


  
Робоча програма з  дисципліни “Клінічна імунологія та алергологія”  для 
підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти з 
спеціальності 221 Стоматологія. 
  
  
Розробники: завідувач кафедри доктор медичних наук Пострелко В.М. 
 
Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри внутрішніх хвороб з курсом 
психіатрії та наркології 
Протокол №__1__ від «31» серпня 2022 р. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Опис навчальної дисципліни: 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: Метою вивчення дисципліни клінічної імунології і алергології в стоматології є 

формування у майбутніх лікарів-стоматологів уявлення про механізми функціонування імунної 
системи та формування імунопатологічних станів; а також ознайомлення з методами клінічної 
та лабораторної діагностики, профілактики імунних порушень. Завдання: 

- отримати сучасне уявлення про клінічну імунологію та алергологію як про дисципліну 
в цілому; 

- сформувати уявлення про значимість імунопатологічних змін у розвитку 
стоматологічних захворювань; 

- динаміку загальних закономірностей імунологічних параметрів на різних етапах 
імунної відповіді організму в нормі та при патології; 

- засвоїти основні принципи імунопрофілактики. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 
компетентностей: 

ІК (Інтегральна компетентність магістра) — Здатність розв’язувати типові та складні 
спеціалізовані задачі і проблеми в галузі охорони здоров’я за спеціальністю «Стоматологія», 
у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 
та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та 
вимог. 

Загальні компетентності: 

ЗК1 - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК2 - Здатність знати та розуміти предметну область та професійну діяльність. 
ЗКЗ - Здатність спілкуватися державною мовою. 
ЗК4 - Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, використовувати 
інформаційні і комунікаційні технології; здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
ЗК5 - Здатність до адаптації та прийняття обґрунтованого рішення в новій ситуації.  
ЗК6 - Здатність працювати в команді. 
ЗК8 - Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
ЗК9 - Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально, відповідально та свідомо.

Найменування показників Характеристика навчальної дисципліни 
Денна форма навчання 

Загальна кількість: 
Кредитів - 4 Годин - 120 

Змістових підрозділів - 3 

Вибіркова дисципліна 
Рік підготовки 1 
Семестр II 
Лекції 16 годин 
Семінарські 24 години 
Самостійна робота 80 години 
У т.ч. індивідуальні завдання 0 
Форма підсумкового контролю залік 
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CK1 - Навички комунікації та клінічного обстеження пацієнта під час діагностики та лікування. 
СК2 - Здатність визначати необхідний перелік клініко-лабораторних та 
інструментальних досліджень та оцінювати їх результати під час діагностики та 
лікування. 
СКЗ - Здатність встановлювати попередній та клінічний діагноз. 
СК4 - Здатність визначати принципи лікування, необхідний режим праці та 
відпочинку і характер харчування. 
СК5 - Здатність діагностувати невідкладні стани 
СК6 - Здатність визначати тактику та надавати екстрену медичну допомогу. 
СК7 - Здатність виконувати медичні маніпуляції. 

3. Зміст навчальної дисципліни 
Структура і принципи функціонування імунної 
системи. 

ТЕМА №1. Структура і функції імунної системи. 
Визначення та види імунітету. Центральні і периферичні органи імунної системи. 

Фактори природженого імунітету: клітинні (моноцитарно-макрофагальна система, кілерні 
та гранулоцитарні 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. ТЕМА №2. Оцінка імунного статусу і імунних порушень. 
Особливості 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. Вікові особливості функціонування 
центральних та периферичних органів імунної системи. 

ТЕМА №3. Фактори місцевого імунітету і системна імунна відповідь. 
Мікробіоциноз і імунна система слизової порожнини рота. 

Мукозальний імунітет. Взаємодія між мукозальним (місцевим) та системним 
імунітетом. Структурно-функціональна організація лімфоїдної тканини, асоційованої зі 
слизовими оболонками. Диференціація інтра-епітеліальних лімфоцитів. Індуктивні та 
ефекторні зони секреторного (місцевого) імунітету. Структура, механізми утворення slgE. 

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 інфекції. Імунологічні 
методи в діагностиці інфекційних хвороб. 

ТЕМА №5. Основні принципи призначення імунотропної терапії. 
Імунореабілітація, імунопрофілактика. 

Класифікація імунотропних препаратів, механізм дії, побічні дії. Принципи 
клінічного застосування імунотропних препаратів, показання та протипоказання до 
призначення, підбір дози, імунологічний контроль за терапевтичною ефективністю: 
імуносупресивні препарати; імунокорегуючі препарати; блокатори медіаторів імунних 
реакцій; протизапальні засоби; замінна терапія; цитокінотерапія, протирецепторні 
препарати та ін. Основні принципи імунопрофілактики бактеріальних і вірусних інфекцій. 
Основні види імунореабілітації, її стратегія, тактика та основні принципи. Підходи до 
застосування імунотропної терапії в залежності від віку. 
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Імунозалежна патологія 
ТЕМА № 6. Природжені та набуті імунодефіцити, їх прояви в щелепно-ліцевій 

ділянці. 
Спадкові імунодефіцитні захворювання: визначення, класифікація, механізми 

розвитку. Клінічні ознаки, імунодіагностика, тактика лікаря, підходи до лікування: 
комбіновані, Т - і В - залежні імунодефіцити, обумовлені порушенням фагоцитарної ланки 
імунітету та дефіцитом білків комплементу. 

Набуті імунодефіцитні захворювання: визначення, причини, механізми розвитку, 
класифікація, діагностика. Роль набутих імунодефіцитних захворювань у патогенезі різних 
хвороб. Раннє виявлення в організмі вторинної імунологічної недостатності. Основні 
підходи до лікування. 

ТЕМА №7. Імунологія та процеси регенерації органів та тканей ЩДД. 
Клітинна і внутрішньоклітинна форми регенерації. Фізіологічна, репаративна або 

відновна регенерація, повна регенерація. Метод спрямованої тканої регенерації при 
захворюваннях пародонту. Специфічні фактори росту і диференціації в регуляції 
остеоінтеграції: мітогенезу, хемотаксису, диференціації та метаболізму. 

Методи імунокорекції в регуляції загоєння ран в стоматології. Нові імунотропні 
препарати: цитокіни, препарати фібробластів людини як оптимізатори загоєння ран. 

ТЕМА №8. Імунологія неспецифічних та специфічних запальних процесів 
ЩЛД та профілактика їх ускладнень. 

Клініко-імунологічна відповідь при гострому та хронічному запальному процесі. Г 
остра та хронічна одонтогенна інфекція (періодонтит, періостит, лімфаденіт, одонтогенний 
гайморит, абсцес і флегмона, остеомієліт та ін.). Гостра та хронічна  
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одонтогенна інфекція. Гостра та хронічна неодонтогенна інфекція (фурункули, карбункули, 
сіалоаденіти та ін.). Генералізовані хронічні запально-деструктивні хвороби пародонта. 
Імунопрофілактика ускладнень. 

Механізми формування та особливості імунної відповіді при специфічних 
бактеріальних (туберкульоз) та вірусних (СНІД, герпес) грибкових (актиномікоз) інфекціях у 
стоматології. Механізми уникнення збудників від дії факторів імунного захисту. Шляхи 
пригнічення інфекційними збудниками імунної системи. Імунодіагностика інфекційних 
хвороб. 

Етіологія, імунопатогенез, діагностика та імунотерапія СНІДу. Імунологічні методи в 
діагностиці СНІДу. Динаміка імунограми ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. 
Імунопрофілактика ВІЛ- інфекції. 

Алергічні захворювання 
Тема №9. Алергічні хвороби. 
Роль генетичних факторів і навколишнього середовища в імунопатогенезі алергії. 

Сучасні уявлення про алергію та атопію. Атопія як системне захворювання. Типи та основні 
стадії імунологічних реакції. Сучасні аспекти алергологічної діагностики. Скринінгові 
методи в оцінці алергії. Елімінаційні і провокаційні проби в алергології. Види шкірних проб. 
Принципи лікування алергічних захворювань. 

Не атопічні захворювання види, імунопатогенез, імунодіагностика, клінічні прояви та 
диференціальна діагностика. 

Реакції гіперчутливості уповільненого типу: імунопатогенез, імунодіагностика, 
імунотерапія. Контактний дерматит у практиці лікаря стоматолога та зубного техніка. 

Сучасні принципи антиалергічної терапії та імунологічних методів лікування в 
алергології. 

Тема №10. Алергічні хвороби в практиці лікаря-стоматолога. Медикаментозна 
алергія: клінічні прояви токсикоз-алергічних реакцій. Особливості клінічних проявів 
патологічних реакцій на матеріали для пломбування та протезування. Лікування та 
профілактика. Принципи невідкладної допомоги при анафілактичному шоці та набряку 
Квінке. 

	  

4. Структура навчальної дисципліни 
Тема Лекції Семінар. СРС Індивід. 

  заняття  робота 
Структура і принципи функціонування імунної системи  

Тема №1. Структура і функції імунної 6 6 20 - 
системи.     

Тема №2. Оцінка імунного статусу і  2 20 
 

імунних порушень. 
Тема №3. Фактори місцевого імунітету 

 

2 

  

і системна імунна відповідь. 
Мікробіоциноз і імунна система 

    

слизової порожнини рота. 
Тема №4. Імунологія інфекційного 

  

20 

 

процесу     

Імунозалежна патологія 
Тема № 5. Основні принципи 

призначення імунотропної терапії. 
Імунореабілітація, імунопрофілактика 
Тема №6. Природжені та набуті 
імунодефіцити, їх прояви в щелепно- 
ліцевій ділянці. 4 2 

20  
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Тема №7. Імунологія та процеси 
регенерації органів та тканей ЩЛД. Тема 
№8. Імунологія неспецифічних та 
специфічних запальних процесів ЩЛД та 
профілактика їх ускладнень 

 

2 

2 

  

Алергічні захворювання 
Тема №9. Алергічні захворювання Тема 

№10. Алергічні хвороби в 
6 

4  — 

практиці лікаря-стоматолога  2   

Залік  2   

Всього годин: 16 24 80  

 

5. Теми лекційних занять 
№ 
п/п 

Тема Кількість годин 

1. Принципи функціонування імунної системи, клініко- 
лабораторна оцінка її розладів. 6 

2. Хвороби імунної системи. Природжені та набуті 
імунодефіцити, їх прояви в щелепно-ліцевій ділянці. 

4 

3. Алергічні захворювання. 6 
Всього 16 

 

6. Теми семінарських занять 
№ 

теми 
Назва теми Кількість годин 

1. Структура і функції імунної системи. 6 

2. Імунологічні методи досліджень. Основні правіла оцінки 
імунного статусу 2 

3. Фактори місцевого імунітету і системна імунна відповідь. 
Мікробіоциноз і імунна система слизової порожнини рота. 2 

4. Природжені та набуті імунодефіцити, їх прояви в щелепно- 
ліцевій ділянці. 2 

5. Імунологія та процеси регенерації органів та тканей ЩЛД. 2 

6. Імунологія неспецифічних та специфічних запальних процесів 
ЩЛД та профілактика їх ускладнень. 2 

7. Алергічні захворювання 4 
8. Алергічні хвороби в практиці лікаря-стоматолога 2 

Підсумковий контроль 2 
Всього 24 

 

7. Самостійна робота 
№ 

теми 
Назва теми та її зміст Кількість 

годин 
1. Структура і функції імунної системи. Імуноглобуліни, структура, 

функції. Тимусзалежний і тимуснезалежний механізм синтезу антитіл. 20 

2. Оцінка імунного статусу і імунних порушень. Особливості 
імунологічного анамнезу. Клінічні методи оцінки імунної системи. 
Інструментальні методи оцінки імунної системи. Лабораторні методи 
оцінки імунної системи. Гуморальні природжені фактори захисту. 
Оцінка клітинного імунітету. Комплексна оцінка місцевого імунітету. 

20 

3. Імунологія інфекційного процесу. 20 
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Не передбачено. 

9. Методи навчання 
Практичні заняття: бесіда, вирішення клінічних ситуаційних задач, відпрацювання навичок 
огляду пацієнта, тренувальні вправи з диференціальної діагностики та лікування імунних і 
алергічних захворювань. 
Самостійна робота: самостійна робота з підручником, самостійна робота з банком тестових 
завдань Крок-2, самостійне вирішення клінічних завдань. 

10. Методи контролю і критерії оцінювання результатів навчання Поточний 
контроль: Оцінка поточної успішності виставляється за результатами участі студентів в 
дискусіях, в обговоренні рефератів або доповідей, співбесіди на семінарському занятті, в 
процесі розв’язання ситуаційних задач. Оцінювання активності студента на занятті. 
Підсумковий контроль: залік 

Структура поточного оцінювання на семінарському занятті: 
Оцінка поточної успішності виставляється за результатами: 

Участі студентів в дискусіях; 
співбесіди на семінарському занятті; 
активності в підготовці рефератів, презентацій з теми заняття; 
розв’язання ситуаційних задач; 

1. Оцінювання теоретичних знань з теми заняття: 
методи: опитування, співбесіда на семінарському занятті, аналіз активності студентів в 
дискусіях, аналіз якості підготовлених рефератів або презентацій з теми заняття, 
розв’язання ситуаційних задач; 
максимальна оцінка - 5, мінімальна оцінка - 3, незадовільна оцінка - 2. 

2. Оцінка практичних навичок з теми заняття: 
методи: оцінювання правильності виконання практичних навичок 
максимальна оцінка - 5, мінімальна оцінка - 3, незадовільна оцінка - 2. 

Критерії поточного оцінювання на семінарському занятті:  

 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 інфекції. Імунологічні методи в діагностиці 
інфекційних хвороб 

 

4. 
Основні принципи призначення імунотропної терапії. 

Імунореабілітація, імунопрофілактика. Класифікація імунотропних 
препаратів, механізм дії, побічні дії. Принципи клінічного застосування 
імунотропних препаратів, показання та протипоказання до призначення, 
підбір дози, імунологічний контроль за терапевтичною ефективністю: 
імуносупресивні препарати; імунокорегуючі препарати; блокатори 
медіаторів імунних реакцій; протизапальні засоби; замінна терапія; 
цитокінотерапія, протирецепторні препарати та ін. Основні принципи 
імунопрофілактики бактеріальних і вірусних інфекцій. Основні види 
імунореабілітації, її стратегія, тактика та основні принципи. Підходи до 
застосування імунотропної терапії в залежності від віку. 

20 

Всього 80 
8. Індивідуальні завдання 
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Поточна навчальна діяльність студента на семінарських заняттях оцінюється за 
4- бальною (традиційною) шкалою. 

Значення оцінки «відмінно». Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить і опрацьовує необхідну 
інформацію, вміє використовувати набуті знання та вміння для прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні 
обдарування та нахили. 

Значення оцінки «добре». Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 
застосовує його на практиці, вільно розв’язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно 
виправляє допущені помилки, кількість яких незначна. 

Значення оцінки «задовільно». Студент відтворює значну частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання та розуміння основних положень; за допомогою викладача може 
аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість 
суттєвих. 

Значення оцінки «незадовільно». Студент володіє матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, які становлять незначну частину навчального матеріалу. 

Оцінювання навчальної діяльності всіх студентів не є обов’язковим на 
кожному семінарському занятті. Має бути оцінено не менш ніж ЗО % студентів. 

Наприкінці вивчення дисципліни розраховується поточна успішність - середній 
поточний бал (середнє арифметичне всіх поточних оцінок за традиційною шкалою, 
округлене до двох знаків після коми). 

Підсумковий контроль з дисципліни - залік. Залік оцінюється за двобальною 
шкалою - «зараховано» / «не зараховано». 

Студенти, які в повному обсязі виконали навчальну програму з дисципліни, не мають 
академічної заборгованості, мають середній бал поточної успішності 3,00 та більше, на 
останньому занятті отримують залік. 

Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти на заліку: 
Оцінка «зараховано» виставляється студенту, який виконав навчальний план 

дисципліни, не має академічної заборгованості; рівень компетентності - високий 
(творчий); 

оцінка «не зараховано» виставляється студенту, який не виконав навчальний план 
дисципліни, має академічну заборгованість (середній бал нижче ніж 3,0 та/або пропуски 
занять); рівень компетентності - низький (рецептивно-продуктивний). 

11. Перелік теоретичних питань до диференційного заліку 
1. Основні біологічні задачі та функції імунної системи організму. 
2. Класифікація органів імунної системи. Апоптоз (поняття і роль у функціонуванні 

організму). 
3. Відмінності між специфічною і неспецифічною імунною відповіддю. 
4. Основні фактори неспецифічної імунної відповіді. 
5. Основні фактори специфічної (адаптивної) імунної відповіді. 
6. Антиген презентація: роль у формуванні імунній відповіді. Антиген презентуючи 

клітини. 
7. Фагоцитоз: роль в реалізації неспецифічної і специфічної імунній відповіді. 

Фагоцитуючи клітини. 
8. Гуморальні фактори неспецифічного імунного захисту організму. 
9. Кілерні клітини: основні типи, їх функції та особливості. 
10. Гранулоцити: функції і роль в імунній відповіді. Діагностична значимість при різних 

патологічних станах. 
11. Агранулоцити: функції і роль в імунній відповіді. Діагностична значимість при 

різних патологічних станах.  
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12. Система комплементу. Біологічні наслідки активації системи комплементу. Шляхи 
активації. 

13. В-лімфоцити: маркери і функції. Діагностична значимість при різних патологічних 
станах. 

14. Т-лімфоцити: види і основні маркери. Діагностична значимість при різних 
патологічних станах. 

15. Т-хелпери І та II типів: відмінності механізмів дії. 
16. Імуноглобуліни: структура, функція, класи. Діагностична значимість при різних 

патологічних станах IgM та IgG 
17. Імуноглобуліни: структура, функція, класи. Діагностична значимість при різних 

патологічних станах IgE та IgA 
18. Клітинна та гуморальна імунна відповідь адаптивного імунітету: особливості та 

відмінності. 
19. Цитокіни: основні класи і їхні функції. 
20. Головний комплекс гістосумісності людини. Класи антигенів та їх роль у формуванні 

імунної відповіді. 
21. Головний комплекс гістосумісності людини. Поняття. Місце знаходження. 

Механізми наслідування. 
22. Фактори антибактеріального імунного захисту організму. Клітинна та гуморальна 

імунна відповідь. 
23. Противірусна імунна відповідь. 
24. Механізми захисту організму від багатоклітинних паразитів. 
25. Класифікація імунодефіцитних станів. Критерії діагностики. 
26. Класифікація імунодефіцитних станів. Первинні імунодефіцитні стани з 

порушеннями в гуморальній (В-клітинної) та Т-клітинній ланці: основні синдроми, особливості 
клінічного перебігу, діагностика, принципи терапії. 

27. Класифікація імунодефіцитних станів. Первинні імунодефіцитні стани з дефіцитом 
функцій фагоцитів, недостатністю системи комплементу та комбіновані первинні 
імунодефіцитні стани: основні синдроми, особливості клінічного перебігу, діагностика, 
принципи терапії. 

28. Вторинні імунодефіцитні стани: причини, класифікація, особливості клінічного 
перебігу, діагностика, принципи терапії. 

29. Механізм клітино-обумовленої цитотоксичності (механізм дії кілерних клітин). 
30. Роль і механізми участі в протипухлинному захисті організму Т-кілерів, Т-хелперів І 

типу, натуральних кілерів, ГАК-клітин, специфічних антитіл. 
31. Поняття імунної гіперчутливості. Класифікація за Джелом і Кумбсом. 
32. Поняття імунної гіперчутливості. Сучасна класифікація реакцій гіперчутливості. 
33. Механізми розвитку анафілактичних реакцій. Хвороби, викликані анафілактичними 

реакціями. 
34. Механізми розвитку цитотоксичних реакцій. Хвороби, викликані цитотоксичними 

реакціями. 
35. Механізми розвитку імунокомплексних реакцій. Хвороби, викликані 

імунокомплексними реакціями. 
36. Механізми розвитку клітино-опосередкованих реакцій. Хвороби, викликані клітино- 

опосередкованими реакціями. 
37. Механізми розвитку реакцій стимулюючого типу. Хвороби, викликані реакціями 

стимулюючого типу. 
38. Поняття - аутоімунна реакція і аутоімунне захворювання. Відмінності між ними. 

Класифікація аутоімунних захворювань. 
39. Методи діагностики аутоімунних захворювань. 
40. Принципи лікування аутоімунних захворювань. 
41. Причини формування алергічної патології. Стадії патогенезу алергічних реакцій.  
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42. Класифікація алергенів. 
43. Псевдоалергія: поняття і причини. 
44. Алергологічний анамнез (складові частини). Клінічні прояви алергічних 

захворювань. Провокаційні тести з алергенами. 
45. Лабораторні методи діагностики алергічних захворювань. 

12. Методичне забезпечення: 
Робоча програма навчальної дисципліни Силабус навчальної 
дисципліни 
Навчальний посібник: Бажора Ю.И., Гончарук С.Ф. Клиническая иммунология и 
аллергология. Учебное пособие: изд. 4-е, дополи. // Одесса: Пресе - курьер, 2018. - 
264 с. 
Мультимедійні презентації Ситуаційні клінічні завдання 
Методичні розробки практичних занять 
Електронний банк тестових завдань за підрозділами з дисципліни. 

13. Рекомендована література 

Основна: 
1. Навчально-методичний посібник "Клінічна імунологія": з дисципліни 

"Клінічна імунологія і алергологія" для студентів 5-го курсу медичного факультету, 
спеціальність «Стоматологія», / Доценко С.Я., Рекалов Д.Г., Шеховцева Т.Г. [та ін.]. - 
Запоріжжя, 2019. - 163 с. 

2. Імунологія в сучасній стоматології: метод, посібник для студентів стомат. 
факту, лікарів-інтернів-стоматологів та лікарів стомат. профілю. - Харків, 2018. - 116 с. 

3. Бажора Ю.И., Гончарук С.Ф. Клиническая иммунология и аллергология. 
Учебное пособие: изд. 4-е, дополи. // Одесса: Пресе - курьер, 2018. - 264 с. 

Додаткова література: 
1. Рабсон А. Основи медицинской иммунологии: пер. а англ. // М: Мир,- 2016. - 

319 с. 
2. Довідник з алергології, 2-е вид., перероб. та допол. /Заред. проф. 

Б.М.Пухлика. - Київ: ТОВ «Доктор-Медіа», 2011. - 394 с. 
3. Терапевтична стоматологія Підручник: У 4 т. - Т. З Захворювання пародонта/ 

М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін. - К.: Медицина, 2008. - 616 с. 
(для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III - 
IV рівнів акредитації). 

4. ЕААСІ European Academy of Allergy and Clinical Immunology White Paper on 
Research, Innovation and Quality Care. Published by the European Academy of Allergy and 
Clinical Immunology 2018 

5. Global Atlas of ALLERGY. Published by the European Academy of Allergy and 
Clinical Immunology 2014. 

6. GLOBAL ATLAS OF SKIN ALLERGY. Published by the European Academy of 
Allergy and Clinical Immunology 2019. 

7. Basic immunology : functions and disorders of the immune system / Abul K. 
Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai; Illustrations by David L. Baker, Alexandra Baker. 
— Fifth edition. 318 p.; cm. Includes bibliographical references and index. 

8. ISBN 978-0-323-39082-8 I. Lichtman, Andrew H., author. II. Pillai, Shiv, author. 
III. Title. [DNLM: 1. Immunity. 2. Hypersensitivity. 3. Immune System—physiology. 4. 
Immunologic Deficiency Syndromes. QW 504] QR181 616.07’9—dc23.  
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9. 5th Edition of Clinical Immunology: Principles and Practice / Robert R. Rich. 
Elsevier -2019. C.- 1323. 

14. Електронні інформаційні ресурси 
http://moz.gov.ua 
https://elifesciences.orq/subiects/immunoloqy-inflammation	
https://www.eaaci.org/	
https://www.facebook.com/EAACI	
http://aalu.orq.ua/	
https://allerqy.immunoloqvconferences.com/events-list/asthma	
https://www.immunopaedia.orq.za/	
https://www.worldallerqv.org/meetinqs	


