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РОЗБІЖНІСТЬ МІЖ ШКІРНИМ ТЕСТУВАННЯМ МЕТОДОМ 

ПРИК-ТЕСТУ ТА РІВНЯМИ СПЕЦИФІЧНОГО IGE 

У ПАЦІЄНТІВ З РЕСПІРАТОРНИМИ  

АЛЕРГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНІ ДАНІ)

А. Є. Богомолов

Резюме 
Ціль дослідження – порівняльний аналіз точності кількісного ви‑

значення рівня специфічних імуноглобулінів E за допомогою імуно‑

блоттінгу двох різних виробників у пацієнтів з алергічними захво‑

рюваннями дихальних шляхів.

Об’єкт дослідження: 88 пацієнтів з алергічним ринітом та / або 

атопічною бронхіальною астмою з клінічно значимою та підтвер‑

жденою результатами прик‑тестів сенсибілізацією до досліджува‑

них алергенів, віком від 18 до 60 років.

Методи  дослідження: клініко–анамнестичний, фізикальний, 

функціональний, шкірне тестування методом постановки прик‑

тестів, лабораторний, статистичний.

Результати та їх обговорення
За результатами шкірного тестування методом прик‑тесту 

найбільш часто спостерігалась сенсибілізація до пилкових алергенів 

(жито – 34 пацієнти (37,7 % випадків), береза – 32 пацієнти 

(35,5 % випадків) та вільха – 25 пацієнтів (26,6 % випадків) 

та алергенів побутових кліщів (Dermatophagoides pteronissynus – 

33 пацієнти (37,7 % випадків) та Dermatophagoides farinae – 30 па‑

цієнтів (33,3 % випадків)). При порівняльному аналізі результатів 

визначення специфічного IgE методом імуноблоттінгу двох різ‑

них виробників визначено, що частина результатів не співпада‑

ють між собою; систематичне розходження склало 0,10 ku/l – 

5.6 ku/l, що є суттєвим. 
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РАЗЛИЧИЯ В КОЖНОМ ТЕСТИРОВАНИИ МЕТОДОМ 

ПРИК-ТЕСТА И УРОВНЯМИ СПЕЦИФИЧЕСКОГО IGE 

У ПАЦИЕНТОВ С РЕСПИРАТОРНЫМИ 

АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ)

А. Е. Богомолов

Резюме
Цель  исследования  –  сравнительный  анализ точности коли‑

чественного определения уровня специфических иммуноглобули‑

нов E с помощью иммуноблоттинга двух разных производите‑

лей у пациентов с аллергическими заболеваниями дыхательных 

путей.

Объект  исследования:  88 пациентов с аллергическим ринитом 

и/или атопической бронхиальной астмой с клинически значимой 

и подтвержденной результатами прик‑тестов сенсибилизацией 

к исследуемым аллергенам в воздасте от 18 до 60 лет.

Методы  исследования:  клинико‑анамнестический, физикаль‑

ный, функциональный, кожное тестирование методом постановки 

прик‑тестов, лабораторный, статистический.

Результаты и их обсуждение
По результатам кожного тестирования методом прик-

теста наиболее часто наблюдалась сенсибилизация к пыльце-
вым аллергенам (рожь – 34 пациента (37,7 % случаев), береза – 
32 пациента (35,5 % случаев) и ольха – 25 пациентов (26,6 % 
случаев) и аллергенов бытовых клещей (Dermatophagoides pteron‑

issynus – 33 пациента (37,7 % случаев) и Deоrmatophagoides fari‑

nae – 30 пациентов (33,3 % случаев)). При сравнительном ана‑

лизе результатов определения специфического IgE методом 

иммуноблоттинга двух разных производителей установлено, 

что часть результатов не совпадают между собой; система‑

тическое расхождение составило 0,10 ku/l – 5,6 ku/l, что яв‑

ляется существенным. 
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