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алергенами є злаки, кропива (Київ) та дерева 

(Вінниця) [5]. Ще більші відмінності в спектрі сенсибі-

лізації виявлені при порівнянні з віддаленими геогра-

фічними зонами – так, в центральних районах 

Європейської частини Росії причиною полінозів є пилок 

лучних трав та дерев (берези, вільхи, горіха, клена, дуба); 

в Білорусії – пилок диких та культурних злаків; 

в Казахстані – полин, конопля та злаки [8], в Італії – 

пилок злаків, кропиви, берези та маслинових [7]; 

в Індії – пилок евкаліпту та акації. Таким чином, прове-

дене порівняння доводить наявність суттєвих відміннос-

тей в етіології полінозів та є підставою для проведення 

подальшого вивчення проблеми.

Висновки
1. У 45 % хворих на алергічні захворювання має місце 

пилкова сенсибілізація.

2. Визначено регіональні відмінності у спектрі пилко-

вої сенсибілізації: в Харківському регіоні найбільш 

репрезентативними алергенними таксонами є бур’янисті 

трави (амброзія, полин, цикламена), кульбаба, гречка 

посівна, щавель кінський, дерева – тополя, акація, клен, 

вільха, дуб.

3. Отримані результати слід враховувати при прове-

денні аеропалінологічних досліджень, при діагностиці та 

лікуванні полінозів.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЫЛЬЦЕВОЙ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ 
У ДЕТЕЙ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА

В. А. Клименко, А. В. Серветник, Л. М. Адарюкова

Резюме. У 685 детей с аллергическими заболеваниями в возрасте 

3–17 лет изучена пыльцевая сенсибилизация методом кожного рота-

ционного прик-теста. Сенсибилизация выявлена у 311 (45 %) детей, 

среди которых 276 (88,7 %) пациентов имели поливалентную сенсиби-

лизацию. Установлены наиболее репрезентативные аллергенные так-

соны для Харьковского региона: бурьянистые травы (амброзия, полынь, 

цикламена), одуванчик, гречка, щавель конский, деревья – тополь, 

акация, клен, ольха, дуб.
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THE CHARACTERISTIC OF POLLEN SENSITIZING
 IN CHILDREN IN KHARKIV REGION

V. A. Klymenko, A. V. Servetnik, L. M. Adarukova

Summary. The pollen sensitizing was determined in 685 children aged 

from 3 till 17 years with allergic diseases. A method of rotation prick-test was 

used. The sensitizing was revealed in 311 (45 %) children. 276 (88,7 %) 

patients had polyvalent sensitizing. The more significant allergenic plants for 

Kharkiv Region are following: weeds (Ambrosia, Asteraceae, Cyclachaena), 

Taraxacum, buckwheat, Rumex, trees (Populus, Acacia, Acer, Alnus, 

Quercus).
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