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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни «Актуальні питання клінічної
імунології та алергології» (курс за вибором) складена відповідно до:
- навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
«спеціаліст» кваліфікації «лікар-стоматолог» за спеціальністю 7.110106
«Стоматологія», затвердженого наказом МОЗ України від 08.07.2010 № 541
та скорегованого навчального плану підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар-стоматолог» за
спеціальністю 7.12010005 «Стоматологія», затвердженого МОЗ України
24.03.2015;
- інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах
впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації
навчального процесу, затвердженої МОЗ України 15.04.2014.
Методологія «Актуальні питання клінічної імунології та алергології»як
навчальна дисципліна:
а) ґрунтується на вивченні студентами таких навчальних дисциплін, як
нормальна фізіологія, гістологія та ембріологія, патологічна фізіологія,
патологічна анатомія, мікробіологія, вірусологія та імунологіята інтегрується
з цими дисциплінами;
б) інтегрується з усіма клінічними дисциплінами (внутрішня медицина,
педіатрія, хірургія, акушерство та гінекологія, фтизіатрія, урологія,
оториноларингологія, офтальмологія, неврологія, психіатрія та наркологія,
дерматологія та венерологія, фізична реабілітація та спортивна медицина,
інфекційні хвороби, професійні хвороби, онкологія, травматологія та
ортопедія, анестезіологія та інтенсивна терапія, екстрена та невідкладна
медична допомога, нейрохірургія, загальна практика (сімейна медицина));
в) сприяє вивченню студентами клінічних дисциплін;
г) передбачає формування умінь застосовувати знання з клінічної
імунології та алергології, використовувати методи імунодіагностики та
алергологічної діагностики в процесі подальшого навчання та в професійній
діяльності.
У загальній системі підготовки лікаря– стоматолога«Актуальні питання
клінічної імунології та алергології»відноситься до циклу курс за вибором.
Відповідно до вимог Болонського процесу організація навчального
процесу здійснюється за кредитно-трансферною системою.
Програма дисципліни структурована на 4 модулы ECTS, до складу
якого входять змістові модулі. Обсягнавчального навантаження студентів
описано в кредитах ЕСТS– залікових кредитах, які зараховуються студентам
при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Модуль 1«Актуальні питання клінічної імунології та алергології»
(курс за вибором) складається з трьохзмістових модулів
Структурований навчальний план
з дисципліни Актуальні питання
алергології» (курс за вибором)
Назви змістових модулів і тем
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Змістовий модуль 1:ІМУНОЛОГІЧНИЙ СТАТУС, ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ТА ШЛЯХИ
ІМУНОКОРЕКЦІЇ
1.
Сучасні погляди щодоструктури і
функції імунної системи.
2.
Оцінки імунного статусу і ступеня
імунних порушень. Методи лабораторної
імунодіагностики.
3.
Значення факторів місцевого
імунітету в формуванні системної
імунної відповіді. Імунологічна система
слизових оболонок. Мікробіоциноз та
стан
імунної
системи
слизової
порожнини рота.
4. Імунологія інфекційного процесу
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Змістовий модуль 2: ІМУНОДЕФІЦИТНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
ТА ІМУНОЗАЛЕЖНА ПАТОЛОГІЯ
5 Вроджені та набуті імунодефіцити, їх
прояви в щелепно-лицевій ділянці.
Можливості
та
перспектива
імунотропної терапії в стоматології.

2

6. Імунологія гострих та хронічних
одонтогенних,
пародонтогенних
та
неодонтогенних запальних процесів ЩЛД
та профілактика їх ускладнень.

2

7. Імунологія специфічних запальних
процесів ЩЛД (туберкульоз, актиномікоз,
сифіліс, СНІД).

2

Індивідуальна робота
Всього годин - 41
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реферату на
практичном
у занятті по
позааудитор
ним темам

30
6

5
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Кредитів ECTS -1,4
Змістовий модуль 3
АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
8. Алергічні хвороби в практиці лікаря
стоматолога.
9. Невідкладні стани в алергології
(токсико- алергічні реакції).
10. Інші алергічні (не атопічні)
захворювання
Кредитів ECTS -1,4
Індивідуальна робота
Всього годин - 41
Кредитів ECTS -4 (100 годин)
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Мета (кінцеві цілі)викладання клінічної імунології та алергології
встановлена на основі ОКХ та ОПП підготовки лікаря стоматолога за
фахом і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис
цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На
підставі кінцевих цілей до кожного модулю або змістового модулю
сформульовані конкретні ціліу вигляді певних умінь (дій), цільових
завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.
Кінцеві цілі дисципліни
ПП.139 Визначати характер і принципи лікування імунологічних
порушень у хворих з різною патологією, формувати диспансерні групи,
групи ризику, проводити імунопрофілактику.
ПП.154 Виявляти клінічні, гематологічні і імунологічні ознаки імунних
порушень у хворих з гострою, рецидивуючою та хронічною патологією,
встановити попередній клінічний діагноз.
ПП. 212Класифікувати симптоми та синдроми імунологічних порушень.
ПП. 234 Проводити диференційну діагностику спадкових та набутих
імунних порушень при різній патології на підставі імунологічного анамнезу,
аналізу генеалогічного дерева, даних клінічного та лабораторного
обстеженняхворого.
ПП 247 Складати план обстеження хворого, аналізувати отримані дані
досліджень з урахуванням імунологічних процесів, віку хворого, стану
здоров'я, пори року.

3.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Модуль 1 (5 курс)
Актуальні питання клінічної імунології та алергології» (курс за вибором)
за спеціальністю «Стоматологія»
Всього годин:120/ 4 кредити
(лекцій -0, практичних занять -20, СРС -100)
Змістовімодулі:
1.
2.
3.

Імунологічний статус. Принципи оцінки (38/1,3).
Імунодефіцитні захворювання та імунозалежна патологія (41/1,4)
Алергічні захворювання(41/1,4)
Змістовий модуль 1:ІМУНОЛОГІЧНИЙ СТАТУС, ПРИНЦИПИ
ОЦІНКИ
Конкретні цілі:
Студенти повинні:

 Трактувати поняття «імунітет», фактори природженого та набутого
імунітету.
 Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із
імунними порушеннями.
 Робити висновки про стан функціонування імунної системи за даними
лабораторного дослідження.
 Аналізувати зміни показників імунного статусу з урахуванням віку
хворого тастану здоров’я
 Визначати
етіологічні
та
патогенетичні
фактори
набутих
імунодефіцитних станів.
 Визначати особливості розвитку противірусного імунного захисту.
 Визначати особливості розвитку протибактеріального імунного
захисту.
 Виділятиособливості розвитку протигрибкового імунного захисту.
 Інтерпретувати дані лейкограми та імунограми з урахуванням
клінічних даних, стадії імунної відповіді, імунологічного анамнезу.
 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами
медичного фахівця та принципами фахової субординації.
ТЕМА 1. Сучасні погляди щодоструктури і функції імунної системи.
Визначення та види імунітету. Центральні і периферичні органи
імунної системи. Фактори природженого імунітету: клітинні
(моноцитарно - макрофагальна система, кілерні клітини), гуморальні
(система комплементу, цитокіни та ін.). Специфічний адаптивний
імунітет. Популяції (Т- і В-лімфоцити) та субпопуляції (Т-хелпери 1 і 2

типу, Т- регуляторні, Т-ЦТЛ) лімфоцитів, етапи їх дозрівання та
диференціації, їх функція. Імуноглобуліни, структура, функції. Будова та
властивості циркулюючих імунних комплексів. Головний комплекс
гістосумісності: будова, властивості, функція. Регуляція імунітету.
ТЕМА 2.Сучасні можливості оцінки імунного статусу і ступеня
імунних порушень. Методи лабораторної імунодіагностики.
Особливості збору імунологічного анамнезу. Клінічні та
інструментальні методи оцінки імунної системи. Лабораторні методи
оцінки імунної системи: гуморальні природжені фактори захисту; оцінка
клітинного імунітету; комплексна оцінка місцевого імунітету.
Імунограма,
інтерпретація
результатів.
Вiковi
особливості
функціонування центральних та периферичних органiв імунної системи.
ТЕМА 3. Значення факторів місцевого імунітету в формуванні
системної імунної відповіді. Мікробіоциноз та стан імунної системи
слизової порожнини рота.
Мукозальний імунітет. Взаємодія між мукозальним (місцевим) та
системним імунітетом. Структурно-функціональна організація лімфоїдної
тканини, асоційованої зі слизовими оболонками. Місцевий імунітет
порожнини рота. Склад слини: лізоцим, лактоферин, лактопероксидаза,
компоненти системи комплементу, імуноглобуліни. Антигенний спектр
нормальної слизової оболонки порожнини рота.
ТЕМА 4. Імунологія інфекційного процесу
Загальна характеристика інфекційного процесу. Механізми імунного
захисту при бактеріальних та вірусних інфекціях. Роль імунної системи в
протигрибковому імунітеті. Значення стану імунної системи в розвитку
опортуністичних інфекцій. Імунологічні методи в діагностиці інфекційних
хвороб.
Змістовий модуль 2: ІМУНОДЕФІЦИТНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА
ІМУНОЗАЛЕЖНА ПАТОЛОГІЯ
Конкретніцілі:
Студентиповинні:
 Проводитиопитування
та
фізикальнеобстеженняпацієнтів
з
природженими та набутимиімунодефіцитними станами.
 Визначатиімунопатогенетичніфактори
в
розвиткуімунозалежних
хвороб (хвороба, зумовленавірусомімунодефіцитулюдини (ВІЛ),
герпес вірусніхвороби; хламідійнаінфекція; інфекційний мононуклеоз
та ін..):
 Обґрунтовуватизастосуванняосновнихімунодіагностичнихметодів,
щозастосовуються в клінічнійімунології, визначатипоказання та










протипоказання
для
їхпроведення
у
хворих
з
різнимиімунозалежнимизахворюваннями.
Аналізувати результати визначення показників різних ланок імунітету,
які характеризують фактори природженого або набутого імунітету;
Інтерпретувати дані визначення показників місцевого імунітету
ротової порожнини;
Визначати основні імунологічні механізми в розвитку одонтогенних та
неодонтогенних інфекцій;
Визначати основні імунологічні механізми процесів регенерації
кісткової тканини та слизових оболонок;
Обґрунтовувати застосування імунотропної терапії у хворих з
пухлинами;
Вміти використовувати клініко - імунологічні критерії в діагностиці
аутоімунної патології;
Обґрунтовувати застосування імуносупресивної терапії у хворих з
аутоімунною патологією;
Демонструвативолодіння морально-деонтологічними принципами
медичногофахівця та принципами фаховоїсубординації

ТЕМА №5Первинні та набуті імунодефіцити, їх прояви в щелепнолицевій ділянці. Можливості та перспектива імунотерапії в стоматології.
Природжені та набуті імунодефіцитні захворювання: визначення,
класифікація, механізми розвитку. Клінічні ознаки, імунодіагностика,
тактика лікаря, підходи до лікування: Раннє виявлення в органiзмi вторинної
iмунологiчноїнедостатностi. Основні підходи до лікування.
Класифiкацiяiмунотропнихпрепаратiв,
механiзмдiї,
побiчнi
дії.
Принципи клiнiчного застосування iмунотропнихпрепаратiв, показання та
протипоказання.
ТЕМА № 6Імунологія гострих та хронічних одонтогенних,
пародонтогенних та неодонтогенних запальних процесів ЩЛД та
профілактика їх ускладнень.
Клініко-лабораторна характеристика гострого та хронічного запального
процесу.Гостра та хронічна одонтогенна інфекція (періодонтит, періостит,
лімфаденіт, одонтогенний гайморит, абсцес і флегмона, остеомієлітта ін.).
Гостра та хронічна неодонтогенна інфекція (фурункули, карбункули,
сіалоаденіти та ін.).Генералізовані хронічні запально - дистрофічні хвороби
пародонта. Імунопрофілактика ускладнень.
ТЕМА №7Імунологія специфічних запальних процесів ЩЛД
(туберкульоз, актиномікоз, сифіліс, СНІД).
Механізми формування та особливості імунної відповіді при
специфічних бактеріальних (туберкульоз), вірусних (СНІД), грибкових
(актиномікоз) інфекціях у стоматології.

Імунопатогенез,
імунодiагностика
та
iмунотерапiяВІЛ/СНIДу.
Імунологічні методи в діагностиці СНІДу. Динамiкаiмунограми ВІЛінфікованих та хворих на СНIД. Імунопрофілактика ВІЛ- інфекції.

Змістовий модуль 3
АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Конкретні цілі:
Студенти повинні:
 Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із
алергічними захворюваннями.
 Визначати етіологічні (групи алергенів) та патогенетичні (типи
імунних реакцій) фактори алергологічних захворювань.
 Пояснювати основи методів алергологічних досліджень (лабораторні
тести, шкірні проби, провокаційні тести та ін..)
 Складати план обстеження хворих з алергічними захворюваннями,
обґрунтовувати застосування основних діагностичних методів, що
застосовуються в алергології, визначати показання та протипоказання
для їх проведення, можливі ускладнення;
 Виявляти різні варіанти перебігу та ускладнення алергійних
захворювань;
 Проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати
діагноз при основних алергійних синдромах на підставі аналізу даних
лабораторного та інструментального обстеження.
 Визначати прогноз, проводити первинну та вторинну профілактику
при алергійних захворюваннях;
 Призначати протиалергійну терапію, оцінювати її ефективність.

Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами
медичного фахівця та принципами фахової субординації.
ТЕМА №8Алергічні хвороби в практиці лікаря стоматолога.
Роль генетичних факторів і навколишнього середовища в
імунопатогенезі алергії. Сучасні уявлення про алергію та атопію. Атопія
як системне захворювання.
Сучасні аспекти алергологічної діагностики. Скринінгові методи в
діагностиці алергії. Види шкірних проб. Принципи лікування атопічних
захворювань.
ТЕМА№9Інші алергічні (не атопічні) захворювання
Не атопічні захворювання:імунопатогенез, імунодіагностика, клінічні
прояви та диференціальна діагностика.
Реакції гіперчутливості уповільненого типу: імунопатогенез, клініка,
алергодіагностика, імунотерапія. Контактний дерматит у практиці лікаря

стоматолога та зубного техніка. Сучасні принципи протиалергічної терапії
та імунологічних методів лікування в алергології.
ТЕМА №10 Невідкладні стани в алергології.
Медикаментозна алергія, аллергодіагностика та етапи невідкладної
допомоги: Клінічні прояви токсико - алергічних реакцій. Особливості
клінічних проявів патологічних реакцій на матеріали для пломбування та
протезування.
У процесі навчання студенти самостійно вирішують ситуаційні задачі
та тестові завдання, відповідають на питання для самоконтролю, виконують
завдання для самоконтролю та обговорюють їх.
Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності
з конкретними цілями.
Підсумковий контроль засвоєння модулю (ЕСТS ) здійснюється по
його завершенню, із застосовуванням стандартизованихзасобівдіагностики
рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних
задач, контроль практичних навичок.
Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і
виставляється за багатобальною шкалою, як середня арифметична оцінка
засвоєннямодулів.
ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
Тема
з/п
1 Сучасні погляди щодоструктури і функції імунної системи.

Кількість
годин
2

2

Оцінка імунного статусу і ступеня імунних порушень.

2

3

Значення факторів місцевого імунітету в формуванні
системної імунної відповіді. Імунологічна система слизових
оболонок.Мікробіоциноз та стан імунної системи слизової
порожнини рота.
Імунологія інфекційного процесу

2

4
5

6
7
8
9

Первинні та набуті імунодефіцити, їх прояви в щелепнолицевій ділянці.Можливості та перспектива імунотропної
терапії в стоматології.
Імунологія
гострих
та
хронічних
одонтогенних,
пародонтогенних та неодонтогенних запальних процесів
ЩЛД та профілактика їх ускладнень.
Імунологія специфічних запальних процесів ЩЛД
(туберкульоз, актиномікоз, сифіліс, СНІД).
Атопічні хвороби в практиці лікаря стоматолога.
Інші алергічні (не атопічні) захворювання.

2
2

2
2
2
2

10

Невідкладні стани в алергології.

ВСЬОГО

2
20

САМОСТІЙНА РОБОТА
№

Тема

п.п.
1

2
3
4

5
6
7
8
9
10

11

12

К-ть
Годин

Сучасне уявлення про структуру та функцію головного
комплексу гістосумісності. Схильність до захворювань залежно
від HLA-фенотипу.
Апоптоз як особливий тип загибелі клітин. Його роль у
фізіологічних та патологічних процесах.
Стреси, розлади нейрогуморальної та імунної регуляції.

8,3

Імунологічна система слизових оболонок. Лімфоїдна тканина,
асоційована з шлунково-кишковим трактом. Пробіотики в
лікуванні дизбіозу.
Грибкові ураження слизової оболонки ротової порожнини:
імунопатогенез, імунотропна терапія.
Клініко-лабораторні
критерії
імунодіагностики
ВІЛінфекції/СНІДу.
Імунологія та процеси регенерації органів та тканин ЩЛД.

8,3

Алергічні реакції на стоматологічні матеріали, клінічні
прояви, лікування та профілактика
Алергічні реакції на місцеві анестетики та антибіотики,
лікування та профілактика.
Поняття алергія та псевдоалергія, диференційна діагностика.
Гістамінлібераційні механізми розвитку псевдоалергічних
реакцій. Принципи лікування.
Герпетичні
інфекції
в
стоматології:
імунопатогенез,
імунодіагностика, особливості клінічних проявів, імунотерапія,
імунореабілітація
Особливості лікування хворих з набутими імунодефіцитними
захворюваннями.
ВСЬОГО

8,3

8,3
8,3

8,3
8,3
8,3

8,3
8,3

8,3

8,3
100

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Оцінювання – це один із завершальних етапів навчальної діяльності та
визначення успішності навчання. Оцінка з дисципліни виставляється як
середня з оцінок за модулі, на які структурована навчальна дисципліна.
Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної
діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у
балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та
практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою
дисципліни.
Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при
вивченні кожного модулю, становить - 200, в тому числі за поточну
навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами підсумкового
модульного контролю – 80 балів (40%). Таким чином, обирається
співвідношення між результатами оцінювання поточної навчальної
діяльності і підсумкового модульного контролю 60% до 40%.
Поточну навчальну діяльність студентів контролюють на практичних
заняттях відповідно до конкретних цілей. Рекомендовані до застосування такі
засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестовий контроль
(машинний та без машинний), розв’язування ситуаційних задач, контроль
практичних навичок, зокрема - уміння правильно проводити курацію
хворого, призначати та трактувати результати лабораторного та
інструментального обстеження, обґрунтовувати діагноз на підставі аналізу
клінічних та допоміжних методів обстеження.
При оцінюванні засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються
оцінки за 4-ри бальною (традиційною) шкалою з використанням прийнятих у
ВНЗ та затверджених цикловою медичною комісією критеріїв оцінювання.
При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою
для вивчення теми.
Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали в
залежності від кількості тем у модулі таким чином, щоб кількість балів за
оцінку «задовільно» складала 50-60% від кількості балів за оцінку
«відмінно».
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну
діяльність при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості
балів, що відповідають оцінці «5», на кількість тем у модулі з додаванням
балів за індивідуальне завдання студента.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент при вивченні
модуля, для допуску до підсумкового модульного контролю вираховується
шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці „3”, на кількість
тем у модулі.

Відповідно до Листа МОЗ України від 21.01.2008 № 08.01-22/65
поточна навчальна діяльність студента оцінюється за 4-ри бальною шкалою,
яка конвертується у бали наступним чином:
Традиційна система

Конвертація у бали

«5»

9 балів

«4»

7 балів

«3»

5 балів

«2»

0 балів

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ
№
1

2

3

Змістовий модуль
Тема
Змістовий модуль 1
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Змістовий модуль 2
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Змістовий модуль 3
Тема 9
Тема 10

Разом
поточна навчальна діяльність
Підготовка огляду наукової літератури або
проведення
дослідження
(індивідуальна
самостійна робота)
Разом сума балів за модуль

Максималь
нийбал

Мінімальн
ийбал

12
12
12
12

5
5
5
5

12
12
12
12

5
5
5
5

12
12

5

120

60

80

50

200

110

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при
вивченні модуля, дорівнює 120 балів. Вона вираховується шляхом

множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість тем у
модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу.
Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні
модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, відповідають
оцінці «3», на кількість тем у модулі.
Оцінювання
індивідуальної
(індивідуальних завдань):

самостійної

роботи

студентів

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише при
успішному їх виконанні та захисті. Кількість балів, яка нараховується за різні
види індивідуальних завдань, залежить від їх об’єму та значимості, але не
більше 12 балів. Вони додаються до суми балів, набраних студентом за
поточну навчальну діяльність.
Оцінювання самостійної роботи:
Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з
аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на
відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну
роботу, контролюється при підсумковому модульному контролі.
Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню
вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля.
До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які
відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні
навчальні заняття, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу
за мінімальну. Студенту, який з поважних причин мав пропуски навчальних
занять, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і
дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного
визначеного терміну.
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні
підсумкового модульного контролю, становить 80 балів. Підсумковий
модульний кредит вважається зарахованим, якщо студент набрав на менше
60% від максимальної кількості балів, що складає 50 балів.
Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і
виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка
засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ЕСТS та
традиційною шкалою, прийнятою в Україні.
ШКАЛА ECTS
Успішність навчання студентів визначається за шкалою ECTS, яка
є 7-бальною.
5-бальна нормована для успішнихстудентів (А-Е)
ОцінкаECTS

Статистичнийпоказник

А
В
С
D
E
Fx
F

Найкращі 10%
Наступні 25%
Наступні 30%
Наступні 25%
Останні 10%
Повторна здача
Повторне вивчення дисципліни

Конвертація оцінок ECTS у традиційні
Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

А

Відмінно

В,С

Добре

D,E

Задовільно

F, Fx

Незадовільно
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охорони здоров’я з оглядів та поширення інформації)
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16.http://www.eaaci.org (Сайт європейської академії алергії та клінічної
імунології).
17.http://acaai.org (Сайт американського коледжу астми, алергії та
імунології).
18.https://www.aaaai.org (Сайт американської академії астми, алергії та
імунології).
19.https://www.nature.com/subjects/immunology (Журнали серії Natureз
імунології).
20.https://www.elsevier.com/life-sciences/immunology
(Журнали
з
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З ВІДПОВІДНИХ ЗМІСТОВИХ
МОДУЛІВТА ДИСЦИПЛІНИ В ЦІЛОМУ
1.
Наукові досягнення і можливості клінічної імунології.
2.
Сучасні уявлення про структуру та функції імунної системи.
3.
Центральні та периферичні органи імунної системи. Вікові аспекти.
4.
Основні лабораторні методи оцінки імунного статусу, спектр
імунологічних тестів, рівень досліджень.
5.
Значення факторів місцевого імунітету в формуванні системної імунної
відповіді.
6.
Клінічні симптоми і синдроми первинних імунодефіцитних хвороб.
7.
Клінічні та імунологічні прояви вторинної імунної недостатності.
8.
Сучасні погляди на етіологію та патогенез імунозалежної патології.
9.
Роль імунних механізмів в виникненні та розвитку наступної патології:
інфекційної; алергічної; аутоімунної; онкологічної; доброякісних та
злоякісних
лімфопроліферативних
процесів;
вторинної
імунної
недостатності.
10. Герпетичні ураження слизових оболонок ротової порожнини, клініко імунологічна діагностика, імунотерапія та профілактика.
11. Грибкові ураження слизових оболонок ротової порожнини, клініко імунологічна діагностика, імунотерапія та профілактика.
12. Імунологічні аспекти гострих одонтогенних запальних процесів.
13. Імунологічні аспекти хронічних одонтогенних запальних процесів.
14. Принципи імунотерапії та імунопрофілактики хворих вірусними
захворюваннями.
15. Можливості прогнозування перебігу та виходу захворювання за
даними лейкограмм та імунограм з урахуванням клінічної симптоматики.
16. Основи постановки імунологічного та алергологічного діагнозу.
17. Принципи оцінки імунного статусу, імунних розладів у людей у
віковому аспекті.

18. Клінічні прояви імунної недостатності в стоматології.
19. Значення імунної недостатності в формуванні рецидивуючої та хронічної
патології у стоматологічних хворих.
20. Імунологічні аспекти регенерації кісток та слизової оболонки.
21. Сучасні можливості терапевтичного впливу на імунну систему.
22. Принципи й тактика лікування хвороб імунної системи.
23. Групи імунотропних препаратів та їх класифікація.
24. Особливості використання імунозамінної, імуномодулюючої та
імуносупресивної терапії, показання та протипоказання.
25. Алергени, їх класифікація. Фактори, що сприяють розвитку алергії.
26. Загальні принципи діагностики алергічних захворювань.
27. Атопічні реакції. Імунні механізми розвитку, клінічні приклади.
28. Цитотоксичні реакції. Імунні механізми розвитку, клінічні приклади.
29. Імунокомплексні реакції. Імунні механізми розвитку, клінічні
приклади.
30. Клітинні реакції. Імунні механізми розвитку, клінічні приклади.
31. Принципи клінічної та лабораторної діагностики алергії.
32. Поняття алергія та псевдоалергія, диференційна діагностика.
33. Алергічністоматити, набряк Квінке та токсико - алергічні реакції,
алергодіагностика та надання невідкладної допомоги хворим.
34. Контактний дерматит у практиці лікаря стоматолога та зубного техніка.
35. Особливості клінічних проявів патологічних реакцій на матеріали для
пломбування та протезування.

