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Огляди

Погодні умови відіграють
далеко не останню роль у
формуванні масових загост-
рень поленової алергії [1]. Але
з боку алергологів їм приді-
ляється необґрунтовано мало
уваги. Загальновідомі реко-
мендації щодо уникнення кон-
такту з аероалергенами в біль-
шості випадків обмежуються
тезами щодо того, щоб стерег-
тися сухої вітряної погоди та
віддавати перевагу погоді ти-
хій і дощовій [1–5]. Наприклад,
пікові концентрації пилку де-
рев у Нью-Йорку спостеріга-
ються в середньому на 10–
11-ту добу сухої погоди [6]. Є
дані польських дослідників, що
концентрація пилку злаків пря-
мо корелює з максимальною
добовою температурою та зво-
ротно — з рівнем вологості [7].

Проте в аеробіології й алер-
гології існує таке поняття як
«грозова астма» (thunderstorm
associated asthma) — загост-
рення бронхіальної астми піс-
ля грози. Сьогодні цей фено-
мен привертає увагу метеоро-
логів, аеробіологів і клініцистів
[1; 8]. А. Grundstein, S. Sarnat [9]
пов’язують його із різким зни-
женням температури, порив-
частим вітром і перепадами
атмосферного тиску та воло-
гості, що веде до вивільнення
алергенних часточок із пилко-
вих зерен і спор завдяки «ос-
мотичному шоку» та підвищен-

ню концентрації пилку рослин.
Також вони роблять припущен-
ня, що електричний заряд у гро-
зовій хмарі заряджає частини
білкового алергену, що сприяє
кращому депонуванню його в
слизовій оболонці бронхів і
легеневій тканині. За даними
І. Баранової [2], сильний дощ
очищує повітря від алергенів,
однак електричні розряди під
час грози можуть підсилювати
алергенні та токсичні власти-
вості сполук, що містяться в
атмосфері. За результатами
досліджень T. Pulimood [10],
підвищення кількості зруйнова-
них спор гриба альтернарії під
час грози на 10 у 1 м3 зумов-
лює зростання кількості гос-
піталізацій через бронхіальну
астму у 2,21 разу.

Споровий шторм (spore
storm), який спостерігався 6–
7 жовтня 1937 р. на узбережжі
Америки і був описаний добре
відомим аеробіологом Дюра-
мом, викликав масове загост-
рення астми. Спричинило його
тепле повітря з узбережжя Ат-
лантичного океану, яке завдяки
циклону проникло в глибину
континенту на сотні миль [11].
Втім, дослідники з Великобри-
танії не виявили взаємозв’яз-
ку між грозою та загостренням
бронхіальної астми та спросту-
вали наявність кореляції між
рівнем аероалергенів і часто-
тою госпіталізацій через респі-

раторну алергію після дощів
[12], тому питання зв’язку між
клінічними проявами, наяв-
ністю спор і пилку у повітрі й
особливостями погодних умов
залишається відкритим та по-
требує уточнення.

Також слід наголосити на
розподілі погодних умов на за-
гальнорічні та ті, що склалися
перед і під час цвітіння. Пері-
од, коли пилок покидає чоловічі
квітки, можна вважати «критич-
ним періодом» для рослини.
Адже незначні зміни погоди
можуть мати катастрофічні на-
слідки для цвітіння рослин.
Так, опади подовжують сезон
цвітіння, але концентрація
пилку при цьому досить низь-
ка, і навпаки, теплі дні скорочу-
ють термін, проте рівень пил-
кових зерен у цьому разі сягає
високих значень [13]. Проте
загальнорічні особливості по-
годи до уваги чомусь не бе-
руться. Важливим фактором
для палінації є погода в пері-
од вегетації перед цвітінням.
Тільки у сприятливих умовах
рослини здатні накопичити до-
статньо вегетативної маси, ут-
ворити максимальну кількість
квітів, підготуватися для гене-
ративного періоду, але цьому
аспекту не приділяється на-
лежної уваги з боку аеробіо-
логів. Уся їх увага привернута
лише до періоду цвітіння [14].
Треба наголосити, що немож-
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ливо оцінювати максимальні
показники викиду пилку без
аналізу «комфортності» за-
гальних метеорологічних умов
року для певної рослини.

Крім того, підвищення за-
гальної кількості пилку може
також бути пов’язане з гло-
бальним потеплінням [15]. За-
гальнорічні особливості погоди
та глобальні зміни клімату, що
наразі відбуваються, здатні змі-
нювати період та інтенсивність
цвітіння анемофільних рослин
[16; 17]. H. Teranishi et al. [18]
відзначають, що у зв’язку з гло-
бальним потеплінням щорічно
сезон цвітіння буде приблизно
починатися на 6 днів раніше
протягом подальших 10 років.
Зміни часу настання піків пил-
кування алергенних дерев уже
відзначені у Вінниці [19].

Аномальні й екстремальні
погодні умови, які спостеріга-
ються останнім часом, можуть
різко підвищити концентрацію
пилку. Наприклад, Т. Burke в
Австралії описано випадок під-
вищення концентрації пилку
після екстремальних холодів
[20]. Ми також спостерігали по-
гіршення аероалергенної си-
туації, особливо у першу хвилю
палінації, після суворої зими
2006 р. [21].

Також необхідно відрізняти
фенологічні календарі цвітіння
від аеропалінологічних, на чо-
му наголошує московська аеро-
палінологічна школа [22]. У
практиці лікарів-алергологів
найчастіше використовуються
календарі цвітіння, складені на
основі багаторічних фенологіч-
них спостережень [23]. На-
приклад, якщо досліджується
цвітіння дерев або чагарни-
ків, вибирають невелику групу
нормально розвинених серед-
ньовікових рослин і регулярно,
з періодичністю в 2–3 дні, від-
значають їх фазу розвитку. Зви-
чайно звертають увагу на се-
редню частину крони, великі
гілки. Початком цвітіння у вітро-
запилюваних рослин вважа-
ється момент появи розкритих
пилковиків (при струшуванні
повинна з’являтися хмарка

пилку). Але верхня частина
крони великих дерев залиша-
ється поза спостереженням,
тому що розглянути фазу цві-
тіння, а тим більше побачити
розкриті пилковики та потруси-
ти їх на великій висоті немож-
ливо. Залишаються поза спо-
стереженнями фенолога і де-
рева, що виростають у нестан-
дартних умовах — на півден-
них і північних схилах, за спо-
рудами, а також молоді та ста-
рі екземпляри. Крім того, регу-
лярні фенологічні спостере-
ження ведуться за деревами і
чагарниками, а дослідження
динаміки розвитку трав’янис-
тих рослин, які особливо важ-
ко ідентифікуються до видово-
го рівня, проводяться рідко.

Важливо наголосити, що
аеропалінологічні дослідження
виявляють заносний пилок –
пилок рослин, які цвітуть у ін-
ших регіонах, але принесений
до місця спостереження по-
вітряними масами. Вчені з Іта-
лії [24] піддають сумніву той
факт, що заносний пилок зда-
тен спричинити сенсибілізацію
до нових алергенів за короткий
строк, проте частка такого пил-
ку може бути значна. Прикла-
дами може послужити дальній
транспорт пилку бука з Німеч-
чини до Іспанії [25] або пилку
берези з Московського регіону
до Фінляндії [26]. Інший при-
клад дальнього транспорту
пилку — пилкові зерна амб-
розії в аеропалінологічному
спектрі Москви. Рід амброзія
не характерний для флори
Московської області, проте він
поширений у південних райо-
нах Росії та в Україні. Зараз у
Москві виявлені лише декіль-
ка невеликих популяцій Am-
brosia artemisifolia, що цвітуть
у кінці серпня і, можливо, не
утворюють зрілого насіння.
Проте, починаючи з 2000 р.,
пилок амброзії та сенсибіліза-
ція до нього в Москві реєстру-
ється все частіше [27].

Причиною масових загост-
рень поленової алергії є різке
підвищення концентрації аеро-
алергенів [28] як результат

комбінації метеоумов. При
цьому метеорологічні аспекти
проблеми не завжди врахову-
ються. Оцінити їх можна тільки
під час проведення аеробіоло-
гічного моніторингу. При запро-
вадженні програми лікуваль-
но-профілактичних заходів із
використанням даних аеробіо-
логічного моніторингу з метою
забезпечення інформованості
пацієнтів про динаміку вмісту
пилку та спор у повітрі й інди-
відуалізації медикаментозної
терапії, лікарі [29] відмічають
вірогідне зменшення інтенсив-
ності сезонної симптоматики
алергічного риніту та брон-
хіальної астми, покращання
контролю за їх перебігом і
якості життя хворих, зниження
необхідності звернень по допо-
могу. Саме тому аеробіологіч-
ний напрямок вивчення проб-
леми з метою визначення ме-
теорологічних факторів, які
впливають на динаміку палі-
нації анемофільних алерген-
них рослин, для запобігання
загостренням поленової алер-
гії, є сьогодні дуже перспектив-
ним.
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