рекомбінантних алергенів фруктів (на прик-
ладі рекомбінантних алергенів персика – 
Pru p 1-R10, Pru p 4, Pru p 3-LTP). Результа-
ти представлені в таблиці 6. 

Наведені в табл. 6  дані свідчать на 
користь того, що частіше і більш виражено 
у пацієнтів із САР та ПХА відмічалася гіпе-
рчутливість до РА фруктів, а саме Pru p 1-
R10, і рідше до Pru p 3-LTP та Pru p 4. 

З урахуванням всього вищенаведеного 
нами створено (рис. 6) алгоритм діагностики 
ПХА у пацієнтів з САР, зручний для засто-
сування лікарями різного фаху. Використан-
ня цього алгоритму дозволяє суттєво підви-
щити якість діагностики даного патологічно-
го стану, а також покращити ефективність 
лікування відповідної категорії хворих. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Алгоритм діагностики ПХА у хворих на САР.   
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Таким чином, у хворих на САР зав-
жди слід виявляти можливу ПХА. При діаг-
ностиці  IgE-опосередкованої пилкової та 
харчової алергії до овочів/фруктів слід вра-
ховувати особливості різних алергенів, осо-
бливо рекомбінантних, що дозволяє провес-
ти ефективні елімінаційні заходи, зокрема 
дієтотерапію особам, що страждають на 
САР та ПХА.  

 
Висновки 
1. За результатами анкетування, час-

тота розвитку ПХА до овочів/фруктів у осіб 
з САР із сенсибілізацією до пилку дерев 
складає 53%. Для більшості осіб (56,5 % 
випадків) з ПХА на тлі САР характерна се-
нсибілізація до декількох видів харчових 
алергенів, серед яких переважає сенсибілі-
зація до комбінації яблука з іншими фрук-
тами і горіхи. 

2. До найбільш типових проявів ПХА 
при вживанні певних харчових продуктів у 
пацієнтів із САР відносяться ОАС (95,65%) 
та ринокон’юнктивіт (61,74%), рідше зу-
стрічаються клінічні прояви з боку слизової 
оболонки та шкіри.  

3. За результатами шкірного тесту-
вання гіперчутливість до харчових алерге-
нів виявлена лише в 53,04% осіб з ПХА, що 
свідчить про недостатню інформативність 
прик-тестів з харчовими алергенами і вима-
гає проведення з метою визначення гіперчу-
тливості до харчових алергенів лаборатор-
ного обстеження відповідної категорії паці-
єнтів.  

4. Для хворих на САР із ПХА, за да-
ними лабораторного дослідження крові, в 
переважній більшості випадків характерний 
дуже високий та високий рівень специфіч-
них IgE-антитіл до алергенів яблука 
(83,7%), моркви (77,7%) та арахісу (53,8%). 

5. У пацієнтів з САР та ПХА частіше і 
більш виражено, за даними молекулярної 
діагностики, відмічається гіперчутливість 
до рекомбінантних алергенів фруктів, а са-
ме Pru p 1-R10 і рідше – до Pru p 3-LTP та 
Pru p 4.  

6. Запропонований алгоритм діагнос-
тики ПХА у хворих на САР дозволяє під-
вищити якість діагностики супутньої харчо-
вої алергії та оптимізувати відповідні елімі-
наційні заходи. 
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ПЕРЕКРЕСТНО-ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ  

У ПАЦИЕНТОВ С СЕЗОННЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ  

Наумова О.А (Киев) 

Р е з ю м е  

 Актуальность: В разных странах мира сезонным аллергическим ринитом (САР) страдает от 0,2 до 39% 
населения. У 40-70% пациентов с сенсибилизацией к пыльце деревьев наблюдается сочетание САР с перекрест-
но-пищевой аллергией (ППА) на различные фрукты и овощи, что обусловлено общими антигенными детерми-
нантами, которые содержатся в пыльцевых и пищевых аллергенах. При этом под перекрестной аллергической 
реакцией понимают тот факт, что человек патологически реагирует не только на аллергены одинакового проис-
хождения. Причина заключается в том, что и в других источниках встречаются аналогичные по своему составу 
аллергены. В последнее время в аллергологии активно используется метод молекулярной аллергодиагностики 
(или компонентной аллергодиагностики). Использование компонентной аллергодиагностики дает нам понима-
ние, насколько специфична аллергическая реакция по отношению к данному аллергену (например береза, ябло-
ко, морковь и др.) или же имеет место контакт с гомологичным элементом, относящимся к тому же «белковому 
семейству», и прогнозировать интенсивность аллергической реакции. 

Цель и задачи исследования: Изучение клинических особенностей ППА у больных САР с сенсибилиза-
цией к пыльце деревьев; установление информативности кожного тестирования с пищевыми аллергенами в 
выявлении ППА у лиц с САР с сенсибилизацией к пыльце деревьев; определение с помощью молекулярной 
диагностики гиперчувствительности к рекомбинантным аллергенам (Pru p 3-R10, Pru p 3-LTP Pru p 4) фруктов; 
создание алгоритма диагностики ППА у больных САР. 

Материалы и методы: Для достижения цели и решения поставленных задач нами было обследовано 
217 пациентов с САР с сенсибилизацией к пыльце деревьев. Все они были разделены на 2 группы: 1-я группа 
(102 пациентов) с САР с сенсибилизацией к пыльце деревьев без ППА, 2-я группа (115 пациентов) с САР с сен-
сибилизацией к пыльце деревьев и наличием ППА. Диагноз САР и ППА определялся на основании жалоб, дан-



72  Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2015 

ных аллергологического анамнеза, результатов аллергологического обследования (кожные прик-тесты, опреде-
ление уровней общего и аллерген-специфического IgE, а также содержания аллерген-специфического IgE к 
рекомбинантным аллергенам), клинического и инструментального отоларингологического обследования. 

Результаты и обсуждение: По результатам анкетирования частота ППА к овощам/фруктам у лиц с 
САР с сенсибилизацией к пыльце деревьев составляет 53% случаев. К наиболее типичным проявлениям ППА 
при употреблении определенных пищевых продуктов у пациентов с САР относятся оральный аллергический 
синдром (95,65% случаев) и риноконьюнктивит (61,74% наблюдений), реже встречаются клинические проявле-
ния со стороны слизистой оболочки и кожи. 

По результатам кожного тестирования гиперчувствительность к пищевым аллергенам можно установить 
лишь у 53,04% лиц с ППА, что свидетельствует о недостаточной информативности прик-тестов с пищевыми 
аллергенами и требует проведения лабораторного обследования соответствующей категории пациентов с целью 
определения чувствительности к пищевым аллергенам. У пациентов с САР и ППА чаще и более выражено по 
данным молекулярной диагностики отмечается гиперчувствительность к рекомбинантным аллергенам фруктов, 
а именно – Pru p 1-R10, и реже – Pru p 3-LTP и Pru p 4. 

Ключевые слова: сезонный аллергический ринит, перекрестная пищевая аллергия, молекулярная аллер-
годиагностика, белки-неспецифические переносчики липидов. 
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A b s t r a c t  

Actuality: From 0,2 to 39% of the population of the world suffers with seasonal allergic rhinitis (SAR). 40-70% 
of patients with sensitization to tree pollen have combination of SAR and cross food allergies (CFA) on a variety of 
fruits and vegetables because of the community of antigenic determinants that are contained in the pollen and food al-
lergens. 

Cross-reactions between food allergens and pollen provide due to common antigenic determinants that are a part 
of these allergens. However, under cross-allergic reaction aware of the fact that people pathologically react not only to 
allergens of the same origin. The reason is that very similar allergens meet also in other places. 

Method of molecular allergodiagnostics (or component allergodiagnostics) is widely used recently. 
Using of component allergodiagnostics gives us understanding how  allergic reaction is specific in relation to 

this allergen (such as birch, apple, carrots and so on.) or contact with homologous element belonging to the same "fami-
ly protein" take place. It can give possibility to predict the intensity of allergic reaction. 

The purpose and task of the study. 
To study clinical features of CFA in patients with SAR with sensitization to tree pollen. 
To set the informativeness of skin testing with food allergens in identifying CFA in patients with SAR with sen-

sitization to tree pollen. 
Identification of hypersensitivity to recombinant allergen of fruits (Pru p 3-R10, Pru p 3-LTP Pru p 4)  with the 

help of molecular diagnostics.   
Creating a diagnostic algorithm of CFA in patients with SAR. 
Materials and methods. 217 patients with SAR and sensitization to tree pollen were diagnosed. They were di-

vided into 2 groups: 1st group (102 patients) with SAR and sensitization to tree pollen without CFA and 2nd group (115 
patients) with SAR with sensitization to tree pollen combined with CFA. 

The diagnosis of SAR and CFA determined on the basis of complaints, allergic history data, results of allergy 
investigation  (skin prick test, determination the levels of total and allergen-specific IgE and the content of allergen-
specific IgE to recombinant allergens), otolaryngology clinical and instrumental examination. 

Results and discussion. 
The frequency of CFA to vegetables/fruits in patients with SAR combined with sensitization to tree pollen 

reached 53% according to results of questionnaire. Oral allergic syndrome (OAS) in 96% and rhinoconjunctivitis in 
62% were detected as typical manifestations of CFA in patients with SAR. Clinical manifestations from the side of skin 
and mucosa were less common.    

 Hypersensitivity to food allergens were detected in 53% of patients with CFA according to results of skin tests. 
It shows lack of informativeness of prick tests with food allergens and requires laboratory testing of appropriate patients 
to determine hypersensitivity to food allergens.  

Hypersensitivity to recombinant fruit allergens (Pru p 1-R10, Pru p 3-LTP and Pru p 4) was more frequent in pa-
tients with SAR and CFA according to dates of molecular diagnostics.  

Key words: seasonal allergic rhinitis, food cross allergy, molecular diagnostics, proteins-nonspecific lipid trans-
port.  


