
ВІДГУК
офіційного опонента, професора кафедри педіатрії № 2 Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця, доктора медичних наук, 
професора Кривопустова С.П. на дисертаційну роботу Буратинської 
Антоніни Анатоліївни «Оптимізація діагностики та лікування бронхіальної 
астми поєднаної з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою у дітей», 
поданої до разової спеціалізованої вченої ради ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМИ України», що 
створена відповідно до рішення Вченої ради ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМИ України» 
(протокол 11 від 28.12.2022) та Наказу ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і 
гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМИ України» № 25-33/1/112 від 
30.12.2022, на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія»

Актуальність теми
Переоцінити медико-соціальну значущість алергічних захворювань у 

тепер неможливо, насамперед, бронхіальної астми, - зростає її поширеність, 
особливо серед дітей. Вона негативно впливає на якість їх життя. Крім того, як 
цитує автор, 37-78,2 % дітей з астмою мають поєднану патологію органів 
травлення, причому гастроезофагеальна рефлюксна хвороба спостерігається у 
16,9-80 % хворих.

Можна погодитися з дисертантом, що до тепер питання впливу одного 
захворювання на інше, коморбідні аспекти недостатньо вивчені, слід більш 
докладно з’ясувати особливості перебігу запального процесу дихальних шляхів 
та слизової оболонки стравоходу, задля покращення лікування дітей з 
бронхіальною астмою поєднаною з гастроезофагеальною рефлюксною 
хворобою.

Ця проблема коморбідності може розглядатися як один із варіантів 
фенотипу бронхіальної астми, а цьому зараз в літературі приділяється особливо 
велика увага.

Без сумніву, практичній педіатрії, алергології та гастроентерології 
дитячого віку необхідно таке дослідження, результатом якого має бути 
запропонований лікувально-профілактичний комплекс, зокрема, нові 
рекомендації щодо застосування інгібітору протонної помпи у дітей з 
бронхіальною астмою, поєднаною із гастроезофагеальною рефлюксною 
хворобою.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертація є фрагментом науково-дослідної теми ДУ «Інститут педіатрії, 

акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» 
«Розробка методів діагностики та лікування дітей з бронхіальною астмою 
поєднаною з еозинофільним езофагітом» (номер державної реєстрації 
0119U000142), а здобувай є її співвиконавцем. Науковий керівник: відомий 
вчений в галузі педіатричної алергології - доктор медичних наук, професор 
Уманець Т.Р.

Оцінка структури, змісту, форми дисертації
Структура роботи Буратинської А.А. відповідає сучасним вимогам до 

дисертацій. Вона має анотації (українською та англійською мовами), перелік 
умовних позначень, вступ, огляд літератури, дизайн дослідження, матеріали та 
методи, розділи власних досліджень, висновки, практичні рекомендації, список 
використаних джерел (244 джерела) та додатки.

Розділ 1 присвячений огляду літератури. Висвітлені сучасні уявлення про 
формування та клінічний перебіг гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у 
дітей з бронхіальною астмою. З одного боку, підкреслюється 
гастроезофагеальний рефлюкс як тригер астми, приділена увага синергічним 
взаємодіям між стравохідними ноцицепторами та сенсорними нервами 
дихальних шляхів. З іншого боку, сама астма може спровокувати розвиток 
рефлюксу. Обговорюються патофізіологічні механізми, в тому числі пов’язані з 
фармакотерапією, наприклад, бета2-агоністи можуть викликати розслаблення 
нижнього стравохідного сфінктеру. Важливе значення має еозинофільний 
езофагіт як коморбідна патологія у хворих з атопічними захворюваннями. 
Дисертант докладно висвітлив особливості сенсибілізації у цих дітей та стан їх 
функції зовнішнього дихання. Щодо діагностики гастроезофагеальної 
рефлюксної хвороби у дітей з бронхіальною астмою зазначено, що цілодобова 
рН-метрія стравоходу не може бути рутинним методом діагностики, не існує 
достатньо доказів ендоскопічного дослідження з біопсією, а діагноз 
встановлюється на основі клініки, діагностичні втручання використовуються для 
виключення захворювань, що супроводжують рефлюкс. Сучасно розглянуті такі 
аспекти як цитологічні та імуногістохімічні особливості запального процесу 
дихальних шляхів та слизової оболонки стравоходу, а також методи лікування.

Розділ 2 - дизайн, матеріали та методи дослідження. Слід підкреслити, що 
цей дизайн узгоджено з Комісією по питанням біоетики при ДУ «Інститут 
педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН 
України» (протокол № 7 від 13.12.2018) і затверджено проблемною комісією 
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МОЗ України та Національної академії медичних наук України зі спеціальності 
«Педіатрія» (протокол № 01-4/717 від 26.11.2019). Розроблені критерії 
включення та виключення дітей у дослідження. В цілому, у дослідження було 
включено 177 дітей віком 6-17 років. Використовувалися методи дослідження: 
анамнестичний, загальноклінічні, алергологічні, інструментальні, морфологічні 
методи, статистичний аналіз. Зокрема, імуногістохімічні методи дослідження 
включали виявлення маркеру проліферації та регенерації Кі-67, антиапоптозного 
протеїну BCL-2, судинно-росткового фактору VEGF, металоматриксної 
протеїнази ММР-9. Статистична обробка - за допомогою програми Statistica 
13.0.

Розділ 3 - клініко-патогенетичні особливості формування та клінічного 
перебігу бронхіальної астми, що поєднана з гастроезофагеальною рефлюксною 
хворобою. Показано анкетування дітей, включених в дослідження, зокрема, 
щодо факторів ризику розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. 
Наприклад, за даними шкірного тестування частіше виявлялась сенсибілізація до 
алергенів кліщів домашнього пилу та кота.

Розділ 4 - патоморфологічні та імуногістохімічні особливості слизової 
оболонки стравоходу та бронхів у дітей з бронхіальною астмою, що поєднана з 
гастроезофагеальною рефлюксною хворобою. За даними гістологічного 
дослідження біоптатів слизової стравоходу були виявлені порушення, що 
визначались у дистальному відділі: епітеліальне пошкодження, 
інтраепітеліальна запальна клітинна інфільтрація та зміни в lamina propria. Розділ 
дуже добре ілюстрований. Зазначено, що патоморфологічні ознаки запального 
процесу слизової стравоходу характеризуються у 79,3% еозинофільним типом. 
Особливостями експресії маркерів запального процесу є підвищена експресія 
антигену Кі-67 та IgE, що свідчить про можливий вклад IgE-залежного механізму 
в запальний процес слизової стравоходу. При цитологічному досліджені мазків- 
відбитків зі слизової оболонки стравоходу виявлено, що переважали нейтрофіли, 
а секреторна еозинофілія носила нерівномірний характер.

Розділ 5 - обґрунтування та вивчення ефективності лікувально- 
профілактичного комплексу у дітей з бронхіальною астмою, що поєднана з 
гастроезофагеальною рефлюксною хворобою. Важливо, що автор особливу 
увагу приділила інгібіторам протонної помпи. Більшість дітей з поєднаною 
патологією, котра вивчалася, чутливі до них. У 76,09 % дітей з нетяжкою астмою 
та наявною гастроезофагеальною рефлюксною хворобою призначення 
омепразолу до лікувального комплексу дозволило досягти повного регресу 
симптомів езофагеальної дисфункції через 4 тижні, а повного контролю астми - 
через 8 тижнів.
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Підсумовує результати дослідження висновки та практичні рекомендації, 
котрі наведені автором. Вони є обґрунтованими і логічно випливають із 
результатів дисертаційного дослідження.

Повнота викладу наукових положень, висновків та рекомендацій в 
наукових публікаціях

За темою дисертації опубліковано 20 наукових праць, з них 8 статей, в 
тому числі 1 стаття в наукометричній базі Scopus. Усі результати дослідження 
повністю висвітлені в опублікованих роботах.

Слід також відзначити, що основні положення дисертації доповідалися на 
наукових форумах, в тому числі Конгресі педіатрів України (м. Київ, 2019 р.), 
Конгресі Європейської академії алергії та клінічної імунології (м. Краків, 
Польща, 2021 р.), ін.

Наукова новизна результатів проведених досліджень та їх наукова 
обґрунтованість

Наукова новизна отриманих результатів є суттєвою. Так, вперше доведено, 
що перебіг астми, поєднаної із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою у 
дітей супроводжується більш вираженими запальними змінами в дихальних 
шляхах. Автором вперше показано, що у дітей з бронхіальною астмою перебіг 
гастроезофагеальної рефлюксної хвороби супроводжується в 96,7 % випадків 
катаральним езофагітом та в 1,3 % еозинофільним езофагітом, а 
патоморфологічні ознаки запального процесу залежать від ступеню тяжкості 
астми. Вперше доведено підвищену експресію антигену Кі-67 та IgE, 
інтенсивність яких залежала від тяжкості бронхіальної астми. Вперше визначено 
тривалість та ефективність застосування інгібіторів протонної помпи при цьому.

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 
рекомендацій не викликають сумнівів й базуються на грамотній методології 
дисертаційного дослідження, достатній кількості пацієнтів, а також 
використанні сучасних методів діагностики та статистичного аналізу.

Практичне значення отриманих результатів
Автором були розроблені рекомендації для застосування у практиці 

охорони здоров’я. Так, запропоновані опитувальник вивчення факторів ризику 
гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, комплекс діагностичних заходів, 
алгоритм фармакотерапевтичного ведення дітей. Дітей з тяжким перебігом 
астми, тривалим застосуванням комбінації інгаляційного кортикостероїда / 
бронхолітика тривалої дії, реакціями гіперчутливості на їжу, атопічним 

4



дерматитом та сенсибілізацією до пилкових алергенів групи PR-10 слід 
розглядати як групу високого ризику розвитку гастроезофагеальної рефлюксної 
хвороби. Лікувальні заходи повинні включати дієтотерапію із урахуванням 
перехресної сенсибілізації до харчових алергенів, а також антирефлюксні заходи 
та призначення курсу інгібіторів протонної помпи відповідно до тяжкості 
перебігу бронхіальної астми.

Результати досліджень впроваджено у практику багатьох клінік України, 
зокрема Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», ДУ 
«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМИ 
України». Вони рекомендуються і для подальшого впровадження в практику.

Дані про відсутність порушень академічної доброчесності
Порушень академічної доброчесності (академічного плагіату, 

самоплагіату, фабрикації, фальсифікації) при розгляді дисертаційної роботи не 
виявлено.

Зауваження до дисертаційної роботи та запитання до автора
Принципових зауважень до змісту дисертаційної роботи та її оформлення 

немає.
До несуттєвих відносяться наступні зауваження:

1. У розділах власних досліджень недоцільно робити аналіз та порівняння 
щодо досліджень, котрі були проведені в Швеції, Німеччині, Японії 
(розділ 3), цю інформацію більш доцільно віднести чи до аналітичного 
огляду літератури, чи до відповідного розділу щодо обговорення 
результатів дослідження. Також у розділі 5, котрий віддзеркалює 
результати власних досліджень, є деякі відомості щодо огляду літератури.

2. Клінічний випадок, який дійсно прикрашає роботу, не треба було б 
розташовувати у розділі 4, що присвячений саме патоморфологічним та 
імуногістохімічним особливостям слизової оболонки стравоходу та 
бронхів.
Ці зауваження не впливають на цінність дисертаційної роботи та не 

знижують її науково-практичного значення.

В якості наукової дискусії хотілось би отримати від дисертанта відповіді 
на наступні запитання:

1. Як Ви пояснюєте вплив перинатальних факторів щодо формування 
гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей з бронхіальною астмою 
(висновок 2)?
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2. Які Ви бачите шляхи подолання гіподіагностики еозинофільного 
езофагіту?

3. Які можливі побічні дії використання лікувально-профілактичного 
комплексу, що розроблено та які шляхи їх попередження?

Висновок
Дисертаційна робота Буратинської Антоніни Анатоліївни «Оптимізація 

діагностики та лікування бронхіальної астми поєднаної з гастроезофагеальною 
рефлюксною хворобою у дітей», що подана на здобуття ступеня доктора 
філософії, є завершеною науковою працею, що виконана дисертантом особисто, 
вона має значну наукову новизну, теоретичне та практичне значення. У 
дисертації наведене нове вирішення актуального завдання сучасної педіатрії, а 
саме підвищення ефективності діагностики та лікування дітей з бронхіальною 
астмою поєднаною з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою.

Загальна оцінка дисертації позитивна.
Дисертаційна робота Буратинської Антоніни Анатоліївни «Оптимізація 

діагностики та лікування бронхіальної астми поєднаної з гастроезофагеальною 
рефлюксною хворобою у дітей» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі 
знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія» за актуальністю, 
науковою новизною, теоретичним та практичним значенням повністю відповідає 
вимогам п. 6 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора 
філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу 
вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року 
№ 44, а також вимогам до оформлення дисертацій, затвердженим наказом 
Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40 у редакції від 
12 липня 2019 року.
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