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ОСОБЕННОСТИ ПАЛИНАЦИИ ДЕРЕВЬЕВ, ИМЕЮЩИХ АЛЛЕРГЕННУЮ ПЫЛЬЦУ, В ГО-

РОДАХ ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОН УКРАИНЫ
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Статья посвящена вопросу контроля в Украине распространения пыльцы деревьев с аллер-

генными свойствами. Исследование было выполнено волюметрическим методом в Виннице, Пол-
таве, Донецке, Днепропетровске, Одессе и Симферополе с марта по октябрь 2010 г. Наивыс-
шая интенсивность палинации регистрировалась для березы. Среди других важных продуцен-
тов пыльцы были ольха, дуб и граб. Высокая палинационная активность зарегистрирована для
тополя, шелковицы, клена, ясеня, вяза и грецкого ореха, пыльца которых проявляет меньшую
аллергенность.

В Украине может наблюдаться сенсибилизация к пыльце деревьев в период с третьей дека-
ды марта по вторую декаду мая. Наибольшая активность деревьев по выбросу пыльцы наблю-
дается во второй декаде апреля. Для эффективного контроля за симптомами поллиноза необ-
ходимо постоянное проведение аэропалинологических исследований.

Ключевые слова: поллиноз, пыльца деревьев, профилактика аллергии.
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POLLINATION CHARACTER OF TREES CAUSING A POLLEN-RELATED ALLERGY IN
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Background. Arboreal pollen is the first hay fever causing agent appearing in the air after winter

dormancy. It may provoke both physical and psychological discomfort in sensitive patients. To pre-
vent the onset of these symptoms and feelings the aim of our study was a determination of the quali-
tative and quantitative characteristics of aeroallergenic trees pollination in densely populated cities of
central, southern and eastern Ukraine.

Methods. The study was carried out in six cities of forest-steppe and steppe zones of Ukraine
including Vinnitsa, Poltava, Odessa, Donetsk, Simferopol and Dnepropetrovsk. Pollen count was ob-
tained at Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical University by the Aerobiology Research Group.
Study was held on a daily basis during the period from the March, 2010 until October, 2010 by mean
of the standard volumetric methods using Burkard spore traps. The installations were placed on the
roofs of hospitals in certain cities at the relative height of about 20 meters. The volumetric aeropaly-
nological research was done for Odessa, Poltava, Dnipropetrovsk, Donetsk and Simpheropol at first.
The study was conducted in association with the European Aeroallergen Network (EAN). The EAN
tools were used for statistical processing of the obtained data.

Results and further elaboration. The highest intensity of pollination was seen for birch in differ-
ent cities. Pollen of alder, oak and hornbeam was seen among other important allergenic categories.
High levels of pollination were registered for poplar, mulberry, mapple, ash, elm and walnut. Their
pollen is considered to be the less allergenic. Patients sensitive to the arboreal pollen can reveal the
hay fever symptoms from the third ten-day-period of March till the second ten-day period of May. The
highest levels of trees pollination are seen in the second ten-day period of April in most cities involved
in study. Effective hay fever control requires the constant aeropalynological observation.

Key words: hay fever, tree pollen, allergy control.

Пилок дерев — важливий
компонент повітряного аеро-
золю. Він здатний викликати
алергічні симптоми у сенсибілі-
зованих осіб на початку сезо-

ну пилкування рослин [6]. Тому
знання спектра аероалерген-
ного пилку та термінів його па-
лінації в окремих регіонах по-
легшує діагностику та профі-

лактику сезонної алергії серед
населення. Однак в Україні, де
аероспостереження за пилком
спорадично проводилося у
30-ті роки та здійснюється на
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більш-менш постійній основі з
90-х років минулого сторіччя
[4], досі не з’ясований паліно-
логічний склад повітряного кон-
тенту, зокрема, усіх міст об-
ласного підпорядкування. То-
му будь-які дані, отримані у цьо-
му напрямку з можливістю екс-
траполяції на сусідні території,
є корисними щодо профілакти-
ки полінозу, кількість хворих на
який в Україні визнана най-
більшою в Європі [3].

Оскільки пилок саме дерев
з’являється у повітрі після пе-
ріоду зимового спокою, він ви-
кликає перші симптоми сезон-
ної алергії у населення, прово-
куючи як фізичний, так і психо-
логічний дискомфорт [7].

Метою роботи ми визначи-
ли вивчення якісного та кількіс-
ного складу аероалергенного
пилку дерев у деяких густона-
селених містах центральної, пів-
денної та східної України для
профілактики настання цих
симптомів і відчуттів.

Матеріали та методи
дослідження

Дослідження проводилося у
двох містах лісостепу — у Він-
ниці та Полтаві, а також у чо-
тирьох містах степової зони —
Донецьку, Дніпропетровську,
Одесі та Сімферополі — з
1 березня по 15 жовтня 2010 р.
Вибір пунктів спостереження
був зумовлений передбачува-
ною перед дослідженням імо-
вірною різноманітністю пилко-
вого спектра у містах цих двох
зон, які покривають більшість
території сучасної України [5].
Робота була виконана у лабо-
раторії аероалергенних мето-
дів дослідження Вінницького
національного медичного уні-
верситету у 2010 р. Відбір зраз-
ків повітря проводився станда-
ртним волюметричним мето-
дом за допомогою пробовід-
бірників ударного типу «Бур-
кард» (Burkard trap) у цілодо-

бовому режимі. У кожному міс-
ті прилад був установлений на
даху певного лікувального за-
кладу відповідно до вимог Єв-
ропейського аеробіологічного
товариства [9] приблизно на
висоті 20 м. У всіх пунктах спо-
стереження було відібрано по
34 щотижневих зразків повіт-
ря. Кожен із зразків був поді-
лений на 7 однакових фрагмен-
тів, що відповідали 1 добі спо-
стереження, та проаналізова-
ний під світловим мікроскопом
зі збільшенням у 400 разів.
Ідентифікація пилкових зерен
(п. з.) проводилася за програ-
мою Pollen Identification Key
[11] Французької національної
мережі аеробіологічного моні-
торингу (RNSA) та за атласом
пилку Європейської частини
СРСР [1]. Дослідження волю-
метричним методом проводи-
лося для Одеси, Донецька,
Дніпропетровська, Полтави та
Сімферополя вперше.

Для статистичної обробки
даних щодо пилкування окре-
мих палінологічних груп рос-
лин використовували потужнос-
ті Європейської аероалерген-
ної мережі (EAN), побудовані
на базі програмного пакета
SPSS [8]. За допомогою EAN
визначали початок і закінчен-
ня сезону палінації рослин, су-
му зібраних п. з., значення пі-
кових концентрацій та їх періо-
дизацію для кожного таксону.
Тривалість палінаційного пе-
ріоду визначалася за прави-
лом 95 %: сезон пилкування
рослини починається того дня,
коли кількість її пилку у повітрі
становить 1 % від загальної су-
ми зібраних упродовж року п. з.
Закінченням сезону вважається
день, коли кількість зібраного за
сезон пилку досягає 95 %. Піком
пилкування вважається найви-
ще значення концентрації п. з.
у кубометрі повітря, зафіксова-
не для описуваної палінологіч-
ної категорії протягом сезону.

Результати дослідження
та їх обговорення

Дослідженням було вста-
новлено, що до десятки най-
масовіших представників ар-
бореальної палінофлори у пе-
реважній більшості міст входи-
ли такі відомі аероалергени, як
вільха (Alnus), береза (Betula),
дуб (Quercus), граб (Carpinus).
Тополя (Populus) знаходилася
на 1–3-й позиціях за інтенсив-
ністю пилкопродукції серед
дерев, крім Сімферополя, де
вона була четвертою (табл. 1).
Втім, як і п. з. сосни (Pinus), що
також входила до десятки най-
інтенсивніших пилкопродуцен-
тів у містах України, п. з. топо-
лі не характеризуються знач-
ною алергенністю [10]. Наші
попередні дослідження також
показали, що малоалергенним
в Україні є пилок клена (Acer),
верби (Salix), в’яза (Ulmus),
ясеня (Fraxinus). Певною алер-
генністю характеризуються
п. з. волоського горіха (Juglans),
що траплявся в аеропаліно-
спектрі кожного міста. А такий
звичний у Європі повітряний
алерген, як п. з. ліщини (Cory-
lus), увійшов до списку найма-
совіших пилкопродуцентів ли-
ше у Вінниці й Одесі. Нато-
мість пилок шовковиці (Morus),
дослідження алергенності яко-
го в Україні тривають [2], трап-
лявся в арбореальному па-
ліноспектрі трьох міст: Полта-
ви, Дніпропетровська та Сім-
ферополя (див. табл. 1).

Позаяк пилок не усіх дере-
в’янистих рослин, які характе-
ризувались інтенсивною палі-
нацією у пунктах спостережен-
ня, є алергенним, розглянемо
характеристики палінаційних
періодів рослин із доведеною
алергенністю п. з., до яких на-
лежать вільха, береза, дуб і
граб.

Результати статистичної об-
робки даних показали, що най-
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більше пилку всіх описуваних
родів було зібрано у містах лі-
состепової зони у Вінниці та
Полтаві. Було виявлено, що
дерева зазвичай мають від-
носно короткий сезон, під час
якого вони викидають пилок в
атмосферу, — від мінімально
визначених 9 днів (як для дуба
у Полтаві) до найтриваліших
45–47 днів (як для граба у
Дніпропетровську та для дуба
у Сімферополі).

Порівняння масивності па-
лінації означених вище родів
рослин виявило, що найінтен-
сивніше пилок у повітря Украї-
ни продукувала береза. Загаль-

на частка її п. з. серед опи-
суваних таксонів становила
68 %. За нею із внеском у 18 %
ішла вільха. Загальна частка
дуба сягала 10 %. Граб був
представлений найменш чи-

сельною фракцією пилку: усьо-
го 4 % від загальнорічної кіль-
кості п. з. дерев, зібраної 2010 р.
в Україні (табл. 2).

Тривалість сезону пилкуван-
ня дерев, як правило, обер-

Таблиця 2
Характеристики сезонів палінації

представників дерев’янистої флори в Україні, 2010 р.

Вільха 7704,0 18 9.03–24.03 25.03–13.04 5.04–21.04 31
Береза 29 592,0 68 18.03–15.04 16.04–27.04 1.05–12.05 23
Граб 1819,0 4 10.03–17.04 25.03–21.04 28.04–11.05 31
Дуб 4182,0 10 11.04–1.05 25.04–18.05 10.05–19.05 24

Серед-
ня три-
валість
сезону,
дні

Пред-
ставник
аеро-
паліно-
флори

П. з.
у містах спо-
стереження

Сума %

Терміни
початку
сезону

Період
пікових кон-
центрацій

Закінчення
сезону

Таблиця 1
Основні пилкопродуценти дерев’янистої флори

у досліджуваних містах України, 2010 р.

Примітка. * — мається на увазі частка пилку певної аеропалінологічної категорії від загальної кількості п. з. усіх
аеропалінологічних категорій, зібраних за рік у певному місті.
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нено корелює з його інтенсив-
ністю. Що коротшим є промі-
жок часу, за який ідентифіку-
ється від 1 до 95 % п. з. опи-
суваного представника арбо-
реальної аеропалінофлори у
повітрі, то інтенсивніша його
палінація. Так, згідно з даними
табл. 2, найкоротший середній
показник тривалості сезону —
23 дні — мала береза, що
обернено корелює з найбіль-
шою інтенсивністю її палінації
у пунктах спостереження. Дуб
посів друге місце з показником
24 дні.

Натомість вільха та граб,
що характеризувалися незнач-
ною інтенсивністю (граб —
найнижчою, а вільха — другою
за рахунком) мали найдовший,
третій за усередненою трива-
лістю, сезон у 31 день. Показ-
ник слабкої інтенсивності у да-
ному випадку добре обернено
корелює з найтривалішим се-
зоном, визначеним для Carpi-
nus (див. табл. 2).

Довготривалість при низькій
інтенсивності та переривча-
тості сезону вказує на можли-
вість міграції п. з. дерев у пунк-
ти аероспостереження. Це, зо-

крема, стосується пилку бере-
зи та вільхи для Дніпропетров-
ська і Сімферополя. Так, у пер-
шому з них був зареєстрова-
ний пік вільхи з низькою кон-
центрацією 7 п. з./м3. У Сімфе-
рополі п. з. роду Alnus реєст-
рувалися тільки у половину
днів статистично визначеного
палінаційного періоду.

На міграційне походження
п. з., які формують сезон па-
лінації граба, вказує й мало-
інтенсивний сезон у містах Лі-
вобережної України. Вираже-
ний сезон з ознаками масив-
ної палінації Carpinus зареєс-
тровано лише у Вінниці. І тіль-
ки Одеса — друге місто, роз-
ташоване на Правобережжі в
межах природного ареалу гра-
ба, — разом із Вінницею мала
високе значення сезонного
максимуму цієї рослини (див.
табл. 2).

У Сімферополі був визначе-
ний найнижчий тренд пилку-
вання всіх включених до опи-
су представників дерев’янистої
флори при найтриваліших їх
сезонах та, здебільшого, най-
менших значеннях максималь-
них річних концентрацій пилку.

Це також корелює з географіч-
ним положенням Сімферопо-
ля у гірсько-кримському окрузі
хвойних і широколистих не-
моральних і геміксерофільних
лісів, степів і томілярів [5], для
якого не притаманні природні
насадження описуваних пред-
ставників алергенної аеропа-
лінофлори.

Рід рослини, п. з. якої з’яв-
ляються у повітрі навесні ра-
ніше за інших, — це вільха. Її
пилкування розпочинається в
Україні 9–24 березня. Пилок
вільхи змінюється у повітрі
пилком граба з 10 березня —
17 квітня. Приблизно у той
самий час розпочинає паліна-
цію береза — з 18 березня по
15 квітня. Останнім — з 11 квіт-
ня по 1 травня, залежно від ре-
гіону, розпочинається сезон
палінації дуба (див. табл. 2).

Період, коли можна очікува-
ти виникнення симптомів полі-
нозу у населення, — це остан-
ня декада березня та перша-
друга декади квітня, коли в
Україні спостерігаються найви-
щі концентрації п. з. вільхи та
граба у повітрі (рис. 1, див.
табл. 2).

ІІІ декада
березня

Вільха

Одеса,
Донецьк,
Вінниця,
Полтава

Граб

Дніпро-
петровськ

І декада
квітня

Вільха

Сімферо-
поль

Граб

Донецьк

ІІ декада
квітня

Вільха

Дніпро-
петровськ

Береза

Дніпро-
петровськ,
Полтава,
Сімферо-
поль

Граб
Полтава,
Сімферо-
поль

ІІІ декада
квітня

Береза
Донецьк,
Одеса,
Вінниця

Дуб

Донецьк

Граб

Одеса,
Вінниця

І декада
травня

Дуб

Дніпро-
петровськ,
Одеса,
Полтава,
Сімферо-
поль

ІІ декада
травня

Дуб

Вінниця

Рис. 1. Терміни реєстрації найвищих концентрацій пилку
представників дерев’янистої аеропалінофлори у повітрі міст України, 2010 р.
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Друга декада квітня є ча-
сом, коли реєструються макси-
муми палінації описуваних ро-
дів дерев, а також завершуєть-
ся або починається пилкуван-
ня інших дерев’янистих рос-
лин, зокрема і тих, що не уві-
йшли до даного опису. Так, у цей
час розпочинається інтенсив-
на палінація берези, закінчу-
ється пікове пилкування віль-
хи, реєструються річні макси-
муми концентрацій пилку гра-
ба та ясена й закінчується ви-
сока активність тополі. У тре-
тій декаді квітня закінчується
реєстрація сезонних максиму-
мів берези та починає активну
палінацію дуб. Він же залиша-
ється активним у першій та
другій декадах травня (див.
рис. 1).

Висновки

Таким чином, в Україні по-
казники найбільш інтенсивної
палінації серед дерев’янистих
рослин, пилок яких має певні
алергенні властивості, заре-
єстровані у берези. Наступни-
ми за нею є вільха та дуб.
Найменш інтенсивне з-поміж
аероалергенів — пилкування
граба.

Тривалість палінації дерев
обернено корелює з інтенсив-
ністю їхнього сезону.

Найбільше пилку всіх опи-
суваних таксонів було зібрано
у містах лісостепової зони у
Вінниці та Полтаві.

При аналізі характеру роз-
поділу пилку представників
арбореальної аеропаліно-
флори в містах України була
встановлена можливість фор-
мування сезону палінації за
рахунок міграційних фракцій
пилку берези та вільхи у Дніп-
ропетровську та Сімферопо-
лі, а також фракцій п. з. гра-
ба у містах Лівобережної Ук-
раїни.

Симптоми алергії до пилку
дерев можуть виникати у насе-

лення України з третьої дека-
ди березня і тривати до дру-
гої декади травня. Найрані-
шим представником аероалер-
генної флори, що викидає пи-
лок у повітря міст України, є
вільха. За нею п. з. продуку-
ють береза та граб. Фракції
пилку дуба завершують сезон
палінації дерев у другій дека-
ді травня.

Найінтенсивніше пилкуван-
ня дерев спостерігається в Ук-
раїні у другій декаді квітня. То-
ді в атмосфері міст фіксуєть-
ся пилок вільхи, берези, граба,
ясена, тополі.

Перспективи подальших
розробок. Для ефективного
контролю за симптомами полі-
нозу у населення необхідне
постійне проведення аеропалі-
нологічних досліджень.
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