
 

  

АЛЕРГІЙНИЙ РИНІТ І ПОЛІНОЗ: 

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ 

 
З кожним роком, особливо в розвинених країнах 

світу, збільшується кількість пацієнтів з алергійними 

хворобами. Результати епідеміологічних дослід-

жень, проведених у багатьох країнах світу свідчать, 

що у 10–30% населення виявляють алергійні 

хвороби. За даними ВООЗ, щорічно збільшуються 

показники смертності за таких поширених 

патологічних станів, як бронхіальна астма (БА), 

анафілактичний шок та гострі токсикоалергійні 

реакції. За даними досліджень встановлено, що 

основними чинниками ризику є: обтяжливий 

спадковий анамнез, алергійна сенсибілізація, 

чинники, що сприяють формуванню алерго-

патології: паління, чистота повітря в приміщеннях, 

забруднення навколишнього середовища, в першу 

чергу повітря, кліматичні умови, чинники способу 

життя. 

Значну роль у формуванні алергопатології відіграє 

стан навколишнього середовища. Екологічна 

ситуація у нашій країні продовжує викликати 

серйозну занепокоєність. Близько 40% території 

України належить до екологічно забруднених, 

30% — до дуже забруднених, а 2% — до територій 

екологічних катастроф. 

 

Алергійний риніт (АР) входить до п’ятірки най-

поширеніших хронічних захворювань і уражає 

близько 10–30% дорослого і до 42% дитячого 

населення. Середній вік дебюту хвороби 

складає 10 років, а найбільшу кількість випадків 

реєструють у віці 13–19 років. Кожен третій 

хворий на АР молодший 17 років. Безумовно, ця 

патологія має соціально-економічні наслідки: АР 

є причиною пропусків у школі і на роботі, 

зниження працездатності та успішності, труд-

нощів у спілкуванні та погіршення якості життя. 

На жаль, у більшості випадків цю патологію 

діагностують не в повному обсязі — спів-

відношення виявлених і невиявлених випадків 

АР в Україні складає 1:40–60. Крім того, 

необхідно пам’ятати про відому концепцію 

Європейської академії алергології та клінічної 

імунології (European Academy of Allergology and 

Clinical Immunology, ЕААСІ) — ARIA (Allergy, 

Rhinitis and its Impact on Asthma) щодо взаємо-

зв’язку алергійного риніту та бронхіальної астми  

як «єдиних дихальних шляхів: єдина дихальна 

система, єдине захворювання». 

Останніми роками в усьому світі значно 

поширилися хвороби, які виникають внаслідок 

сенсибілізації організму людини пилком рослин, 

— полінози. За даними ВООЗ, на полінози 

страждають близько 20% населення різних 

країн, а питома вага цієї патології в структурі 

алергійних хвороб становить 29%. В Україні 

захворюваність на полінози вивчена 

недостатньо, однак є дані, що частіше хворіють 

дорослі. У дітей старших 5 років поліноз 

діагностують в 5–9% випадків, частіше у 

хлопчиків, а після 15 років — у дівчат. 
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Алергійний риніт (АР) — 

алергійне запалення слизової 

оболонки порожнини носа, що 

характеризується такими симптома-

ми, як закладання та свербіж у носі, 

ринорея і чхання. Основними 

причинами алергійного цілорічного 

риніту є побутові чинники: мікрокліщі 

домашнього пилу, епідерміс і 

шерсть тварин (котів, собак тощо), 

харчові алергени, цвіль. АР часто 

асоціюється або ускладнюється 

іншими хворобами, такими, як 

бронхіальна астма (БА), ко-

н’юнктивіт, риноинусит, поліноз, 

отит, атопічний дерматит. 

Поліноз — сезонний, інтермітуючий 

риніт — алергійне запалення обо-

лонок носа та його пазух, яке 

спричиняють пилок рослин та спори 

мікрогрибів і опосередковується ІgЕ-

залежними механізмами та про-

являється ринокон’юнктивальним 

синдромом. 

Основні причини полінозу: 

 пилок дерев (берези, дуба, 

вільхи, горіха, тополі, ліщини, 

каштана, клена, береста, 

ясена тощо) 

 пилок лугових, культурних 

рослин і злакових трав (тимо-

фіївки, вівсяниці, мітлиці, 

грястиці, тонконога, соняш-

ника, кукурудзи, жита тощо) 

 пилок бур’янів (амброзії, 

полину, пирію, лободи 

тощо) 

 спори мікрогрибів. 

Залежно від термінів пилен-

ня рослин виділяють три 

види полінозу: весняний (бе-

резень–травень), літній (чер-

вень–серпень), літньо-осінній 

(липень–жовтень). 

 Загалом період загострення 

полінозів триває близько 5–6 

міс. 

Основою імунопатогенезу полі-

нозу та АР здебільшого є ІgЕ-

залежний реагіновий механізм 

розвитку алергійних реакцій. 

Гранули алергену/пилку осіда-

ють переважно на слизовій 

оболонці носа, глотки, кон’юн-

ктиви, контактуючи з рецепто-

рним апаратом імунокомпе-

тентних клітин вже через 30 с. 

Можлива прихована сенси-

білізація пилковими алергенами, 

яка може тривати кілька років. 

Пилкові та інші алергени, про-

никаючи через епітелій, контак-

тують з мастоцитами, на поверхні 

яких наявні антитіла класу ІgЕ, що 

утворилися на етапі сенсибілізації. 

Після взаємодії пилкових та інших 

алергенів з ІgЕ відбувається 

дегрануляція мастоцитів з виді-

ленням у міжклітинний простір 

значної кількості різних біологічно 

активних речовин алергії, які 

стимулюють функцію еозино-

фільних гранулоцитів, моноцтів, 

лімфоцитів та інших імуноком-

петентних клітин. Це призводить 

до розширення капілярів, підви-

щення їхньої проникності, набряку 

слизової оболонки, гіперсекреції та 

зниження захисної функції епіте-

лію. У період загострення полінозу 

та АР у крові хворих підвищується 

рівень загального та специфічного 

ІgЕ, висока концентрація якого 

може визначатися також і в період 

ремісії хвороби. У хворих з 

полінозом та АР формується 

дисбаланс цитокінового профілю 

та Т-клітинних субпопуляцій. 

 Зважаючи на те, що пилок рослин 

може адсорбувати на собі хімічні 

мікроелементи й мікрогриби, мож-

ливий розвиток не тільки алер-

гійних, а й неалергійних реакцій, які 

формуються без участі ІgЕ. 
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Основні клінічні прояви 

полінозу 

Найчастіше (в 50–90% випадків) 

відзначається ринокон’юнктива-

льний синдром, який має гострий 

початок і характеризується: 

симптомами риніту з ринореєю, 

водянистими, а після приєднан-

ня вторинної інфекції — жовтими 

виділеннями з носа, пароксизма-

ми чхання, порушенням носово-

го дихання, свербежем носа та 

піднебіння, кашлем. Пилкова ри-

норея змінюється періодом пов-

ної закладеності носа, затрудне-

нням носового дихання, розвит-

ком риносинуситу (гаймориту, 

фронтиту). 

У хворих почащене дихання, 

вони морщать ніс, потирають 

його кінчик. Для пилкового 

кон’юнктивіту характерні свербіж 

очей, повік, їхня гіперемія, світ-

лобоязнь і сльозотеча. 

Кон’юнктивіт може ускладнюва-

тися ерозіями рогівки та кера-

титом. Гарячка можлива лише у 

разі формування синуситу чи 

середнього отиту. У 10–30% 

хворих за важкого перебігу 

полінозу можливий розвиток 

пилкової бронхіальної астми. 

 

Клінічні прояви, що рідко 

зустрічаються: 

- алергійний фарингіт, отит 

(особливо у дітей) 

- дерматологічний синдром: 

кропив’янка, набряк Квінке на 

відкритих ділянках тіла (у 4–8% 

хворих) 

- гастроінтестинальний синдром: 

нудота, блювання, біль у животі, 

діарея 

- мозкові явища за типом 

синдрому Меньєра, напади 

епілепсії 

- вісцеральні ураження: легень 

(еозинофільний інфільтрат), 

печінки, серця, сечових шляхів, 

статевих органів. 

Клінічні ознаки алергійного 

риніту 

 продромальні ознаки: 

свербіж, чхання, закладе-

ність носа 

 типові ознаки: значні сли-

зові або водянисті виді-

лення з носа, утруднене 

носове дихання, спричи-

нене набряком слизової 

оболонки 

 можливі свербіж повік та 

сльозотеча, однак вони 

більше притаманні полі-

нозу 

 підвищена чутливість сли-

зової оболонки носа до 

охолодження, пилу, різких 

запахів. 

Міжнародна асоціація, яка опіку-

ється питаннями АР (ARIA), 

разом з ВООЗ запропонувала 

класифікацію АР залежно від 

характеру перебігу (інтермітую-

чий або персистуючий) і тяжкості 

його симптомів (легкий, середньої 

тяжкості, тяжкий перебіг). 

 

Виділяють два варіанти АР: 

сезонний і цілорічний. Пацієнти з 

АР поділяються на дві групи: 

«чхальників» і «блокадників». 

Симптоми хронічного АР зберіга-

ються постійно, частіше зустріча-

ються у «блокадників», ніж у 

«чхальників».  

 

Риноскопічні критерії (за 

даними прямої риноскопії): 

 набухання слизової обо-

лонки носової перегородки 

 набряк нижніх і середніх 

носових раковин 

 слизова оболонка носа 

блідо-сіра з блакитним 

відтінком і блискучою по-

верхнею з мармуровим та 

«плямистим» малюнком 

(симптом Воячека) 

 колір слизової оболонки 

носа блідо-рожевий або 

синюшний 

 аденоїдні вегетації набухлі 

(за даними зворотної рино-

скопії) 

 відсутність судинозвужува-

льного ефекту від 

місцевого застосування 

адреналіну 

 еозинофільно-моноцитарна 

інфільтрація слизової 

оболонки під час біопсії. 
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Рентгенологічні критерії: потовщення слизової 

оболонки верхньощелепних пазух; можливий 

пристінковий гайморит.  

Цитологічні критерії (за даними дослідження 

виділень з носа): еозинофілія, можлива базофілія. 

Діагностика полінозу та АР: 

1. Збір алергологічного анамнезу. 

2. Клінічна симптоматика (для полінозу більш 

характерні ринокон’юнктивальний синд-

ром, сезонність загострень, посилення 

симптомів у суху погоду та послаблення у 

вологу). 

3. Провокаційні й шкірно-алергійні тести з 

використанням набору алергенів у період 

ремісії для виявлення індивідуальних 

причинно-значущих алергенів (основний 

діагностичний критерій). 

4. Визначення загального рівня ІgЕ (маркер 

атопії). 

5. Визначення рівня специфічного ІgЕ: за 

неможливості постановки провокаційних та 

шкірних тестів in vivo; у дітей віком до 3 

років; у період загострення хвороби; за 

наявності уражень шкіри (за важливістю 

подібний до шкірних тестів). 

6. Цитологічне дослідження мазка-відбитка зі 

слизової оболонки носа (характерна 

еозинофілія) та бактеріологічні 

дослідження змивів зі слизової оболонки. 

7. Загальний аналіз крові (можлива 

еозинофілія). 

8. Рентгенологічне обстеження носа та 

приносових пазух (для диференціальної 

діагностики із інфекційним синуситом). 

Додаткові інструментальні дослідження: 

риноманометрія; дослідження нюху за допомогою 

«методу смужок». Обов’язкові консультації фахівців – 

алерголога та оториноларинголога. 

Сучасне лікування АР та полінозів у дітей згідно 

з міжнародною програмою АRIA: 

 елімінаційна терапія (припинення контакту із 

причинно-значущим алергеном), дотримання 

гіпоалергенної, елімінаційної дієти, проведення 

елімінаційних заходів (усунення контактів із 

хатнім пилом, епідермальними алергенами, 

лікарськими і харчовими алергенами) 

 специфічна імунотерапія (СІТ) 

 фармакотерапія 

 навчання пацієнтів та їхніх батьків. 

СІТ (специфічна гіпосенсибілізація, специфічна 

алерговакцинація) має проводити лікар-алерголог у 

передсезонний період. Це єдиний метод протиалер-

гійного захисту, який впливає на всі ланцюги 

патогенезу алергійних хвороб. 
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Метод специфічної алерговакцинації ґрунтується на введенні в організм хворого алергена у дозах, що 

поступово підвищують, до якого в нього виявлена підвищена чутливість, з метою синтезу «блокувальних» 

захисних антитіл класу IgG. Це сприяє значному зменшенню вираженості чи повному зникненню 

симптомів хвороби. За відсутності протипоказань СІТ має проводити лікар-алерголог у алергологічному 

відділенні (кабінеті). Лікування здійснюють із застосуванням прискореного курсу СІТ протягом 10–14 днів 

або за допомогою класичного методу. Використовують сучасні форми СІТ з прийомом алергену у формі 

драже. Бажано, щоб загальний курс СІТ, включаючи підтримувальну терапію, тривав 3–5 років. 

Основний принцип медикаментозної терапії АР і полінозу — це ступеневий підхід до призначення 

препаратів залежно від тяжкості хвороби. 

Ступеневий підхід до лікування цілорічного АР і полінозу: 

 Натрію кромоглікат (інтраназально) 

 Неседативні Н1-гістамінові блокатори (перорально) 

 Інгаляційні глюкокортикостероїди (ГКС) місцевої дії 

 Препарати кромогліцієвої кислоти (у разі АР та легкого перебігу цілорічного АР) 

 Антигістамінні системні препарати другого і третього покоління. 

Судинозвужувальні препарати місцевої дії. Серед антигістамінних перевагу слід надавати 

препаратам другого та особливо третього покоління, котрі мають ряд переваг: 

 швидкий початок дії 

 достатню тривалість ефекту (до 24 год) 

 високу специфічність і спорідненість до Н1-рецепторів 

 нездатність блокувати рецептори інших типів (особливо холінергічних) 

 не проникають через гематоенцефалічний бар’єр 

 добре всмоктуються в травному тракті, відсутність зв’язку абсорбції з прийомом їжі 

 не провокують феномен тахіфілаксії 

 незначна частота периферійних побічних ефектів (сухість у роті, біль у шлунку). 

 


