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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ И IgE-ЗАВИСИМАЯ ПИЩЕВАЯ 

АЛЛЕРГИЯ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В.В. Чопяк, С.А. Зубченко

Резюме. На основании данных анкетирования и клинико-

лабораторных исследований проведен анализ питания студентов 

Львовского государственного медицинского колледжа имени Андрея 

Крупинского. Выявлено, что режим питания не соответствует тре-

бованиям рационального питания молодых людей, а продукты пита-

ния содержат большое количество веществ с выраженными гистами-

нолиберирующими и сенсибилизирующими свойствами. Формирование 

проявлений пищевой аллергии у студентов зависит от условий про-

живания, что подтверждается вероятно большей интенсивностью 

синтеза общего сывороточного ІgЕ у студентов, проживающих 

в общежитиях. Повышенный риск пищевой аллергии выявлен у сту-

дентов, употребляющих садовые ягоды, арахис и томаты. 

Установлено, что студенты с проявлениями пищевой аллергии веро-

ятно чаще болели острыми респираторными вирусными инфекциями 

(ОРВИ), у них чаще наблюдалась патология пищевого канала.

Ключевые слова: пищевая аллергия, студенческая молодежь, 

эозинофилы, сывороточный ІgЕ, заболеваемость.

PECULIARITIES OF NUTRITION AND CAUSES 

OF IgE-DEPENDENT FOOD ALLERGY 

FORMING IN STUDENTS

V.V. Chopyak, S.A. Zubchenko

Summary. On the basis of questionnaire survey and clinic-laboratory 

investigations the analysis of students’ nutrition was conducted at Lviv state 

medical college named after Andrey Krupunskyi. It was determined that 

dietary failed to meet the requirements of sensible nutrition of the young 

people, and food products included a great amount of substances with evident 

histamine liberated and sensitized peculiarities. Forming of evidences of food 

allergy in students depends on the living conditions, what is proved by 

possibly higher intensity of IgE synthesis in students, which live at a hostel.  

Increased risk of food allergy was determined in students while they ate 

garden berries, peanuts and tomatoes. It was determined that the level of 

dissemination of diseases of gastro-intestinal tract and the degree of acute 

respiratory disease incidence was evidently higher in students with food 

allergy manifestations.

Key words: food allergy, students, eosinophiles, serumal IgE, disease 

incidence. 

Конференція внесена до Реєстру з’їздів, симпозіумів 

і науково-практичних конференцій, які плануються на 

2011 р., затвердженому Міністром охорони здоров’я 

України і Президентом НАМН України (№133). 

Програма конференції присвячена обговоренню 

шляхів розв’язання актуальних питань клінічної 

інфектології та паразитології. Будуть розглядатися 

особливості перебігу інфекційних і паразитарних 

хвороб у сучасних умовах, труднощі діагностики і 

диференційна діагностика їх у дітей і дорослих, раці-

ональне застосування нових противірусних, анти-

бактеріальних, імунотропних, дезінтоксикаційних та 

інших засобів. У дні роботи конференції відбудеться 

спеціалізована виставка медикаментів, медичного 

обладнання та інформаційних матеріалів. 

Телефони для довідок: 
президент АІУ, чл.-кор. НАМН України, професор 

Михайло Антонович Андрейчин – тел. сл.: +38 (0352) 

52-47-25; e-mail: mandre@meta.ua; 

секретар правління АІУ, канд. мед. н., доцент 

Олег Любомирович Івахів – тел. моб.: +38 (050) 377-59-85; 

e-mail: olivakhiv@ukr.net;

позаштатний обласний інфекціоніст ГУОЗ 

Рівненської облдержадміністрації Сергій Васильович 
Дорошенко – тел. моб.: +38 (050) 903-15-00; e-mail: 

drdoroshenko@ukr.net.

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему:

 «Нові діагностичні і лікувальні технології 
в клінічній інфектології», 

яка відбудеться 22–23 вересня 2011 року в м. Рівне
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