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КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД КЛІЩОВИХ ТА ЕПІДЕРМАЛЬНИХ ДІАГНОСТИЧНИХ 
АЛЕРГЕННИХ ЕКСТРАКТІВ
А. Є. Богомолов

Резюме. Метою нашого дослідження було визначити компонентний склад кліщових та епідермальних діагно-
стичних алергенів, призначених для діагностики сенсибілізації у пацієнтів з алергічними захворюваннями, опо-
середкованими IgE-механізмом. Матеріали та методи. Для вивчення компонентного складу нами були викори-
стані розчини екстрактів діагностичних алергенів МП "Імунолог" (Вінниця, Україна)  — Dermatophagoides 
pteronissynus, Dermatophagoides farinae, шерсть кота, шерсть собаки, овеча вовна, які є водно-сольовими розчина-

Abstract. The aim of our study was to determine the component composition of dust mite and epidermal diagnostic 
allergens, intended for the diagnosis of sensitization in patients with IgE — mediated allergic diseases. Materials and 
methods. To study the component composition, we used solutions of extracts of diagnostic allergens MP "Immunolog" 
(Vinnytsia, Ukraine) — Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, cat hair, dog hair, sheep wool, which 
are aqueous-saline solutions of protein-polysaccharide complexes isolated from the respective raw material by extraction 
with Evans-Koch liquid. The allergen was in liquid form with 2 ml of allergen in brown glass vials, with 1 ml of solution 
containing 10.000 PNU of allergen. 1 PNU (Protein Nitrogen Unit) is an international unit used to determine the 
concentration of protein nitrogen in allergens, which is equal to 0.00001 mg of protein nitrogen. Electrophoresis of 
allergen diagnostic solutions was performed by SDS-PAGE in columns recommended by Rockland Immunochemicals, 
Inc. (https://rockland-inc.com/sds-page.aspx). The database of www.allergen.org, the official site for the systematic 
nomenclature of allergens approved by the World Health Organization and the International Union of Immunological 
Societies (WHO / IUCN), was used to identify allergenic components. Results and discussion. Analysis of spectrograms of 
diagnostic allergen extracts show the presence of major and minor components in most of the analyzed cases. Thus, for 
allergens of the mite group, Dermatophagoides pteronyssinus — Der p1 with a molecular mass of 24 kDa, Dermatophagoides 
farinae — Der f1 with a molecular mass of 27 kDa, Acarus siro — Aca s13 with a molecular mass of 15 kDa components 
were determined. For epidermal allergens, a major component of Can f1 (lipocalin) with a molecular mass of 23 kDa, a 
minor component of Can f2 (19 kDa) and Can f3 (69 kDa) were found in dog hair allergen extract, and a major component 
of Fel d1 with a molecular mass of 38 kDa, major component Fel d4 (22 kDa), minor components Fel d2 (69 kDa) and Fel 
d3 (11 kDa) were found in cat hair allergen extract. For sheep wool allergen it is not possible to estimate the component 
composition by constructing a spectrogram after electrophoresis of solutions in polyacrylamide gel, as it is a mixture of 
proteins with similar molecular masses. In addition, a number of diagnostic allergens  — dog hair, Dermatophagoides 
farinae, Dermatophagoides pteronyssinus, contains non-allergenic ballast proteins in solutions.
Key words: allergy, allergen extracts, major allergens, minor allergens.
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ми білково-полісахаридних комплексів, виділені із відповідної сировини екстракцією рідиною Еванса-Коха. 
Алерген був у рідкій формі по 2 мл алергену у флаконах з коричневого скла, 1 мл розчину якого містить 10 000 
ПНУ алергену. 1 PNU (Protein Nitrogen Unit) — це міжнародна одиниця, що використовується для визначення 
концентрації білкового азоту в алергенах, що дорівнює 0,00001 мг білкового азоту. Електрофорез діагностичних 
розчинів алергенів проводили методом SDS-PAGE у колонках, рекомендованих Rockland Immunochemicals, Inc. 
(https://rockland-inc.com/sds-page.aspx). База даних www.allergen.org, офіційного сайту систематичної номенкла-
тури алергенів, затверджена Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Міжнародним союзом імунологічних 
товариств (ВООЗ / МСІТ), використовувалася для ідентифікації алергенних компонентів. Результати і обгово-
рення. Аналіз спектрограм діагностичних екстрактів алергенів показав наявність мажорних та мінорних компо-
нентів у більшості проаналізованих випадків. Так, для алергенів кліщів визначено у Dermatophagoides 
pteronyssinus — Der p1 з молекулярною масою 24 кДа, Dermatophagoides farinae — Der f1 з молекулярною масою 
27 кДа, Acarus siro — Aca s13 з молекулярною масою 15 кДа. Для епідермальних алергенів, в екстракті алергенів з 
собачої шерсті виявлено мажорний компонент Can f1 (ліпокалін) з молекулярною масою 23 кДа, мінорний ком-
понент Can f2 (19 кДа) та Can f3 (69 кДа); Fel d1 з молекулярною масою 38 кДа, мажорний компонент Fel d4 (22 
кДа), мінорні компоненти Fel d2 (69 кДа) та Fel d3 (11 кДа) були виявлені в екстракті алергенів котячої шерсті. 
Для алергену овечої вовни неможливо оцінити склад компонентів, побудувавши спектрограму після електрофо-
резу розчинів у поліакриламідному гелі, оскільки це суміш білків із схожими молекулярними масами. Крім того, 
ряд діагностичних алергенів — шерсть собаки, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus, містять в 
розчинах неалергенні баластні білки.
Ключові слова: алергія, алергенні екстракти, мажорні алергени, мінорні алергени.
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КЛЕЩЕВЫХ И ЭПИДЕРМАЛЬНЫХ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ АЛЛЕРГЕННЫХ ЭКСТРАКТОВ
А. Е. Богомолов

Резюме. Целью нашего исследования было определить компонентный состав клещевых и эпидермальных диаг-
ностических аллергенов, предназначенных для диагностики сенсибилизации у пациентов с аллергическими 
заболеваниями, опосредованными IgE-механизмом. Материалы и методы. Для изучения компонентного 
состава нами были использованы растворы экстрактов диагностических аллергенов МП "Иммунолог" 
(Винница, Украина) — Dermatophagoides pteronissynus, Dermatophagoides farinae, шерсть кота, шерсть собаки, 
овечья шерсть, которые являются водно-солевыми растворами белково-полисахаридных комплексов, выделен-
ные из соответствующей сырья экстракцией жидкостью Эванса-Коха. Аллерген был в жидкой форме по 2 мл 
аллергена во флаконах из коричневого стекла, 1 мл раствора которого содержит 10 000 PNU аллергена. 1 PNU 
(Protein Nitrogen Unit) — это международная единица, используемая для определения концентрации белкового 
азота в аллергенах, равный 0,00001 мг белкового азота. Электрофорез диагностических растворов аллергенов 
проводили методом SDS-PAGE в колонках, рекомендованных Rockland Immunochemicals, Inc. (Https://rockland-
inc.com/sds-page.aspx). База данных www.allergen.org, официального сайта систематической номенклатуры 
аллергенов, утверждена Всемирной организацией здравоохранения и Международным союзом иммунологиче-
ских обществ (ВОЗ / МСИО), использовалась для идентификации аллергенных компонентов. Результаты и 
обсуждение. Анализ спектрограмм диагностических экстрактов аллергенов показал наличие мажорных и 
минорных компонентов в большинстве проанализированных случаев. Так, для аллергенов клещей определено 
у Dermatophagoides pteronyssinus — Der p1 с молекулярной массой 24 кДа, Dermatophagoides farinae — Der f1 
с молекулярной массой 27 кДа, Acarus siro — Aca s13 с молекулярной массой 15 кДа. Для эпидермальных 
аллергенов, в экстракте аллергенов из собачьей шерсти обнаружен мажорный компонент Can f1 (липокалин) с 
молекулярной массой 23 кДа, минорный компонент Can f2 (19 кДа) и Can f3 (69 кДа) Fel d1 с молекулярной 
массой 38 кДа, мажорный компонент Fel d4 (22 кДа), минорные компоненты Fel d2 (69 кДа) и Fel d3 (11 кДа) 
были обнаружены в экстракте аллергенов кошачьей шерсти. Для аллергена овечьей шерсти невозможно оце-
нить состав компонентов, построив спектрограмму после электрофореза растворов в полиакриламидном геле, 
поскольку это смесь белков с похожими молекулярными массами. Кроме того, ряд диагностических аллерге-


