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ОЦІНКА АКАРОФАУНИ ЖИТЛОВИХ ТА ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ 

РІВНЕНЩИНИ ТА СЕНСИБІЛІЗАЦІЇ ДО АЛЕРГЕНІВ ПОБУТОВОГО 
ПИЛУ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ 

Сафонов Р.В., Б нлкоііі' і .ктій О.В., Гуіиу к І.В., Драб Р.Р.,
Міг. ігпііцькії Л.В.

Державші упшиишч "/Чнпгт нкшї облипши лабораторний центр 
Цержпінпііболумеби України”

Вступ. Дисрі Ічні захворювання іііі сьогодні залишаються актуальною 
проблемою медицини, оітііііі.кн, незважаючи на розширення уявлень щодо 
супюс і і даних па і оііопіі. опрацювання нових можливостей їх лікування, 
результати зачитаю і ми неп мінними. Так, з 2000 по 2015 рік в Україні 
відмічається айіиміїгішн захворюваності на бронхіальну астму (БА) з 254,2 
до 517,4 па 100 ніс. нассіїсіїня, алергічний риніт АР) з 63,3 до 292,3, 
алергічним мін'юнь і пні а (АК) з 22,4 до 78,6, атопічний дерматит (АД) з 
45І,(> до V )/,І, ції Рівненській області показники захворюваності на БЛ 
зрості з 83,7 до .’ЗК.б, ЛР з 25,4 до 179,5, АК з 18,5 до 54,6, АД з 422,3 до 
529,8.

Згідно з даними багатьох іноземних і вітчизняних досліджень, така 
ситуація значною мірою пов'язана зі зростанням тригерного навантаження, 
одним із провідних чинників якого є побутовий пил. Найбільш потужним 
алергенним факюром домашнього пилу є саме кліщовий алерген.

Мет а. Оцінка акарологічної ситуації з поширення алергенних кліщів в 
осередках алергій нсвіїзначеної етіології та дослідження зразків побутового 
пилу з об’єктів громадського користування (лікувальних, дитячих, 
комунальних), які також с екологічною нішею для алергенних кліщів, аналіз 
їх поширеності та співвідношення, показників чисельності; особливості 
видового складу, вплив па імунологічний стан населення Рівненської області.

Матеріали і методи. Виявлення та відбір кліщів з пилу здійснювали 
відповідно до стандартизованої методики МР 9.9.2.10.10.2.148-2007 «Методи
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виявлення та визначення кліщів, які зустрічаються у побутовому пилу», 
затв.наказом МОЗ України від 17.08.2007 №489. Видову ідентифікацію 
алергенних кліщів проводили самостійно з наступним підтвердженням 
наявності і виду від фахівців ДЗ «Центр з контролю та моніторингу 
захворюваності МОЗ України». Аналізували частоту кожного виду в 
досліджених зразках у відсотках. Для встановлення частоти реєстрації 
гіперчутливості до кліщових алергенів у хворих на алергози проаналізували 
73 амбулаторні карти пацієнтів, яким протягом 5 років проводилося 
специфічне шкірне алергозсс з увлшіи.

Результати. Здійснений систематичним моніторинг протягом 2007
2015 років за поширенням і співвідношенням різних видів кліщів в 
агрокомплексі всіх адміпіеіраііівних районів Рівненської області, в 
результаті чого вивчено 876 об'єктів та досліджено 3 4 0  зразків побутового 
пилу. 720 житлові об’єкти помешкання осіб з алергіями нез'ясовніші' 
етіології; решта категорійних об’єктів обрані для ионного нивченпя 
акарофауни регіону та більш точної оцінки експозиції кліщових алергенів в 
безпосередньому оточенні людини. Також вивчена контрольна грума 
здорових осіб -  40 житлових приміщень, з яких було відібрано і досліджено 
145 зразків побутового пилу. Відбір квартир для дослідження здійснювали, 
враховуючи ідентичність основних характеристик проживання хворих і 
здорових осіб (тип та стиль життя, мікроклімат осель).

Виявлено, що акарофауна побутового пилу на об’єктах вивчення у 
видовому та чисельному складі виглядає наступним чином :

1) кліщі родини Pyroglyphidae -  види Dermatophagoides pteronyssinus та 
D. farinae зі щільністю популяцій до 238,6 та 119,5 екз/г відповідно;

2) родини Acaridae - види Tyrophagus putrescentiae та Acarus siro 
(щільність популяцій 40,9 та 16,2 екз/г відповідно);

3) родини Glycyphagidae - види (ilycyphagus domesticus, G. destructor, 
Chortoglyphus arcuatus (щільність популяцій 78,6, 65,8, 64,0 екз/г);

4) родини Chcylctidac - вид C'hcyletus ei uditus — 11,8 екз/г.
Частка кліщів родини Pyroglyphidae склала 73,6% від усіх виявлених 

кліщів, Glycyphagidae 19,1%, Acaridae 5,4%, Cheyletidae- 1,9%.
Приміщення, у яких перебуває людина, є епідеміологічними 

екосистемами, всередині котрих з нею співіснують кліщі побутового пилу, 
які пройшли жорсткий пі гучппіі відбір під впливом антропогенного пресу, 
однак щорічне збільшення чисельності їх популяцій, виникнення 
резистентності до умов довкілля набувають особливо важливого значення з
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точки дозу впливу на окремі компоненти біоценозу і здоров’я людини, 
зокрема імунологічний стан.

При аналізі імунологічного стану хворих на кліщові алергози за 
результатами скарифікаційних шкірних проб встановлено, що позитивна 
реакція до антигену домінантних видів пірогліфідних кліщів Б. рїегопуааігшз 
та О. fariпae (питома вага яких у акароцоиозі становила 39,8 та 32,8 
відповідно), була виявлена у 94% хворих, /(о витяжки з антигенів кліщів 
родин Асапсіае та віусурі^ісіае з домінуючим видом у зразках О.сіотевїісич 
позитивна реакція спостерігалась у 30% хворих. біоценоз пилу склав й хижий 
кліщ виду С. епкііШз, чисельність якою була незначною, однак у разі 
масового розмноження (до 100 екз/г) у 12% осіб, чутливих до пилових 
алергенів, виникали алергічні захворювання. У зв’язку з тим, що даний вид 
харчується, в тому числі, й алергенними кліщами інших родин, його 
наявність була індикатором наявності кількох нидів в акароценозі.

Досить показовим виявилось співвідношення кількості пилових кліщів 
і їх алергенів у приміщеннях здорових людей та хворих на алергози, яке 
становило 1:13, що є непрямим піді верджеипям впливу їх наявності та 
кількості на виникнення алергічних захворювань, зокрема, бронхіальної 
астми у дітей.

Висновки. Оцінка енгісма пічного моніторингу акарологічної ситуації 
з поширення алергенних кинців на об'єктах області (видовий склад і розподіл 
членистоногих, іінанлчгним домінуючих видів і структури популяцій, 
можливість міграцій або їх пасивного заносу з навколишніх приміщень), 
дозволила іцйбілмн успішно прогнозувати ситуацію і рекомендувати 
найбільш раціональне здійснення заходів зі зменшення кількості кліщів. Цс 
дозволило знівслишагн прес хімічного знищення, що, зазвичай, призводить 
до формування резистентних популяцій, і перейти до так званого 
«управління павкоїшпінім середовищем», за допомогою якого був 
скорочений життєвий простір алергенних кліщів, зниження їх популяційної 
щільності і у 73% випадків прояви алергій зменшувались.

Ключові слона: алергенні кліщі, акарофауна, сенсибілізація,
імунологічний фон.
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