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Кількість хворих на алергію постійно збільшується, 

займаючи перші місця серед інших захворювань. Її різновид 

– поліноз, який викликає пилок в період цвітіння рослин, що 

запилюються вітром. Саме в підлітковому віці (12- 16 років)  

починаються прояви полінозу.  Впливає на збільшення 

кількості хвороб і зміна клімату, коли немає чіткого кордону 

між весною, літом та осінню, а теплий період подовжується.



Алергія (від грец. allos –

інший, ergon – дія) – це 

особливий вид   імунологічної 

реактивності і проявляється у 

вигляді підвищеної, якісно зміненої 

реакції організму у відповідь на дію 

певних антигенів або гаптенів і 

призводить до запалення, спазму 

бронхіальних м’язів, некрозу і шоку.

Термін “Алергія” вперше 

запропо-нований Пірке і Шиком

(1905р.)

Відень, Австрія

Клеменс фон 
Пірке

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F


Основні ознаки полінозу :
• Алергія долає хворого в один і той же час року.

• Постійна нежить і водянисті виділення з носа.

• Напади чхання.

• Очі сверблять, сльозяться і стають червоними.

• Слабкість, головний біль і безсоння.





Сезони полінозу :
Перший - весняний (квітень-травень), коли 

«пилять» квітучі дерева. 

Другий - літній (червень-липень), коли цвітуть

лугові трави, зокрема злаки, які посідають перше 

місце серед рослин, що викликають алергію.

Третій - осінній (липень-вересень), коли цвітуть

бур’яни або багатоцвітні рослини, до них відносять

полин та амброзію, яка з’явилась у нас не так давно, 

але досить добре прижилася і «пилить». 



Основні носії алергенів :
• Дерева й чагарники

Вільха ,береза , верба ,тополя , ясен , сосна , ліщина. 

• Фруктові деревева

Яблуні, вишні, груші,абрикоси.

• Садові квіти

Маргаритки, троянди, тюльпани, нарциси, лілеї.

• Злаки  

Жито, кукурудза, костриця, тонконіг, тимофіївка, пирій , грястиця збірна 

найчастіше викликають алергічну реакцію.

• Трави

Кульбаба, чорнобиль, тонконіг лучний, костер, райграс, а також рослини з 

жовтими суцвіттями (ромашка, календула, соняшник). 

• Бур’яни

Полин, лобода, амброзія - найсильніший  алерген.

• Рослини, що культивуються

Цукровий буряк, конюшина, щавель, соняшник



Рослини - алергени

Ліщи́на звича́йна

Береза повисла

Кульбаба звичайна

Амбро́зія

Лобода біла

Тимофіївка лучна

Жито посівне

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCOae36Dz9MgCFYqfcgodFmADgA&url=http://agrobiz.net/blog.php?blog=zhito&psig=AFQjCNEcLeNzHXBf5bKBaTWyNHwhHEYMXg&ust=1446662316561165
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCOae36Dz9MgCFYqfcgodFmADgA&url=http://agrobiz.net/blog.php?blog=zhito&psig=AFQjCNEcLeNzHXBf5bKBaTWyNHwhHEYMXg&ust=1446662316561165
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMmkgLX_9MgCFYj8cgodHbYPyQ&url=http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/3755/kulbaba&bvm=bv.106674449,d.bGQ&psig=AFQjCNFsCJRa2urZbA345Mm-Kx6vUGNgnA&ust=1446665508930733
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMmkgLX_9MgCFYj8cgodHbYPyQ&url=http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/3755/kulbaba&bvm=bv.106674449,d.bGQ&psig=AFQjCNFsCJRa2urZbA345Mm-Kx6vUGNgnA&ust=1446665508930733




Діагностика  алергії на пилок 

Виявити симптоми алергії можна самостійно за 
зовнішніми проявами , оскільки вони з’являються системно і в 
певний час року.

При підозрі на алергію , слід якомога швидше звернутися 
до фахівця — лікаря — алерголога , який запропонує провести 
обстеження і призначить потрібне лікування.  Для початку 
потрібно визначити алерген, який його викликає. Необхідно 
провести тестування - алергопроби та аналіз крові. Зазвичай
лікування проводиться в той період, коли алергени в природі
відсутні, тобто взимку.

Найбільш простий і інформативний тест — шкірні проби . 
Цей тест (його правильна назва скарифікаційний тест) 
допоможе визначити , які саме рослини викликають алергію. 
Важливо , щоб шкірні проби були проведені поза сезоне 
загострення — з кінця осені і до початку весни. 



Як боротися з алергією на пилок ?
Дотримуючись деяких простих правил,  можна усунути неприємні симптоми цієї 

хвороби.

• Намагайтеся менше бувати на сонці. Прогулянки краще здійснювати в вологу

погоду, коли пилок прибився до землі.

• Підкоригуйте режим дня: пік «викиду» пилку доводиться на період від 5 до

11 ранку, тому плануйте тривале перебування на вулиці на інший час.

• Намагайтеся щоразу після перебування на вулиці промивати ніс та

носоглотку водою.

• За можливості не виходьте з дому в сухі вітряні дні, коли пилку особливо

багато в повітрі.

Провітрюйте приміщення відразу після дощу.

• Якщо Ви живете на дачі, то на відкриті вікна і двері бажано повісити добре

змочені простирадла або марлю в декілька шарів.

• Не сушіть білизну на вулиці: на неї осідає пилок.

• Щодня робіть вологе прибирання.

• Приймайте душ 2 рази на день.

• Після повернення з вулиці намагайтеся одразу вимити волосся.

• Не розводьте такі кімнатні рослини: герань, бегонія, примула, троянда,

бузок, плющ.

•



Дякуємо за увагу !


