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Данная работа посвящена определению уровней специфических IgE-антител к цельному ко-

ровьему молоку и казеину у детей в возрасте от 5 мес. до 15 лет, страдающих атопическим
дерматитом. Для диагностики использовали первые отечественные иммуноферментные тест-
системы четвертого поколения производства ООО «Укрмед-Дон».
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One of the leading roles in the structure of allergic diseases belongs to food allergies. One of the

most common and affordable food in our society is a cow’s milk. One of the major allergens that con-
tribute to the development of IgE-dependent allergy to milk is casein.

The purpose of this paper is to describe the frequency of sensitization both to cow’s milk and one
of its major antigens — casein, depending on the age, and carried out by the first national ELISA test
systems for the determination of IgE-antibodies to the above-mentioned allergens.

Materials and methods. We investigated the serum of 78 children between 5 months and 15 years
old with allergic dermatitis. Determination of the levels of total IgE, specific IgE both to cow’s milk and
casein in the serums was done by the first national ELISA test systems of fourth generation. We studied
the age-distribution of the levels of specific IgE, calculated Kendall’s rank correlation coefficients.

Results. Diagnostically significant levels of IgE both to cow’s milk and casein were revealed in
(23.1±4.8)% of patients. And the dynamics of their concentration as a function of age was almost
identical. It was noted the decrease of the frequency of sensitization after 10 years. Direct (р<0.05)
strong significant correlation link between the levels of specific IgE-antibodies to cow’s milk and ca-
sein was estimated (tau=0.763).

Conclusions. It is appropriate and promising to use the first national ELISA test systems of the
fourth generation for the diagnosis of specific sensitization to cow’s milk and casein.

Key words: specific IgE, cow’s milk, casein.

Поширеність алергічних за-
хворювань, у тому числі алімен-
тарного генезу, стрімко зрос-
тає в усьому світі. Тому сього-
дні розробка нових високоефек-
тивних молекулярних методів

діагностики та лікування але-
ргії є, як ніколи, актуальною та
затребуваною.

Не викликає сумніву той
факт, що однією з провідних
причин алергічних захворю-

вань є харчова алергія. Один
із найбільш поширених і доступ-
них продуктів харчування в
нашому суспільстві — це мо-
локо коров’яче. Аналіз даних
публікацій останніх років пока-
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зує, що цей продукт є одним із
найперших у розвитку харчо-
вої алергії. Частота виникнен-
ня алергії до молока коров’я-
чого коливається і становить
0,5–7,5 % у дітей різного віку
[1; 2]. Клінічні прояви різнома-
нітні та можуть бути представ-
лені у вигляді атопічного дер-
матиту, коліту, гастроезофаге-
ального рефлюксу та ін. [1]. В
основі даних реакцій, насампе-
ред, лежать патологічні імуно-
алергічні механізми, що реалі-
зуються за допомогою специ-
фічних IgE і IgG. Проте, незва-
жаючи на чисельність робіт,
присвячених вивченню алергії
на даний продукт, праці, що
поглиблено досліджують віко-
ві особливості цих реакцій у
дітей, є лише в обмеженій кіль-
кості, як і ті, що одночасно опи-
сують частоту сенсибілізації до
загального комплексу алерге-
нів коров’ячого молока і до ка-
зеїну (головного термостабіль-
ного протеїну молока коров’я-
чого) [3; 4].

Метою цієї роботи є дослі-
дження частоти сенсибілізації
до комплексу алергенів коров’я-
чого молока та казеїну залежно
від віку, встановленої за до-
помогою перших вітчизняних
імуноферментних тест-систем
для визначення специфічних
IgE-антитіл.

Матеріали та методи
дослідження

Нами досліджено сироватки
крові 78 дітей віком від 5 міс.
до 15 років, що звернулися на
прийом до центру клінічної іму-
нології та алергології при Доне-
цькому національному медич-
ному університеті ім. М. Горь-
кого, які страждають на алер-
гічний дерматит.

Слід наголосити що визна-
чення рівнів загального імуно-
глобуліну Е і специфічних IgЕ
до комплексу алергенів коро-
в’ячого молока і молекул казе-
їну в сироватці крові пацієнтів
здійснювалося за допомогою
перших вітчизняних імунофер-
ментних тест-систем четверто-
го покоління ТОВ «Укрмед-Дон»

(Донецьк). До безсумнівних
переваг цих систем належать
можливість індивідуального
підбору досліджуваних алерге-
нів у кожного конкретного хво-
рого, широкий діапазон вимірів
від 0 до 100 МО/мл, висока чут-
ливість, що сягає 0,1 МО/мл,
та коефіцієнт варіації не біль-
ше 5 %. Важливо відмітити, що
дані тест-системи за своїми
технічними характеристиками
відповідають усім європейсь-
ким вимогам до подібних сис-
тем. Детальна характеристика
використаних імунофермент-
них тест-систем наведена в
табл. 1.

Досліджували вікову часто-
ту зустрічальності різних рівнів
вищевказаних специфічних
IgE (M±m визначалися за до-
помогою програми Biostat, до-
стовірності відмінностей роз-
раховували за допомогою кри-
теріїв χ2 та кутового пере-
творення Фішера з поправкою
Йєтса).

Також було розраховано
коефіцієнти кореляції (метод
Кендалла) між значеннями за-
гального IgE і специфічними
IgE до молока коров’ячого, за-
гальним IgE і специфічним IgE
до казеїну, рівнями специфіч-
ного IgE до молока коров’ячо-
го та специфічних IgE-антитіл
до казеїну.

Результати дослідження
та їх обговорення

Оскільки молоко коров’яче є
полікомпонентним продуктом,

нині все більше авторів приді-
ляють увагу виявленню алер-
гії не тільки до комплексу алер-
генів незбираного молока, а й
дослідженню сенсибілізації до
окремих його фракцій. У нашо-
му дослідженні вивчення рів-
нів специфічних антитіл класу
Е до молока коров’ячого і до
казеїну молока серед 78 дітей
з алергічним дерматитом про-
демонструвало наявність діа-
гностично значущих рівнів да-
них антитіл у 18 пацієнтів
в обох випадках. Відповідно
цьому кількість сенсибілізова-
них осіб до загального комплек-
су алергенів молока та до ка-
зеїну становила (23,1±4,8)%.

Згідно з даними вікового
розподілу рівнів специфічних
IgE до молока коров’ячого і ка-
зеїну, динаміка їх концентрації
залежно від віку була практич-
но ідентичною (табл. 2 і 3).

Аналіз зустрічальності рів-
нів сенсибілізації серед різних
вікових груп до комплексу алер-
генів молока коров’ячого дав
змогу виявити достовірні від-
мінності між даними показни-
ками у групах дітей віком до та
після 10 років (p=0,006) та у
групах від 2 до 5 років і після
10 років (p<0,05). Цікаво від-
значити, що аналогічне дослі-
дження, присвячене сенсибілі-
зації до казеїну, продемонстру-
вало наявність достовірних
відмінностей лише між показ-
никами у дітей до та після
10 років (p=0,006). При цьому
слід відмітити, що у дітей піс-

Таблиця 1
Характеристика імуноферментного аналізу тест-системи

виробництва ТОВ «Укрмед-Дон»
для визначення вмісту специфічного IgE

до алергенів молока коров’ячого та казеїну

                          Параметри Характеристика

Принцип методу Твердофазний, ІФА
Загальний час аналізу, год 3,5
Діапазон вимірів, МО/мл 0–100
Оптична щільність діапазону 0,04–3,50
Чутливість, МО/мл 0,1
Коефіцієнт варіації, % не більше 5
Об’єм сироватки для дослідження 100
у дублях, мкл
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ля 10 років сенсибілізація ре-
єструвалася значно рідше
(p<0,04) як до комплексу алер-
генів молока — у (6,4±4,2) %,
так і окремо до казеїну — у
(6,2±4,3) % порівняно з анало-
гічним показником у всіх обсте-
жених осіб — (23,1±4,8) %. Та-
кож важливо наголосити, що у
даній віковій категорії реєстру-
валися лише низькі та середні
рівні сенсибілізації. Отриманні
результати підтверджують да-
ні літератури щодо зменшення
частоти виявлення алергії до
досліджуваного нами харчово-
го продукту та його антигенів
з віком [5].

Розрахунок коефіцієнтів ко-
реляції при p<0,05 дозволив
визначити наявність достовір-
ної прямої слабкої кореляцій-
ної залежності між значеннями
загального IgE і рівнями IgE-

антитіл до молока коров’ячого
(tau = 0,224). Також було ви-
значено наявність достовірної
прямої слабкої кореляційної
залежності між значеннями
загального IgE і рівнями IgE-
антитіл до казеїну (tau = 0,178).
Особливо слід відзначити на-
явність сильної прямої кореля-
ційної залежності між рівнями
IgE-антитіл до молока коров’я-
чого та казеїну (tau = 0,763). От-
римані дані кореляційного ана-
лізу незаперечно підтверджу-
ють важливу роль цієї фракції
в патогенезі розвитку алергії
до молока. Недарма деякі ав-
тори приділяють особливу ува-
гу визначенню рівнів специ-
фічних IgE саме до молекул
казеїну як до одних з головних
термостабільних алергізуючих
факторів [6; 7]. Згідно з дани-
ми останніх років, казеїн є од-

ним з основних алергенів, що
зумовлює розвиток IgE-залеж-
ної алергії до молока у дітей
[5–7].

Крім казеїну, до головних
алергенів молока коров’ячого
також належать сироваткові
протеїни альфа-лактоглобулін,
бета-лактоглобулін і коров’я-
чий сироватковий альбумін [8;
9]. Потребує вивчення роль цих
фракцій у розвитку алергічних
реакцій на досліджуваний хар-
човий продукт. Сьогодні вже
відомо, що казеїн складається
з різних протеїнів з кількома
послідовностями: альфа (під-
розділяється на дві фракції
альфа s1 і альфа s2), бета,
каппа- і гамма-казеїнів. Аналіз
амінокислотних послідовнос-
тей чотирьох фракцій казеїнів
у різних видів жуйних тварин
продемонстрував високу їх го-

Таблиця 2
Частота виявлення IgE-антитіл до молока коров’ячого у дітей різних вікових груп

    Питома вага дітей з різними рівнями IgE-антитіл, М±m

      Група                Відсутність          Низький рівень    Середній рівень  Високий рівень     Усього сенси-
               білізовано

n  % n  % n  % n  % n  %

До 2 років 11 73,3±11,4 3 20,0±10,3 1 6,7±6,5 0 0,0 4 26,7±11,4
2–5 років 12 57,1±10,8** 5 23,8±9,3** 3 14,3±7,6** 1 4,8±4,7 9 42,9±10,8**
5–10 років 8 72,7±13,4 0 0,0 3 27,3±13,4 0 0,0 3 27,3±13,4
До 10 років 31 66,0±6,9* 8 17,0±5,5* 7 14,9±5,2 1 2,1±2,1* 16 34,0±6,9*
Після 10 років 29 93,6±4,4 1 3,2±3,2 1 3,2±3,2 0 0,0 2 6,4±4,4***
Разом 60 76,9±4,8 9 11,5±3,6 8 10,3±3,4 1 1,3±1,3 18 23,1±4,8

Примітка. * — достовірно (р=0,006) відрізняється від показників у групі після 10 років; ** — достовірно (р<0,05)
відрізняється від показників у групі після 10 років; *** — достовірно (р<0,04) нижче, ніж серед усіх обстежених.

Таблиця 3
Частота виявлення IgE-антитіл до казеїну у дітей різних вікових груп

     Питома вага дітей з різними рівнями IgE-антитіл, М±m

      Група                Відсутність          Низький рівень    Середній рівень  Високий рівень     Усього сенси-
               білізовано

n  % n  % n  % n  % n  %

До 2 років 11 73,4±11,4 2 13,3±8,8 2 13,3±8,8 0 0,0 4 26,6±11,4
2–5 років 13 61,9±10,6 5 23,8±9,3 3 14,3±7,6 0 0,0 8 28,1±10,6
5–10 років 7 63,6±14,5 2 18,2±11,6 1 9,1±8,7 1 9,1±8,7 4 36,4±14,5
До 10 років 31 66,0±6,9* 9 19,1±5,7* 6 12,8±4,9* 1 2,1±2,1* 16 34,0±6,9*
Після 10 років 29 93,8±4,3 1 3,1±3,1 1 3,1±3,1 0 0,0 2 6,2±4,3**
Разом 60 76,9±4,8 10 12,8±3,9 7 9,0±3,2 1 1,3±1,2 18 23,1±4,8

Примітка. * — достовірно (р=0,006) відрізняється від показників у групі після 10 років; ** — достовірно (р<0,04)
нижче, ніж серед усіх обстежених.
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мологічність, що варіює від 80
до 90 % і вище. Така ідентич-
ність, у свою чергу, зумовлює
розвиток перехресних алергіч-
них реакцій між казеїном моло-
ка у різних ссавців [6]. Отже,
подальші наукові розробки у
даному напрямі відкривають
нові перспективи у розвитку
діагностики та лікування алер-
гічних реакцій, зумовлених
дією алергенів коров’ячого мо-
лока, а також виявленні алер-
генів, що характеризуються пе-
рехресною з ними алергічною
активністю, зумовленою, на-
самперед, наявністю казеїну.

Висновки

1. Виявлена сенсибілізація
різного ступеня до комплексу
алергенів коров’ячого молока
і молекул казеїну у дітей з алер-
гічним дерматитом з частотою
(23,1±4,8) %.

2. Встановлено пряму силь-
ну достовірну кореляційну за-
лежність (tau = 0,763; p<0,05)
між рівнями специфічних IgE-
антитіл до молока коров’ячого
та казеїну, а також наявність
достовірних прямих слабких
кореляційних залежностей між
показниками загального IgE і
рівнями IgE-антитіл до молока
коров’ячого (tau = 0,224; p<0,05)
і загального IgE та рівнями IgE-
антитіл до казеїну (tau = 0,178;
p<0,05).

3. Виявлено достовірні від-
мінності щодо зустрічальності
різних рівнів сенсибілізації до
комплексу алергенів молока
коров’ячого у групах дітей до
та після 10 років (p=0,006) і від
2 до 5 років та після 10 років
(p<0,05), а також достовірні
відмінності щодо зустрічально-
сті різних рівнів сенсибілізації
до казеїну у групах до та після
10 років (p=0,006).

4. Відзначено достовірне
(p<0,04) зниження частоти сен-
сибілізації до молока коров’я-
чого та до казеїну молока у ді-
тей після 10 років порівняно з
аналогічним показником у всіх
обстежених осіб.

5. Отримані дані можна ви-
користовувати у практичній ме-

дицині та в науково-дослід-
ницькій діяльності. Результати
дослідження демонструють
доцільність і перспективність
використання для діагностики
специфічної сенсибілізації до
молока коров’ячого та казеїну
перших вітчизняних тест-сис-
тем четвертого покоління.
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