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ЗНАЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ 

ЕТІОЛОГІЇ АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

У ПУЛЬМОНОЛОГІЇ

Ю. О. Матвієнко 

Резюме. Встановлення етіології алергічного захворювання полягає 

у виявленні конкретних причин – алергенів, що викликають розвиток 

симптомів хвороби. Лабораторна діагностика алергічних захворювань 

повинна допомогти клініцистові у встановленні етіології захворюван-

ня, його патогенетичної характеристики, включаючи характер і 

ступінь порушень імунної та інших систем організму. Основними 

алергологічними нозологіями в пульмонології вважаються захворюван-

ня алергічного походження з переважним ураженням бронхолегеневої 

системи. До них відносять: бронхіальну астму, поліноз, алергічний 

бронхолегеневий аспергильоз, синдром Леффлера, синдром Стюарта–

Зельцера–Анта, тропічну еозинофілію, вузелковий поліартеріїт, 

екзогенний алергічний альвеоліт, синдром Хайнера. 

Ключові слова: алергічні захворювання, алергени, алергенокомпо-

ненти, медіатори алергічної реакції.

THE VALUE OF LABORATORY DIAGNOSIS FOR THE 

DIFFERENTIAL APPROACH TO ESTABLISH THE ETIOLOGY 

OF ALLERGIC DISEASES IN PULMONOLOGY

Y. A. Matvienko 

Summary. Establishing the etiology of allergic disease is to identify the 

specific causes – allergens that cause the development of symptoms. 

Laboratory diagnosis of allergic disease should assist the clinician in estab-

lishing the etiology of the disease, its pathogenic characteristics, including the 

nature and extent of immune disorders and other body systems. The main 

allergenic nosologies in pulmonology are considered a disease of allergic 

origin, mainly affecting the broncho-pulmonary system. These include: 

asthma, hay fever, allergic bronchopulmonary aspergillosis, a syndrome of 

Loeffler’s, syndrome of Stewart–Seltzer– Anta, tropical eosinophilia, poly-

arteritis nodosa, exogenous allergic alveolitis, Heiner syndrome.

Key words: allergic diseases, allergen, the allergen components, mediators 

of allergic reaction.


