
47ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

AСТМА ТА АЛЕРГІЯ • 4 • 2021
ISSN 2307-3373DOI: 10.31655/2307-3373-2021-4-43-49

SENSITIZATION TO ALLERGENIC COMPONENTS OF HOUSE DUST MITES IN CHILDREN 
WITH BRONCHIAL ASTHMA IN KHARKIV REGION
V. A. Klymenko1, T. V. Kulik1, V. M. Belous2, O. V. Pyontkovskaya3, O. M. Savvo3
1Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine
2Ecomed Medical Center, Kharkiv, Ukraine
3Municipal non-profit enterprise of Kharkiv Regional Council «Regional Children’s Clinical Hospital G1», Kharkiv, Ukraine

Abstract. The aim of the work is to determine the molecular profile of sensitization to house dust mites in children 
with bronchial asthma in the Kharkiv region. 

Object and methods of study. 42 children aged from 6 to 18 years were under observation. Evaluation of the sensiti-
zation profile was performed by the method of multicomponent photometric analysis ALEX. 

Results and discussion. Boys predominated among the patients — 76 %. Patients had intermittent (46 %), mild per-
sistent (31  %), moderate persistent (15  %) and severe persistent asthma (8  %). Allergic rhinitis was noted in 88  % of 
patients. Elevated IgE levels were observed in 69  % of patients. The median IgE is 385.50 [122.75; 991.00] kU/L. 
Sensitization to house dust mites was detected in 23 (54 %) patients, of which monosensitization — 10 %; co-sensitization 
with other aeroallergens — 44 %. Among pediatric patients in the Kharkiv region, the leading sensitization is sensitization 
to D. farinae (44 %) and D. pteronyssinus (48 %). Molecular sensitization profile: Der f1 — 38.1 %; Der f2 — 38.1 %; Der 
p1 — 33.33  %; Der p2 — 38.1  %; Der p5 — 14.29  %; Der p7 — 16.67  %; Der p10 — 9.52  %; Der p20 — 2.38  %; 
Der p23 — 26.19 %. Only minor components (Der p5, 7, 10, 20 or 21) were found in 7.14 % of patients, which proves the 
need for molecular diagnosis when prescribing immunotherapy. Among the «new» allergens for our region — Blomia 
tropicalis — sensitizationin 11.9 %; molecular profile: Blo t1 — 2.38 %; Blot 10 — 9.52 %; Blo t21 — 4.76 %. Isolated cases 
of sensitization to ticks Glycyphagus domesticus, Tyrophagus putrescentiae, Lepidoglyphus destructor have been identified. 

Conclusions. Differences in sensitization to molecular components of house dust mites in children of the Kharkiv 
region were proved . It should be taken into account in the diagnosis and treatment of patients with allergic diseases.
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У м. Харкові перші данні щодо алергокомпо-
нентної сенсибілізації були представлені у дорослих 
хворих на алергічний риніт [19]. Його авторами з 16 
обстежених пацієнтів виявлені високі рівні sIgE 
(більше 4,5 kUa/L) до Der р 1  (n = 6); Der p 2 (n = 3) 
та Der f 2 (n = 4). Виявлений профіль сенсибілізації 
суттєво відрізняється від «алергопаспорту» дитини, 
хворої на бронхіальну астму.

В Україні у 2018 році проведено також мульти-
центрове алергокомпонентне дослідження хворих 
на алергічні захворювання з сенсибілізацією до клі-
щів алергенів. Обстежено 459 пацієнтів віком від 18 
до 78 років. Розподіл хворих за регіонами становив: 
Київ — 45 %, Дніпро — 18 %, Харків — 17 %, Одеса 
— 8 %, Львів — 7 %, інші регіони — 5 %. Сенсибілізація 
до різних компонентів кліщів становила: у Києві — 
Der p 2 — 18 %, Der f 2 –18 %; Харкові — Der p 2 — 
31 %, Der f 2 — 30 %, Der p 1 — 8 %; Одесі — Der p 2 
— 22 %, Der f 1 — 19 %, Der f2 –19 %; Львові — Der p 2 
— 29 %, Der f 2 — 26 %, Der f 1 — 26 %,  Der f 23 — 
22 % [20]. Звертають на себе увагу суттєві відмінно-
сті в сенсибілізації хворих різних регіонів України. 
Так, у Харкові сенсибілізація до Der  p  2 та Der  f  2 
майже в 2 рази вище, ніж в Києві; а в Львові до 

Der f 23 сенсибілізований кожний п’ятий хворий.
Проведений порівняльний аналіз сенсибілізації 

хворих в Україні та світі ще раз підкреслює актуаль-
ність виконаного дослідження та необхідність 
подальшого вивчення даної проблеми.

Висновки
1. Алергокомпонентна діагностика — необхід-

ний компонент ведення хворого на алергопатологію 
на сучасному етапі.

2. В Харківському регіоні у 54 % дітей з бронхі-
альною астмою відзначена наявність сенсибілізації 
до кліщів домашнього пилу. Розповсюдженість сен-
сибілізації до D. farinae та D. pteronyssinus вірогідно 
не розрізняється між собою і становить 44 % та 48 % 
випадків відповідно.

3. Сенсибілізація тільки до мінорних компонентів 
кліщів виявлена у 5 % пацієнтів, що доводить необ-
хідність алергокомпонентного аналізу при призна-
ченні пацієнтам алергенспецифічної імунотерапії.

4. У 11 % дітей з бронхіальною астмою виявлена 
сенсибілізація до Blomiatropicalis, що дозволяє реко-
мендувати включення цього алергену до стандарту 
діагностики алергії в Україні.


