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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ У ЛИЦ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ 
 (Обзор литературы и собственные данные)

А. Е. Богомолов
Резюме

Целью исследования было провести обзор литературы по тематике диагностической ценности различных методов опреде-
ления сенсибилизации у пациентов с аллергией, изучить параметры специфичности и чувствительности кожного тестирования 
и лабораторного определения специфического IgE.

Материалы и методы. В ходе исследования 88 пациентов с аллергическим ринитом были обследованы тремя различными 
методами специфической аллергической диагностики (in vivo и in vitro) в соответствии с рекомендациями комитета по этике 
Винницкого национального медицинского университета имени Пирогова, причем все они были вне острого периода. 
Критериями включения были диагноз аллергического ринита (как интермиттирующего, так и персистирующего) с доказанной 
чувствительностью к домашним аллергенам. Прик-тест проводился по классической методике тестирования в соответствии с 
нормативными документами с коммерческими экстрактами аллергенов.

Вестерн-блоттинг для определения уровней IgE проводили с использованием тест-систем RIDA qLine (R-Biopharm AG, 
Дармштадт, Германия) и Euroline (Euroimmun). Концентрацию sIgE переводили в номинальную шкалу (оценки) в соответствии 
со следующими правилами: < 0,35 МЕ мл-1-уровень 0 (отрицательный), (0,36–0,69 МЕ) мл-1-уровень 1 (граничные уровни), 
(0,7–3,49) IU mL-1-level 2 (слегка повышенный), (3,50–17,4) IU mL-1-level 3 (умеренно повышенный), (17,5–49, 9) IU mL-1-level 4 
(высокие уровни), (50–100) МЕ мл-1-уровня 5 (очень высокие уровни) и > 100 МЕ мл-1-уровня 6 (очень высокие уровни).

Результаты и обсуждение. Результаты двух систем определения специфического IgE к D. Pteronissinus по данным Rida 
AllergyScreen и Euroline имеют систематическую разницу в результатах (–1,27 кЕ/л).

Между данными кожного тестирования с аллергенами D. Pteronissinus и определением специфического IgE методом Rida 
AllergyScreen, существует хорошее согласие между результатами, существует удовлетворительное согласие между результатами иссле-
дования между данными кожного тестирования с аллергенами D. Pteronissinus и определение специфического IgE по методу Euroline. 
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ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ СЕНСИБІЛІЗАЦІЇ У ОСІБ З АЛЕРГІЧНИМ РИНІТОМ 
(Огляд літератури та власні дані)

А. Е . Богомолов
Резюме

Метою дослідження було провести огляд літератури за тематикою діагностичної цінності різних методів визначення сенси-
білізації у пацієнтів з алергією, вивчити параметри специфічності і чутливості шкірного тестування і лабораторного визначення 
специфічного IgE.

Матеріали та методи. В ході дослідження 88 пацієнтів з алергічним ринітом були обстежені трьома різними методами спе-
цифічної алергічної діагностики (in vivo та in vitro) відповідно до рекомендацій комітету з етики Вінницького національного 
медичного університету імені Пирогова, причому всі вони були поза гострого періоду. Критеріями включення були діагноз 
алергічного риніту (як інтермітуючого, так і персистуючого) з доведеною чутливістю до побутових алергенів. Прик-тест прово-
дився за класичною методикою тестування відповідно до нормативних документів з комерційними екстрактами алергенів.

Вестерн-блот для визначення рівнів IgE проводили з використанням тест-систем RIDA qLine (R-Biopharm AG, Дармштадт, 
Німеччина) і Euroline (Euroimmun). Концентрацію sIgE переводили в номінальну шкалу (оцінки) відповідно до наступних пра-
вил: < 0,35 МО мл-1-рівень 0 (негативний), (0,36-0,69 МО) мл-1-рівень 1 (граничні рівні), (0,7–3,49) IU mL-1-level 2 (злегка 
підвищений), (3,50–17,4) IU mL-1-level 3 (помірно підвищений), (17,5–49,9) IU mL-1-level 4 (високі рівні), (50–100) МО мл-1-рів-
ня 5 (дуже високі рівні) і > 100 МО мл-1-рівня 6 (дуже високі рівні).

Результати та обговорення. Результати двох систем визначення специфічного IgE до D. Pteronissinus за даними Rida 
AllergyScreen і Euroline мають систематичну різницю в результатах (-1,27 кЕ/л).

Між даними шкірного тестування з алергенами D. Pteronissinus і визначенням специфічного IgE методом Rida AllergyScreen, 
існує гарна згода між результатами, існує задовільний згоду між результатами дослідження між даними шкірного тестування з 
алергенами D. Pteronissinus і визначення специфічного IgE за методом Euroline.
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