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Молекулярна діагностика – новий погляд  
на діагностику алергії

Macro Array Diagnostics GmbH 

Емпірична класифікація
Більш ускладнені системи включають ієрархічне розмежування  

на ендогенні та екзогенні, інфекційні та неінфекційні алергени

ANTI-GEN ARRAY  
with the European Patent Office (EPO) 

on 30 March 2016,  
No. 16162859.9. 

Переможець конкурсу Best of Biotech 2017 
Кращий Start  up 2017

Алергенні екстракти або молекуляр-
ні алергени, які пов’язані з наночастин-
ками, розташовані на твердій основі, 
що утворює макроскопічну решітку.

Після процедури лабораторного 
тестування виконується збір і аналіз 
зображень з використанням пристрою 
ImageXplorer. Результати випробувань 
аналізуються за допомогою програм-
ного забезпечення Raptor Analysis від 
MADx і повідомляються в одиницях 
відповіді IgE (kU/L). Загальні результати 
IgE повідомляються в одиницях відпо-
віді IgE (Кu/L).

macroarraydx.com.ua

Алергени, 
хто вони?

Ендоалергени – 
утворюються  
безпосередньо  
в організмі.

Екзоалергени – 
потрапляють  
із зовнішнього 
середовища.

Т. В. Бездітко, д. мед. н., професор

Харківський національний медичний університет



ТРЕНІНГ-ПРОГРАМА ДЛЯ ЛІКАРІВ «МИСТЕЦТВО ЛІКУВАННЯ» Training program for physicians  
«Art of Treatment»

www.health-medix.com18

Від джерела алергену 
до екстракту та молекули

Розвиток наукових знань вимагав 
перегляду систематики алергенів

 Визначення алергенів 

•  Істинний алерген (genuie allergen) 
спричиняє специфічну сенсибі-
лізацію до відповідного джерела 
алергену; 

•  Первинний алерген (рrimary 
allergen) – тригерна сенсибілізу-
вальна молекула;

•  Головні алергени (major) – ті,  
що зв’язуються із IgE у 50 %  
чи більше пацієнтів із алергією  
до одного і того ж джерела

•  Мінорні алергени – розпізна- 
ються менш ніж у 20 % пацієнтів

Алергени, хто вони?

•  Зазвичай білки, часто глікопротеїни з молекулярною масою 10–70 кДа.
•  Можуть також бути ліпопротеїнами, а також гаптенами – неповни-

ми антигенами, що потребують носія.
•  Алергени є Т-клітинними антигенами. Т-клітинні епітопи – короткі 

пептидні фрагменти, в межах 12–13 амінокислотних залишків, тоді як 
В-клітинні епітопи – специфічні послідовності амінокислотних залиш-
ків, що визначають тривимірну конфігурацію молекули. 

•  Перехресна антигенна активність обумовлена структурною гомоло-
гією молекул алергенів різного походження.

•  Можуть мати дуже різноманітне походження: продукти тварин, 
рослин, мікроорганізмів.

• Походження алергену часто є важливим для класифікації.

Джерела 
алергенів

Частинки алергенів, 
що містять  
екстракти.  
Є сумішшю  
алергенних  

і неалергенних 
компонентів

Алергенні  
молекули  
(частіше  

білки) У 1984 році було створено основу сучасної номенклатури 
алергенів, засновану на конкретному систематичному 
положенні джерела алергену
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Просторова структура алергену Природа перехресної 
реактивності

Вивчення тривимірної (просторової) структури алер-
генів дозволяє визначити розташування на молекулі 
епітопів (місць, де відбувається зв’язування антитіл).
Визначення прострової структури дозволяє спрогно-
зувати перехресну реактивність

Лабільні та стабільні алергени: оцінка ризику

Належність алергену до певної алергенної родини допомагає визначити його алергенний потенціал

Конформаційні епітопи мають «співпасти» із сайтом 
зв’язування, щоб спричинити каскад реакцій

Але буває, що епітопи мають подібну конформацію

Антитіла С реагують із епітопом «с» алергену 1,  
але дають крос-реакцію із епітопом «е» алергену 2
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Родини білків за здатністю викликати тяжкі реакції  
та спричиняти перехресні реакції 

Storage proteins (Білки запасу) Парвальбуміни

• Алергени горіхів та насіння
• Є стабільними за термічної обробки
•  Асоційовані із тяжкими  

системними реакціями
• Низький ступінь перехресних реакцій

• Алергени риб та амфібій
•  Є стабільними за термічної обробки
•  Асоційовані із тяжкими  

реакціями
•  Високий ступінь перехресних реакцій  

із альбумінами сироватки 

LTP (неспецифічні білки – переносники ліпідів) Serum albumins (альбуміни сироватки)

•  Алергени фруктів, овочів, горіхів, пилку  
(напр., Pru p3)

• Є стабільними за термічної обробки
•  Часто асоційовані із тяжкими системними реакціями
•  Ступінь перехресних реакцій є варіабельним

•  Алергени  тварин (кров, епітелій, молоко)  
напр., Fel d2

•  Чутливі до нагрівання і травлення
•  Високий ступінь перехресних реакцій 

Тропоміозини PR-10 білки (Bet v1 гомологи)

• Алергени морепродуктів
• Є стабільними за термічної обробки
•  Як харчові алергени асоційовані із тяжкими 

реакціями
• Високий ступінь перехресту в родині

• Алергени пилку, фруктів, овочів, горіхів
•  Чутливі до нагрівання і травлення
•  Асоційовані із локальними симптомами –  

оральний синдром
•  Ступінь перехресту варіабельний

Ліпокаліни Полкальцини (Са-зв’язуюі)

• Алергени тварин
•  Ступінь перехресних реакцій є варіабельним

• Алерегени бур’янів, пилку трав і дерев, напр. Bet v4
•  Високий ступінь перехресних реакцій 

Родини білків за здатністю викликати тяжкі 
реакції та спричиняти перехресні реакції 

Проламіни/nsLTPs (переносники ліпідів)

Профіліни
•  Алергени рослинної їжі, латексу, пилку дерев, трав, бур’янів
•  Чутливі до нагрівання і травлення
•  Рідко асоційовані із клінічними симптомами
•  У деяких пацієнтів викликають тяжкі реакції
•  Високий ступінь перехресних реакцій із альбумінами  

сироватки 

CCD (карбогідратні детермінанти) 
•  Є у пилку, рослинній їжі, комахах
•  Рідко асоційовані із клінічними симптомами
•  Маркер сенсибілізації до CCD
•  Надвисокий ступінь перехресних реакцій 

МОЛЕКУЛА ДЖЕРЕЛО

Art v3 Полин пилок

Par j2 Настінниця  
лікарська пилок

Vit v1 Виноград

Act d10 Ківі

Cor a8 Фундук

Ara h9 Арахіс

Api g2, g6 Цибуля

Sola l6 Помідор

Mal d3 Яблуко

Pru d3 Персик
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Методи визначення IgE. 
Характеристика, клінічне 

значення, клінічні можливості

Молекулярну алергодіагностику 
доцільно використовувати 

IgE – основний 
провідник алергій

Специфічні IgE

Загальний IgE

Рутинний клінічний алгоритм

• Для виявлення сенсибілізації до алергенів;
• У пацієнтів з полісенсибілізацією;
•  Для диференційної діагностики істинної та перехресної 

сенсибілізації; 
•  Для підбору компонентів АСІТ і прогнозу ефективності 

АСІТ, а також при її неефективності
•  Для прогнозування тяжких системних алергічних реакцій 

на харчові продукти;
•  Для призначення дієтичних рекомендацій та елімінаційних 

заходів

У нормі: 
•  важлива складова  

протипаразитарного  
імунітету; 

•  специфічний месенджер 
запалення

•  Повний кількісний аналіз sIgE
•  Кількісний tIgE одночасно
•  Діагностика алергії без CCD
•  Єдина система з інтегрованою 

здатністю блокування антитіл 
до CCD

•  Зручна система інтерпретації:
•  За допомогою програмного 

забезпечення ALEX
•  Алергени поділені на 20 груп

Це нове покоління 
сучасних тестів для 

діагностики (in vitro)
алергічних реакцій  

1 типу.
Мультиплексна панель 

282 алергенів
(160 екстрактів  

алергенів і 122 алер-
гени молекули  

і загальний IgE),
охоплює більше  

99 % усіх стандартних 
діагностичних 

тестів

Переваги
•  Дозволяють визначити джерело алергії
Недоліки
•  Зазвичай велика кількість алер генів 

ускладнює діагностичний пошук

Переваги
•  Є важливим критерієм 

алергізації;
•  Виявляє алергію незалежно 

від її джерела;
•  Може бути маркером загаль-

ної алергенної реактивності 
організму.

Недоліки
•  Може лишатись у межах 

норми, коли виявляються 
специфічні IgE;

•  Не надає інформації, що саме 
є джерелом алергії;

•  Підвищення може бути 
викликано не алергією


