
илок представників родини
тонконогові (Poaceae), або
злакові (Gramineae) є беззапе�
речним та давно відомим чин�
ником сезонної алергії — полі�
нозу. Саме алергія до пилку
злаків під назвою сінної лихо�
манки була описана 1819 року
англійським лікарем Джоном
Бостоком і стала першим відо�
мим в історії медицини клініч�
ним прикладом названої хво�
роби. Проте ефективність ліку�
вання пацієнтів і нині залежить
від того, наскільки точно лікарю
відомі терміни настання сезону
палінації злакових трав у його
регіоні та характер перебігу
цього сезону [1].

За літературними даними,
пилок Poaceae вражає 80% па�
цієнтів, що потерпають від се�
зонної алергії в Європі і може
провокувати астму та рино�
кон'юнктивіти [2]. Як було по�
казано і дослідженнями у Він�
ниці, пилок Poaceae є сезон�
ним алергеном, до якого па�

цієнти виявляють найбільшу
чутливість [3].

В Україні поширено 340 видів
родини Poaceae, яка загалом
налічує близько 11000 видів. Це
одно�, дво� та багаторічні трави
на усіх континентах, крім Ан�
тарктиди. Розвиток родини тон�
коногові пов'язаний з пристосу�
ванням до запилення вітром. У
зв'язку з тим, що трави швидше
відновлюються після пошкод�
ження під час випасу тварин та
після пожеж, почастішання цих
явищ з розвитком людства та�
кож мало сприяти заміні
трав'янистими екосистемами
всіх інших [4], тому поширення
злакових трав є повсюдним.

Незважаючи на поширеність
рослин родини та алергенність
їхнього пилку характер паліна�
ції злакових трав у різних клі�
мато�географічних умовах, що
існують в Україні, є погано вив�
ченим, адже аеропалінологічні
спостереження залишаються
недоступними для переважної
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЫЛЕНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА ЗЛАКОВЫЕ
(POACEAE) НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
Родинкова В.В., Сергета И.В., 
Паламарчук Е.А.
Винницкий национальный медицинский
университет им. Н.И. Пирогова
Целью работы было определение сроков 
и интенсивности пыления представителей
семейства Poaceae в урбанизированных
комплексах, расположенных в различных
природно�климатических зонах Украины.
Аэропалинологическое наблюдение
проводилось стандартным волюметрическим
методом в шести городах лесостепной 
и степной зон Украины в течение сезона 
2010 года и было первым подобным
исследованием для большинства пунктов
наблюдения. В результате исследования
было установлено, что самый интенсивный 
по количеству собранной пыльцы сезон
палинации злаковых трав наблюдался 
в городах Лесостепи Украины (Винница 
и Полтава), что, очевидно, обусловлено более
благоприятным водным режимом этой части

Украины. Южные регионы (Симферополь,
Одесса) продемонстрировали умеренный
сезон пыления злаков, в то время как низкие
значения концентраций пыльцы Poaceae
наблюдались в восточных регионах Украины
(Донецк) при одном из самых длинных
периодов палинации. Сезоны пыления
характеризовались большой или умеренной
плотностью во всех пунктах наблюдения.
Выводом исследования является
необходимость принятия профилактических
мер с помощью системы
аллергопрогнозирования, которая бы
оповещала врачей и пациентов 
о возможности возникновения симптомов
сезонной аллергии, в частности, с 10 июня 
по 6 июля, когда наблюдается наиболее
интенсивная палинации Poaceae. Этот
период может быть определен как наихудший
для пациентов, чувствительных к пыльце
злаковых трав.

Ключевые слова: злаки, пыльца,
аэропалинологические наблюдения,
поллиноз.
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більшості міст нашої країни. То�
му метою представленого
дослідження стало визначення
термінів та інтенсивності пил�
кування представників родини
Poaceae в урбанізованих ком�
плексах, розташованих у різ�
них природно�кліматичних зо�
нах України.

Матеріали та методи до�
слідження. Для досягнення
поставленої мети було вивчено
характер пилкування рослин
родини Poaceae у деяких мі�
стах степової та лісостепової
зон України. Дослід проводив�
ся у 2 містах Лісостепу (у Він�
ниці та Полтаві) і у 4 містах Сте�
пу (Донецьку, Дніпропетров�
ську, Одесі та Сімферополі) з 1
березня по 15 жовтня 2010 ро�
ку. Вибір пунктів спостережен�
ня зумовлений передбачува�
ною перед дослідом ймовір�
ною різноманітністю пилкового
спектра у містах цих двох зон,
що покривають більшість тери�
торії сучасної України [5].

Роботу було виконано у лабо�
раторії аероалергенних мето�
дів дослідження Вінницького
національного медичного уні�
верситету за підтримки фар�
мацевтичної фірми Merck
Sharp and Doum (MSD) та Іму�
нологічного дослідницького ін�
ституту Нової Англії IRINE
(США) 2010 року.

Відбір зразків повітря прово�
дився стандартним волюме�
тричним методом [6] за допо�
могою пробовідбірників удар�
ного типу "Буркард" (Burkard
trap) у цілодобовому режимі. У
кожному місті прилад було
встановлено на даху певного
лікувального закладу у відпо�
відності з вимогами Євро�
пейського Аеробіологічного то�
вариства та Європейської Ае�

роалергенної мережі [7]. У всіх
пунктах спостереження було ві�
дібрано по 34 щотижневих
зразки повітря. Кожен зразок
було поділено на 7 рівних фраг�
ментів, що відповідало 1 добі
спостереження, та проаналізо�
вано під світловим мікроскопом
зі збільшенням у 400 разів.

Ідентифікація пилкових зерен
(п.з.) проводилася за атласом
пилку та спор, виданим за
сприяння Американського на�
ціонального бюро аеромоніто�
рингу NAB [6].

Тривалість палінаційного пе�
ріоду Poaceae визначалася за
методом "95%": за нормами,
прийнятими Європейською
Аероалергенною Мережею
(EAN), статистично вирахува�
ний сезон палінації рослини
починається того дня, коли
кількість її пилку у повітрі ста�
новить 1% від загальної суми
зібраних протягом року п.з. За�
кінченням сезону вважається
день, коли кількість зібраних за
сезон п.з. сягає 95%. Піком

пилкування вважається найви�
ще значення концентрації п.з. у
кубометрі повітря, зафіксоване
для описуваної палінологічної
категорії протягом сезону. Згі�
дно з правилами EAN визнача�
ється лише один пік для кожної
рослини протягом сезону [7].

У якості клінічно значущої
розглядалася концентрація у
15 п.з./м3, яка, за літературни�
ми даними [8], вважається по�
роговою для виникнення полі�
нозу до п.з. представників
трав'янистої флори.

Результати дослідження
та їх обговорення. Аналіз да�
них щодо пилкування злако�
вих трав у різних регіонах Ук�
раїни виявив найбільш масове
(27% від загальної кількості)
пилкування з найвищим піком
(85 п.з./м3) у Вінниці (рис. 1).
Загальна кількість п.з., зібра�
них тут за сезон, склала
1490,0.

Другу позицію щодо масив�
ності сезону Poaceae посідала
Полтава (20% від загальної
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Rodinkova V.V., Serheta I.V., 
Palamarchuk O.O.
Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical
University, Ukraine
Objective of study was to determine time and
intensity of pollination of the family Poaceae 
representatives in urban complexes located 
in different climatic zones of Ukraine.
Aeropalinological observation was conducted 
by standard volumetric method for the first time
for the most of investigation sites in six cities 
in the forest�steppe and steppe zones of Ukraine
during the 2010 season.
The study results showed the largest pollen
number was collected in the cities of the forest�
steppe zone (Vinnitsa and Poltava), obviously due

to more favorable water regimen in this part 
of Ukraine in contrast to the steppe zone. 
The southern regions (Simferopol, Odessa)
showed moderate pollen grass season, while 
the lowest values for Poaceae pollen were
observed in the eastern regions of Ukraine
(Donetsk) with one of the longest pollination 
periods. All sites of study were characterized 
by pollen seasons with a high or moderate 
density. In conclusion preventive measures 
as a pollen forecast is recommended to inform
doctors and patients about the increased risk 
of pollinosis especially from June 10 till July 6,
when the most intensive Poaceae pollination was
observed. This period can be defined as the worst
for the grass pollen sensitive patients.
Keywords: grasses, pollen, aeropalinological
observation, pollinosis.

Рисунок 1
Відносна масивність пилкування злаків 

у досліджуваних регіонах
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кількості зібраного пилку,
1139,0 п.з.).

Південні міста Одеса та Сім�
ферополь показали схожу між
собою масовість пилкування
злакових трав у 16% (883 п.з.) та
15% (842 п.з.) від загальної кіль�
кості п.з., зібраних у містах Ук�
раїни, відповідно (табл., рис. 1).

Східні міста Дніпропетровськ
і Донецьк було представлено
12% і 10% частками у структурі
палінації Poaceae, що склало
652,0 та 581,0 зібраних п.з. від�
повідно.

Найдовший статистично виз�
начений сезон пилкування
представників родини, що
містив від 1% до 95% зібраних
п.з., було відзначено у Дніпро�
петровську та у Сімферополі
(по 135 днів). При цьому кіль�
кість днів з палінаційною актив�
ністю Poaceae, що перевищу�
вала 15 п.з./м3 у Сімферополі
склала лише 10, а у Дніпропе�
тровську — 9 днів (рис. 2). Це
7,4% та 6,7% тривалості палі�
наційного періоду у названих
містах відповідно.

Найбільшим показник клініч�
но важливих концентрацій п.з.

Poaceae був у Вінниці (31
день). Це за найбільшої визна�
ченої частки зібраного пилку
тонконогових в Україні і п'ятої
тривалості сезону пилкування
(113 днів). Таким чином, кіль�
кість днів з причинно�значущи�
ми концентраціями склала
27% від тривалості палінацій�
ного періоду злакових трав у
Вінниці.

У Полтаві спостерігалося 27
днів з концентраціями, вищими
за 15 п.з./м3. За найкоротшої
для України тривалості сезону
палінації у 87 днів частка днів з
клінічно важливими концентра�
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ціями становила 31%, тобто
третину сезону пилкування.

Одеса характеризувалася
вдвічі меншою кількістю при�
чинно�значущих концентрацій
тонконогових, яка склала 14
днів (рис. 2). Цей результат, за
третьої тривалості періоду пил�
кування (125 днів) (табл.), став
третім серед українських міст,
де проводилися дослідження, і
становив 11,2% від загальної
тривалості сезону палінації.

Донецьк мав період палінації
злакових трав у 132 дні, лише
на 3 дні поступаючись лідерам
у тривалості палінаційного пе�
ріоду — Дніпропетровську та
Сімферополю. Проте інтен�
сивність пилкування Poaceae
тут була чи не найнижчою в Ук�
раїні: жодного дня не було за�
фіксовано концентрації п.з.
злаків у повітрі, які б переви�
щували клінічно значущий по�
ріг (рис. 2).

Найбільш ранній початок се�
зону пилкування Poaceae (28
квітня), як і очікувалося, спо�
стерігався у Сімферополі. На
другому місці був Донецьк (13
травня).

У цих пунктах пилкового ае�
роспостереження було зареєс�
тровано й раніше за інших се�
зонних максимумів злаків. Так,
найвищу концентрацію пилку
злакових у Сімферополі було
зафіксовано 5 травня, у До�
нецьку — 10 червня.

У всіх інших містах початок
періоду пилкування Poaceae
реєструвався з 14 по 20 травня
(найпізніше сезон розпочався
в Одесі) (рис. 3).

Піки пилкування спостеріга�
лися 13, 17 і 21 червня у Полта�
ві, Одесі та Дніпропетровську
відповідно. Вінниця була остан�
ньою з настання пікової концен�
трації злакових трав 6 липня.

Найактивніша палінація пред�
ставників родини тонконогові
спостерігається в Україні з 5
травня по 6 липня. Проте по�
заяк пік на півострові Крим, що
розташований південніше, бу�
ло зареєстровано майже на мі�
сяць раніше, ніж максимуми
пилкування злаків у містах ма�
терикової частини України, мо�
жемо стверджувати, що у сте�
повій та лісостеповій зонах Ук�
раїни найбільш інтенсивна палі�
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Рисунок 2
Співвідношення тривалості та інтенсивності пилкування

рослин родини злакові у досліджуваних містах, 2010 р.

Таблиця
Характеристики сезону пилкування Poaceae у містах, де проводилось 

аероспостереження, 2010 р.

Сімферополь

Дніпропетровськ

Донецьк

Одеса

Вінниця

Полтава

Тривалість періоду
палінації

Кількість днів з
концентрацією 
>15 п.з./м3

0                 50              100             150
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нація Poaceae спостерігається
у період з 10 червня по 6 липня.

Проте під час співставлення
тривалості періоду пилкування,
кількості зібраних п.з. та висо�
ти сезонних максимумів злако�
вих трав було встановлено, що
найвищий пік (85 п.з./м3) спо�
стерігався у Вінниці. Це коре�
лює з загальними характери�
стиками активності сезону у
названому місті. Адже саме
Вінниця характеризувалася
найдовшим сезоном пилкуван�
ня злакових і найбільшою кіль�
кістю днів, коли їхні концентра�
ції перевищували 15 п.з./м3.

Однак найбільш інтенсивне
пилкування Poaceae було
пов'язане з Полтавою. Друга за
загальною сумою кількість п.з.
була поширена там протягом
найкоротшого періоду пилку�
вання. Також другим за висо�
тою був і пік палінації
(51 п.з./м3), що виявився знач�
но нижчим за значення, отри�
мане у Вінниці. Сімферополь
(47 п.з./м3), Дніпропетровськ
(46 п.з./м3) та Одеса (46 п.з./м3)
характеризувалися подібними
піками палінації з помірними
значеннями, що відповідали 3�5
позиціям цих міст щодо інтен�
сивності сезону (табл.).

Незважаючи на те, що До�
нецьк характеризувався дру�
гим за тривалістю періодом па�
лінації (132 дні), що на 3 дні ко�
ротший за найтриваліші періо�
ди, які спостерігалися у Сімфе�
рополі та Дніпропетровську, пік
пилкування, зареєстрований у
Донецьку, був найнижчим в Ук�
раїні (13 п.з./м3).

Щільність сезону пилкування
тонконогових була найвищою у
Дніпропетровську. Тут пилок
представників цієї родини фік�
сувався 137 днів за періоду па�
лінації у 135 днів (табл.). Від�
сутнім у повітрі за цей час пи�
лок злаків був лише двічі з най�
тривалішим інтервалом у 4 дні.
Найбільш розірваною реєстра�
ція п.з. тонконогових була у
Вінниці та Сімферополі. Тут під
час сезонів палінацій у 113 та
135 днів пилок реєструвався у
повітрі загалом 151 та 144 дні.
Проте в обох містах було зафік�
совано 21 інтервал, коли п.з. у
повітрі були відсутні (табл.).
При цьому щільність сезону та�
ки була більшою у Сімферополі
— найбільший проміжок стано�
вив тут 5 днів, тоді як у Вінниці
— 20. Це говорить про більший
ступінь міграції п.з. Poaceae у
повітрі Вінниці, а також може

вказувати на більш високу во�
логість повітря, яка сприяє
осіданню пилку з повітря Він�
ницького регіону.

Досить велика кількість ін�
тервалів (19) спостерігалася
при реєстрації п.з. злакових
трав 2010 року у Донецьку. За
загальної кількості днів з пил�
ком Poaceae 150 сезон не ха�
рактеризувався високою щіль�
ністю, адже найбільший інтер�
вал, під час якого п.з. були від�
сутні, склав 23 дні.

Як вже відзначалося, найко�
ротший сезон пилкування зла�
ків (87 днів) спостерігався у
Полтаві. При цьому наймен�
шою була й кількість днів з за�
реєстрованими п.з. тонконого�
вих у повітрі — 127. Тобто пи�
лок злакових трав спостерігав�
ся на 44 дні, або на 45% довше
за статистично визначений се�
зон палінації. Незважаючи на
таку тривалість було зареєс�
тровано лише 10 інтервалів,
коли пилок був відсутній. Най�
більший з них становив 6 днів,
що говорить про високу щіль�
ність та інтенсивність сезону
пилкування тонконогових у
Полтаві.

Одеса мала посередні харак�
теристики тривалості сезону та
разом з Вінницею — найбільшу
кількість днів з зареєстровани�
ми п.з. Poaceae у повітрі — 151
день. Різниця між цим показни�
ком та тривалістю сезону в
Одесі становила 26 днів. При
цьому спостерігалося 13 інтер�
валів без пилку злакових трав у
повітрі. Тривалість найбільшо�
го проміжку становила 9 днів,
що відповідає помірній щільно�
сті виявлення пилку представ�
ників родини тонконогових у
повітрі (табл.).

Висновки
Таким чином, найбільш ма�

сивний за кількістю зібраного
пилку сезон палінації злакових
трав спостерігався у Централь�
ному (Вінниця) та Північно�
Східному (Полтава) регіонах
України, що, очевидно, зумо�
влене більш сприятливим вод�
ним режимом у цій частині Ук�
раїни на відміну від Степу.

При цьому Полтава показала
друге число днів після Вінниці з
причинно�значущою для ви�
никнення полінозів концентра�
цією п.з. злакових трав з най�
коротшим періодом пилкуван�
ня представників родини.

Південні регіони (Сімферо�
поль, Одеса) показали помір�
ний сезон пилкування злаків, у

той час як найнижчі значення
концентрацій п.з. Poaceae спо�
стерігались у східних регіонах
України (Донецьк) при одному
з найдовших періодів палінації.
Як бачимо, інтенсивність сезо�
ну обернено корелює з його
тривалістю.

Сезони пилкування характе�
ризувалися високою та помір�
ною щільністю у різних пунктах
спостереження. Найінтенсив�
ніша палінація Poaceae спосте�
рігалася з 10 червня по 6 лип�
ня. Цей період може бути виз�
начений як час, найгірший для
пацієнтів, чутливих до пилку
злакових трав. Для кращого
контролю симптомів полінозу у
цей період рекомендовано
вживати попереджувальні за�
ходи лікарями для пацієнтів за
допомогою системи алерго�
прогнозів.
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листопаді 2013 року ви�
повнилося 90 років від
дня народження та 65 ро�
ків наукової, педагогічної і
громадської діяльності ві�
домого вченого, гігієні�

ста, академіка НАМН України,
члена�кореспондента Націо�
нальної Академії наук України,
Заслуженого діяча науки і техні�
ки, лауреата Державної премії,
керівника лабораторії про�
мислової токсикології та гігієни
праці при використанні хімічних
речовин ДУ "Інститут медицини
праці НАМН України", доктора
медичних наук, професора Ісака
Михайловича Трахтенберга.

З ім'ям цього визначного до�
слідника пов'язана розробка
низки загальних гігієнічних про�
блем охорони виробничого сере�
довища та довкілля від хімічних
забруднювачів, теорії їх гігієніч�
ного нормування, обґрунтування
принципів та методів експери�
ментального вивчення потенцій�
но небезпечних хімічних речовин.

Важливе місце у науковій
діяльності ювіляра посідають
роботи з встановлення критеріїв
експериментального вивчення
адаптації, передпатології та па�
тології хімічного ґенезу, обґрун�
тування принципів і методів
профілактики професійних та

екологічно зумовлених захво�
рювань.

Народився І.М. Трахтенберг
11 листопада 1923 року у м. Жи�
томирі. Закінчивши 1946 року з
відзнакою Київський медичний
інститут імені О.О. Богомольця,
вступив до аспірантури при ка�
федрі гігієни праці того ж інсти�
туту, в якому розпочав дослід�
ницьку та педагогічну діяльність
за керівництва відомого гігієні�
ста, майбутнього академіка
АМН СРСР Л.І. Медведя. Став�
ши одним з перших його учнів,
Ісак Михайлович розвиває на
кафедрі ідеї свого вчителя з пи�
тань токсикології ртутьорганіч�
них пестицидів і гігієни праці під
час роботи з ними в умовах
сільськогосподарського вироб�
ництва. Результати цих дослід�
жень узагальнені у кандидатсь�
кій дисертації "К токсикологии
органических соединений ртути
— этилмеркурфосфата и этил�
меркурхлорида", яка була ус�
пішно захищена 1950 року. Ло�
гічним продовженням цих до�
сліджень стали здійснені у по�
дальші роки експериментальні
та гігієнічні спостереження з
проблеми впливу ртуті та її по�
хідних на організм. Узагальнен�
ня багаторічних результатів бу�
ло покладено в основу доктор�
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