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Актуальність обраної теми дисертації. Сезонні респіраторні форми алергії 

в наш час у зв 'язку з повсюдною поширеністю є однією з найактуальніших 

проблем людства. Особливо небезпечним в цьому плані є стійка тенденція до 

невпинного зростання частоти сезонного алергічного риніту та алергічного 

ринокон'юктивіту і пов'язаної з ним бронхіальної астми у дітей, що відтворює 

сучасні погляди концепції «єдності дихальних шляхів» і «єдиного респіраторного 

алергічного синдрому». Останнім часом відзначено, що сезонний алергічний 

риніт у значної частини дітей не є контрольованим, що зумовлене не тільки 

впливом неуточнених провокуючих факторів, але й нетривалим і недостатнім 

ефектом сучасної фармакотерапії, якій притаманна лише патогенетична дія. Більш 

науково обґрунтованою, етіологічно значущою, а тому логічною і доцільною, є 

алерген-специфічна імунотерапія (АСІТ) сезонної алергії, яка скерована саме на 

тривалу нормалізацію зміненого імунного відгуку дитини з атопією. Все це 

висуває на перший план наукових інтересів фахівців пошук найефективніших 

методів довготривалої модифікації імунної функції хворих на сезонну алергію. 

З цих позицій напрямок дисертаційної роботи Ковалик С.З., є, безперечно, 

актуальним, викликає значний інтерес, відповідає сучасним вимогам практичної 

педіатрії, є перспективним для подальшого дослідження. 

Метою дисертації обрано поліпшення контролю за перебігом полінозу у 

школярів Львівщини шляхом вивчення 21-річної еволюції спектру причинних 

аероалергенів і створення на цій основі диференційного підходу до використання 



алерген-специфічної імунотерапії з одночасною порівняльною клініко-

параклінічною оцінкою її ефективності протягом 2-річного катамнезу. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація є самостійним фрагментом НДР кафедри педіатрії Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького «Оптимізація 

методів прогнозування, профілактики і лікування найпоширеніших захворювань і 

функціональних порушень у дітей» (№ держреєстрації - 0113U000209). 

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше в Україні визначено 21 

річну динаміку та етіологічний спектр сезонної алергії на підставі шкірної 

алергодіагностики, проведеної на великому обсязі матеріалу (3107 дітей), що має 

найвищий рівень доказовості і є корисним не лише для дитячого населення 

Львівщини, а й для держави загалом. Визначено найчастіші аероалергени як 

причинно-значущі чинники розвитку сезонної алергії у дітей Львівської області: 

пилок рослин (береза, дуб, ліщина, акація, тимофіївка, циклохена, полин, лобода) 

і спори мікроміцетів (Cladosporium, Alternaría). Встановлено, що за минулі 10-

річчя суттєво зросла частота реєстрації сенситизації до дерев (у 7 разів) і бур'янів 

(в 1,7 рази) і знизився у 1,6 рази рівень чутливості до лугових трав і злаків. 

Шляхом вивчення вікових особливостей гіперчутливості окреслено динаміку 

спектру причинних аероалергенів у ході еволюції алергічного «маршу» у дітей. 

На підставі проведеного вперше у Львівській області вивчення зв'язків між 

загостреннями сезонної алергії, динамікою структури пилкової сенсибілізації і 

результатами аеропалінологічних досліджень доведено, що найвища частота 

загострень сезонної алергії у дітей припадає на травень-червень і серпень-

вересень, що співпадає з піковим рівнем пилку за даними аеропалінологічного 

аналізу (час цвітіння берези, дуба, злаків, полину і лободи), що сприяло 

оптимізації превентивних заходів щодо розвитку і прогресуванню сезонної 

алергії. 

Дістало подальшого розвитку визначення найчастіших предикторів еволюції 

назальних та очних проявів сезонної алергії у бронхіальну астму, а саме - ранній 

початок сезонної алергії, пізнє звертання по спеціалізовану медичну допомогу, 



з 

наявність саме ринокон'юктивіту, а також пізня діагностика і неадекватна терапія, 

низький комплайнс щодо медичних рекомендацій (низька обізнаність батьків і 

нехтування порадами лікаря). 

Концептуально розглянуто шляхи вторинної профілактики бронхіальної 

астми, в тому числі корекції програми її попередження за рахунок включення 

алерген-специфічної імунотерапії. Ще раз науково обґрунтовано і доведено 

доцільність якомога раннього застосування цього імуномодулюючого методу 

терапії у комплексному лікуванні сезонної алергії, особливо на етапі ізольованих 

назально-очних симптомів, що є найефективнішим засобом профілактики 

бронхіальної астми і що підтверджено поліпшенням контролю симптомів 

риніту/ринокон'юктивіту, і навіть астми у разі її наявності, зростанням рівня 

показників функції зовнішнього дихання, зниженням через 2 роки вмісту 

загального сироваткового IgE і якості життя пацієнтів. 

Практичне значення одержаних результатів, 3 метою поліпшення 

контролю за перебігом сезонної алергії у дітей доцільно використовувати 

результати регіональних аеропалінологічних досліджень. У пацієнтів із сезонною 

алергією для покращення ефективності превентивних заходів щодо розвитку 

бронхіальної астми варто запровадити подальші спільні дослідження аеробіологів 

і клініцистів, що дозволить відслідковувати динаміку сезонної сенсибілізації для 

ефективнішого втілення в практику елімінаційних заходів. Перспективним і 

доцільним є проведення такого дослідження в кожному регіоні України. 

У дітей з полінозами варто враховувати можливі предиктори формування 

пилкової сенситизації і проводити раннє розширене тестування з використанням 

шкірного алерготестування і методів дослідження in vitro, що уточнює спектр 

причинно-значущих алергенів для подальшого визначення складу алерген-

специфічної імунотерапії. 

Для вчасного виявлення пилкової гіперчутливості рекомендовано 

застосування найбільш інформативних імунологічних показників як додаткових 

диференційно-діагностичних критеріїв пилкової сенсибілізації. 



З метою вчасної адекватної корекції превентивно-терапевтичних заходів у 

дітей з респіраторними проявами сезонної алергії запропоновано проведення 

алерген-специфічної імунотерапії згідно результатів алерготестування. 

Для попередження формування сезонної бронхіальної астми прицільної 

уваги потребують діти із сезонним алергічним ринітом і ринокон'юктивітом. У 

цих дітей для ранньої діагностики астми слід під час загострення полінозу 

проводити дослідження вентиляційної функції з обов'язковим тестуванням на 

зворотність бронхообструкції. 

Логічним наслідком проведених досліджень стала і пропозиція клініцистів до 

компаній-виробників діагностичних тестів щодо створення Західноукраїнської 

панелі №2 алергенів для оптимального визначення причинних алергенів. 

Результати дисертації вже широко впроваджені в роботу дитячих лікувально-

профілактичних закладів України, зокрема м. Львова, м. Івано-Франківська, м. 

Тернополя, м. Запоріжжя, м. Полтави, і в навчальний процес профільних кафедр 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

СТУПІНЬ обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, та їх достовірність визначається адекватним 

логічним методичним підходом для досягнення поставленої мети роботи з чітким 

формулюванням завдань дослідження, що відповідають його меті, значним 

обсягом спостережень і обстежень (ретроспективний (за 20 років) аналіз шкірного 

алерготестування 3017 дітей віком 5-17 років, оцінка анкетування 704 дітей того 

ж віку, ретельне обстеження 108 дітей із сезонною алергією з вивченням у них 

ефекту підшкірної алерген-специфічної імунотерапії у 2 групах порівняння), 

використанням сучасних адекватних, стандартизованих інформативних методів 

дослідження (аеробіологічний, твердофазний імуноферментний алергосорбентний 

аналіз, шкірні прик-тести, комп'ютерна спірометрія з визначенням латентного 

бронхоспазму і бронхопровокаційною пробою, ключові маркери еозинофільного 

запалення), ретельною статистичною обробкою отриманих даних і сумлінною 

оцінкою результатів роботи, що, безперечно, викликає довіру, а відповідність 

отриманих даних сучасним уявленням дозволяють вважати подані на захист 



основні положення, висновки і практичні рекомендації науково обґрунтованими і 

достовірними. Дослідження виконане з дотриманням вимог, норм та основних 

положень з питань етики згідно сучасних міжнародних і вітчизняних документів з 

біомедичних досліджень. 

Оцінка наукової та літературної якості складу матеріалу і стилю 

дисертації загалом позитивна. Роботу виконано на високому методичному і 

професійному рівні, викладено державною мовою на 197 сторінках (основний 

текст - 133 сторінки), ілюстровано 29 таблицями і 22 рисунками; побудовано за 

традиційним планом і оформлено згідно державних стандартів: вступ, огляд 

літератури, розділ «Матеріали і методи дослідження», 3 розділи власних 

досліджень, аналіз й обговорення результатів, 6 висновків, 4 практичні 

рекомендації, список літератури, додатки. Бібліографія налічує 288 джерел: 

кирилицею - 168, латиницею - 120. 

Публікації та обсяг роботи. За матеріалами роботи опубліковано 23 наукові 

праці: 8 статей (з них 2 одноосібних) у фахових наукових виданнях, що увійшли 

до переліку ДАК при МОН України, 2 статті - у виданнях, що входять до 

науково-метричних баз, 2 статті - у закордонних наукових виданнях, 11 тез - у 

матеріалах наукових форумів. 

Характеристика роботи по розділах: 

У вступі (7 стор.) чітко обґрунтовано актуальність обраної теми роботи, 

визначено мету, завдання дослідження, наукову новизну і практичну значущість, 

особистий внесок автора, оприлюднення і впровадження результатів дослідження. 

Розділ І «Проблемні питання сезонної алергії у дітей та можливі шляхи їх 

вирішення (огляд літератури)» (29 стор. - 14,7 % основного тексту) дає повне 

уявлення про стан проблеми сезонної алергії у дітей, виділяє комплекс 

невирішених питань. Наукова література використана в достатньому обсязі на 

сучасному рівні, більшість джерел - за останні 5-7 років. Загалом огляд літератури 

відображує глибоке знання дисертантки нагальних питань обраної проблеми і 

свідчить про її уміння до наукового аналізу при зіставленні фактичного матеріалу. 



Розділ II «Матеріали і методи дослідження» (20 стор.) викладений повно, дає 

детальне уявлення про дизайн дослідження і групи спостереження, основні етапи і 

структуру роботи і свідчить про коректний методологічний підхід до проведення 

дослідження. Стисло, але чітко описані всі методи дослідження. Загалом 

використані методики цілком адекватні для вирішення мети і завдань роботи. 

Розділ III «Клініка та структура гіперчутливості у дітей з сезонною алергією 

і їх звязок з результатами аеропалінологічних досліджень» викладений чітко з 

глибоким аналізом взаємозв'язку загострення клінічної картини сезонної алергії 

та часу цвітіння рослин. Шляхом 2-річного аеробіологічного моніторингу науково 

доведено тісний зв 'язок клінічного погіршення перебігу сезонної алергії з 

високими рівнями пилкових алергенів з визначенням вікових особливостей 

етіологічної динаміки спектру аероалергенів, що певним чином відображає 

еволюцію алергічного «маршу». Проте розділ завеликий (32 стор.), тому доцільно 

його було б поділити на два окремих розділи. 

У розділі IV «Клінічна характеристика сезонної алергії у обстежених 

пацієнтів» (11 стор.) наведений ретельний аналіз даних анамнезу, результатів 

опитування і різних методів шкірних тестів, вмісту загального І^Е, інтерлейкіну-4 

та інтерферону-у у сироватці крові з розрахунком їх діагностичної специфічності і 

чутливості. Встановлено надзвичайний поліморфізм клінічних проявів сезонного 

алергічного риніту/ринокон'юнктивіту, що ускладнює діагностику хвороби. 

Окреслено характерні риси сезонної астми - більш легкий її перебіг, переважання 

кашльового її варіанту. Визначено суттєві фактори ризику виникнення пилкової 

астми, що є важливим для профілактики її формування у дітей з назальною 

сезонною алергією. 

Розділ V «Аналіз ефективності алерген-специфічної імунотерапії у дітей із 

сезонною алергією» (20 стор.) містить результати порівняльного аналізу 

ефективності алерген-специфічної імунотерапії у співставленні з використанням 

лише базової та елімінаційної терапії. На підставі отриманих даних науково 

обґрунтовано і розроблено індивідуальні підходи до контролю за перебігом 

респіраторних проявів сезонної алергії у дітей і доведено їх високу ефективність. 
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У розділі VI «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» (17 стор.) 

відображено обговорення та узагальнення результатів досліджень і підсумок 

проведеної роботи. Розділ написаний стисло з порівнянням даних літератури і 

власних результатів. Автор змістовно та доказово пояснює найбільш важливі 

факти і положення, а також висуває проблему для подальшого вивчення. 

Висновки і практичні рекомендації відповідають меті і завданням роботи, 

випливають з суті дослідження, мають вагоме теоретичне та практичне значення. 

Відповідність автореферату змісту дисертації. Автореферат написаний 

відповідно до змісту дисертації, в повному обсязі відтворює матеріали, результати 

і положення роботи, відповідає сучасним вимогам ДАК при МОН України. 

Загалом дисертаційна робота, безумовно, заслуговує позитивної оцінки, 

побудована логічно і послідовно, викладена змістовно і конкретно, написана 

грамотною літературною мовою, проте є зауваження непринципового характеру: 

1. Розділ 3 «Клініка та структура гіперчутливості у дітей з сезонною алергією 

і їх звязок з результатами аеропалінологічних досліджень» займає 32 сторінки, 

тому доцільно було б його поділити на 2 окремих розділи. 

Наведені вище зауваження не знижують теоретичної і практичної цінності 

дисертаційної роботи, яка полягає у вивченні важливих і мало досліджених 

питань, пов'язаних з виявленням пилкової сенсибілізації і визначенням найбільш 

інформативних імуно-алергологічниих діагностичних критеріїв сезонної алергії у 

дітей і зіставленні їх з даними аеробіологічного моніторингу, розробкою 

адекватних превентивних і лікувальних алгоритмів контролю респіраторних 

проявів сезонної алергії, що має суттєве наукове та медико-соціальне значення. 

У плані дискусії хотілося б торкнутися наступних запитань: 

1. Чому рівень інтерлейкіну-4 та інтерферону-у впродовж 2-річної алерген-

специфічної імунотерапії достовірно не знизився? Чи вважаєте Ви ці показники 

об'єктивними маркерами ефективності даного способу лікування? 

2. Яке Ваше ставлення до пероральної чи сублінгвальної алерген-специфічної 

імунотерапії у дітей із сезонним алергічним риносинуситом і ринокон'юктивітом? 
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Офіційний опонент: 

Завідувач кафедри педіатрії №1 

Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П. Л 

доктор медичних наук професор 
країни, 

О. М. Охотнікова 

З. Чи простежували Ви зв'язок рівня пікової концентрації зерен пилку і спор 

пліснявих мікрогрибків з особливостями погодних умов на той час? 

ВИСНОВОК: 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне вирішення 

актуального наукового завдання педіатрії щодо поліпшення контролю за 

перебігом сезонної алергії у дітей на підставі проведення аеробіологічного 

моніторингу, визначення динаміки етіологічних особливостей гіперчутливості до 

аероалергенів у дітей із сезонною алергією у віковому аспекті та порівняльного 

аналізу ефективності індивідуалізованої алерген-специфічної імунотерапії. 

Дисертаційна робота Ковалик Соломії Земомиславівни «Особливості 

сезонної алергії та оптимізація підходів до її контролю у дітей Львівської області» 

є завершеною науковою працею, яка має суттєве значення для педіатричної науки 

і практики, містить нові вагомі науково обґрунтовані результати, які у сукупності 

вирішують актуальне науково-практичне завдання сучасної педіатрії та дитячої 

алергології щодо підвищення якості діагностики, ефективності лікування і 

профілактики сезонної алергії, в тому числі і бронхіальної астми у дітей. За 

актуальністю теми, методичним рівнем, обсягом проведених досліджень, 

науковою новизною, обґрунтованими висновками і практичною цінністю робота 

повністю відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» Постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, які пред'являються до 

кандидатських дисертацій, а її авторка заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія. 


