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Підвищення продукції ІФН-g вдвічі як прогностична 

ознака при визначенні ефективності АСІТ має четверте 

рангове місце (І = 1,22), ІЛ-12 – шосте (І = 0,98). 

Динаміка інших цитокінів (ІЛ-10, ІЛ-5) була менш 

інформативною (І = 0,55 і І = 0,40 відповідно).

Самооцінка пацієнтами ефективності лікування була 

значущою тільки для «крайніх» значень – задовільно 

(І = 0,44) і «відмінно» (І = 0,61), причому перша оцінка 

диктує доцільність продовження імунотерапії, друга – 

підтверджує ефективність проведеного лікування 

з точки зору покращення якості життя пацієнта.  

Індивідуальність вирішення питання щодо тривалості 

проведення АСІТ демонструє той факт, що інформаційна 

значущість показника кратності вже проведених курсів 

імунотерапії відповідає лише сьомому ранговому місцю.    

Узагальнюючи результати дослідження, можна дійти 

висновку про те, що збільшення числа діагностичних/

прогностичних критеріїв, які корелюють з ефективністю 

АСІТ, істотно підвищує точність кінцевого результату і 

дозволяє прийняти обґрунтоване рішення щодо припи-

нення або продовження АСІТ. При цьому для визначен-

ня оптимальної кількості курсів АСІТ при полінозі 

доцільно в першу чергу використовувати відносні показ-

ники, що відображають динаміку інтенсивності клінічної 

симптоматики полінозу у перший і другий після АСІТ 

сезони полінації алергенних рослин, суттєве зниження 

рівня IЛ-4 (на 15 % і більше), підвищення продукції 

IФН-γ і ІЛ-12 (на 100 % і більше) у сироватці крові, а 

також оцінку пацієнтами ефективності терапії.  
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ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДОВ 
К АЛЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ 

У БОЛЬНЫХ ПОЛЛИНОЗОМ

Е. М. Дитятковская

Резюме. В статье представлены результаты выбора наиболее 

информативных критериев, позволяющих оптимизировать продол-

жительность проведения предсезонной аллерген-специфической 

иммунотерапии (АСИТ) у больных поллинозом. Установлено, что 

высокую информативность имеют относительные показатели дина-

мики интенсивности клинической симптоматики поллиноза в первый 

и второй после АСИТ сезоны полинации аллергенных растений, суще-

ственное снижение уровня интерлейкина-4, повышение продукции 

интерферона-γ  и интерлейкина-12 в сыворотке крови, а также 

самооценка пациентами эффективности терапии.  
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THE RATIONALE OF APPROACHES 
TO ALLERGEN-SPECIFIC IMMUNOTHERAPY 

AT PATIENTS SUFFERING FROM POLLINOSIS – 
PREDICTOR OF BRONCHIAL ASTHMA

E. M. Dytyatkovs`ka

Summary. The results of choosing of the most informative criteria to 

optimize the duration of the pre-seasonal allergen-specific immunotherapy 

(ASIT) in patients with pollinosis are presented in this paper. It is established 

that high informativeness is possessed by relative ratios of intensity 

of pollinosis clinical symptoms dynamics in the first and second  allergenic 

plants` pollination seasons after ASIT, a significant reduction in interleukin-4, 

increased production of interferon-γ and IL-12 in blood serum, as well as 

patients` therapy efficacy self-estimation.
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