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Забруднення повітря веде до
збільшення кількості хворих
на алергію. На даний час
алергічні захворювання
піднялись на 4 зі 6ої сходинки
найбільш розповсюджених
хвороб у світі. Це змушує
вчених покращувати якість
реєстрації параметрів
забруднення атмосфери, 
проводити моніторинг
алергенних факторів та
створювати алергопрогнози.



Відповідно до цих вимог українські науковці
продовжують аеробіологічний моніторинг, що був
розпочатий професором Дмитром Зеровим у 30-і
роки минулого сторіччя.

Моніторинг
також
проводивс
я у 90-і роки
20 сторіччя
у
Київському
інституті
ботаніки ім. 
Холодного
під
керівниц-
твом ст.н.с. 
Володимир
а
Савицького



Аеропалінологічний

моніторинг був

ініційований у

Вінницькому

національному

медичному

університеті у 1999 

році. Дослідження

виконувались

Віктогрією

Родінковою під

керівництвом проф. 

Бориса Пухлика.

Апарат Дюрама на

даху

багатоповерхівки на



Піки палінації та основні типи пилку у повітрі Вінниці, 2000

Був ідентифікований пилок берези (Betula L.), вільхи (Alnus Mill.), 
дубу(Quercus L.)полину (Artemisia L.), злаків (Poaceae та подорожнику

(Plantago L.). Десяту позицію за масивністю пилкування посідала Ambrosia.



З 2009 року у Вінницькому
медичному університеті
поновлений
аеромоніторинг за
підтримки Європейської
Аероалергенної Мережі
(European Aeroallergen 
Network) та за підтримки
Німецького Інформаційного
Сервісу Пилку (German 
Pollen Information Service)



Відбір зразків повітря
відбувається волюметричним

методом за допомогою
пробовідбірника Burkard, 

встановленого на даху
хімічного корпусу ВНМУ на

висоті 25 м.

Уловлювач надає можливість
одержувати стандартні дані

незалежно від
біогеографічних та

біоклиматичних
характеристик регіону, де

проводяться дослідження; він
також дозволяє вести

щогодинний моніторинг
кожної доби. Вловлювач

працює автоматично і може
бути залишеним без нагляду
до семи днів. Протягом цього

періоду годинниковий
механізм обертає на 1 оберт
барабан з голівкою, на яку

відбираються зразки.



Результати

дослідження вносяться

до Європейської

Аероалергенної Мережі, 
членом якої Вінниця є з

2009 року



ДляДля попередженняпопередження симптомівсимптомів пацієнтівпацієнтів уу ВіннниціВіннниці зз
квітняквітня 2011 2011 рокуроку булабула запровадженазапроваджена системасистема
алергопрогнозуваняалергопрогнозуваня ((пилковихпилкових прогнозівпрогнозів)).. СпробаСпроба
зробитизробити пилковийпилковий прогнозпрогноз нана постійнійпостійній основіоснові єє
першоюпершою вв УкраїніУкраїні..

ПилковийПилковий прогнозпрогноз включаєвключає тата базуєтьсябазується нана::

-- аналізаналіз попередніхпопередніх данихданих аеромоніторингуаеромоніторингу,,

-- контрольконтроль тата аналізаналіз погоднихпогодних умовумов передперед сезономсезоном

-- контрольконтроль поточнихпоточних погоднихпогодних умовумов

-- поточніпоточні данідані аеромоніторингуаеромоніторингу

-- данідані пропро сенсибілізаціюсенсибілізацію пацієнтівпацієнтів

-- порадипоради лікарялікаря

-- щотижневіщотижневі алергопрогнозиалергопрогнози длядля жителівжителів ВінниціВінниці..

ПилковийПилковий прогнозпрогноз
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12 років тому найбільш інтенсивні

періоди пилкування злаків

припадали на другу декаду червня і

на другу-третю декади серпня. У

1999-2000 роках якнайгіршим

періодом були друга і третя декади

серпня.



У 2009-2011 роках ми

спостерігали зсув піків

палінації на третю

декаду травня-першу

декади червня. У 2009-

2011 році
найінтенсивніше

пилкування злаків

спостерігалося з 24 
червня по 7 липня.



ПікиПіки травтрав, , 
наприкладнаприклад
полинуполину
((ArtemisiaArtemisia))
булибули
відносновідносно
стабільнистабільни
мими уу
ВінниціВінниці
длядля всіхвсіх
періодівперіодів
спостережспостереж
енняення. . 
ОднакОднак, , мими
спостерігаспостеріга
ємоємо більшбільш
раннюранню
палінаціюпалінацію..
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Вільха - різка тенденція до

зміщення піків. Пік 26 
березня 2010 - дуже висока

концентрація. Найвищий

пік берези (1450 п.з.) був
нижчим, ніж найвищий пік

палінації вільхи (1600 п.з.).
Шість піків вільхи з

концентрацією більшою

ніж 200 п.з./см3 повітря
були зареєстровані у

березні 2010 року, тоді як

тільки один високий пік

реєструвався у другій

декаді квітня для цієї

категорії пилку у 1999 та
2000 роках.  У 2011 році пік у

200 п.з. спостерігався ще

раніше, 24 березня. 20 
квітня 2009-2011 рр– сезон

закінчено. 
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Пилкування вільхи

1999/2000 – піки з 13 по 23 
квітня



ПриПри аналізіаналізі
погоднихпогодних
данихданих булобуло
виявленовиявлено, , щощо
нана пилкуванняпилкування
деревдерев впливаєвпливає::

-- температуратемпература
передперед сезономсезоном
пилкуванняпилкування;;

-- температуратемпература
підпід часчас сезонусезону
палінаціїпалінації;;

-- вологістьвологість
повітряповітря;;

-- опадиопади

Daily temperature, March, 2010, Vinnitsa

Денна температура повітря, Вінниця, березень 2010 р.

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Mar-10



СумаСума позитивнихпозитивних температуртемператур передперед

сезонамисезонами 2010 2010 тата 2011 2011 роківроків уу ВінниціВінниці





АнкетаАнкета, , застосованазастосована заза

програмоюпрограмою ““ПерсональнийПерсональний

пилковийпилковий щоденникщоденник””, , якаяка

проводиласьпроводилась уу ВінниціВінниці, , 

показалапоказала збільшенузбільшену

чутливістьчутливість пацієнтівпацієнтів додо пилкупилку

вільхивільхи тата березиберези







ДослідженняДослідження такожтакож показалопоказало, , щощо симптомисимптоми
пацієнтівпацієнтів часточасто виникаютьвиникають заза деньдень додо реєстраціїреєстрації
пилковихпилкових максимумівмаксимумів нана стрічцістрічці МелінексМелінекс. . ЦеЦе
явищеявище булобуло характернимхарактерним длядля людейлюдей,, чутливихчутливих додо
пилкупилку березиберези уу 2010 2010 роціроці..
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ПрогнозПрогноз єє
безкоштовнимбезкоштовним длядля
пацієнтівпацієнтів. . ВінВін
розповсюджуєтьсярозповсюджується
разраз нана тижденьтиждень
шляхомшляхом розсилкирозсилки смссмс
нана мобільнімобільні телефонителефони
лікарівлікарів тата пацієнтівпацієнтів,,..

ItIt’’s printed in regional s printed in regional 
newspapers and is newspapers and is 
input into the input into the 
Ukrainian page of Ukrainian page of 
polleninfo.orgpolleninfo.org
resource.resource.



ПилковийПилковий

прогнозпрогноз

доступнийдоступний нана

polleninfo.orgpolleninfo.org



РазомРазом ізіз прогнозомпрогнозом розміщуютьсярозміщуються

рекомендаціїрекомендації лікарялікаря



Пилковий прогноз також доступний на сайті

Асоціації Алергологів України

http://www.aalu.org.ua/



Він
озвучує
ться у
ефірі
муніцип
альної
радіоко
мпанії
“Місто
над
Бугом”.



PR 

активность

на

локальном

и

всеукраинс

ком

уровнях



Прогноз можна
замовити, 
надіславши
листа на
електронну
адресу
vrodi@mail.ru
або відправити
смс із текстом
“Алергопрогноз
” на номер
мобільного
телефону +38 
099 534 04 69 



Дякую за
увагу!


