
Імунітет – головна зброя

в забезпеченні здоров’я організму

Імунітет – це захисник нашого організму і головна зброя людини в боротьбі з хворобами.



Про імунітет більшість людей згадують восени і взимку – в період розквіту грипу та гострих

респіраторних захворювань. Чим ближче холоди, тим частіше чуємо про те, що його потрібно «підтримувати» і

«зміцнювати», але поняття не маємо за якими принципами він працює, завдяки чому функціонує і які чинники

роблять на нього вплив.



Фактори, що впливають на імунітет

Структура нашої імунної системи складна і різноманітна, тому залежить від безлічі факторів, серед яких:

1. Стрес

2. Вік

3. Мікрофлора кишечника

4. Спосіб життя

5. Сон



Вітаміни та імунітет 



Міцний імунітет — це результат нашого щоденного способу життя. Посилити його одними лише

продуктами не можна. Здоровий спосіб життя — в першу чергу, активний спосіб життя. Так, його складно

дотримуватися в умовах карантину, мета якого, навпаки, знизити нашу мобільність. Якщо поблизу є парк або ліс,

виходьте на прогулянки. Якщо немає — робіть щоденну зарядку. А також повноцінно харчуйтеся, висипайтеся,

регулярно провітрюйте приміщення, частіше мийте руки, зберігайте спокій і позитивний настрій. Стреси і

хвилювання шкодять нашому імунітету. Будьте здорові!

Здоровий спосіб життя – міцний імунітет



Перелік використаних і 

рекомендованих джерел інформації





612.017(075.8)

А13

Аббас, А. К.

Основи імунології: функції і порушення імунної системи [Текст] :

посібник для студ. мед. закл. вищ. освіти, лікарів-інтернів / Абул К.

Аббас, Ендрю Г. Ліхтман, Шив Пілллай. - пер. 6-го англ. вид. - К. :

ВСВ "Медицина", 2020. – 328 с. : іл.

Цей сучасний, стислий, проте ґрунтовний посібник з

імунології створено професійним колективом авторів. Матеріал

викладено в доступній формі, ілюстровано численними

інформативними малюнками й таблицями, що дає змогу глибше

зрозуміти найважливіші поняття й принципи функціонування імунної

системи. Значну увагу приділено клінічним аспектам імунології,

патогенезу хвороб та розробленню нових методів лікування.

Висвітлено особливості природженого й адаптивного імунітету,

характеристики клітинної та гуморальної імунної відповіді, розглянуто

питання імунологічної толерантності й аутоімунітету, імунології

пухлин, зокрема імунотерапії, трансплантації, гіперчутливості, а також

природжених і набутих імунодефіцитів. Книга містить 12 розділів, на

початку кожного розділу подано його зміст, а в кінці — запитання для

самоконтролю. Кожен розділ можна читати окремо, оскільки ключові

ідеї повторюються в різних частинах книги, і це також сприяє кращому

засвоєнню матеріалу.

Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-

інтернів, студентів суміжних медичних і біологічних галузей.



616.013.2(075.8)

К49

Клінічна імунологія та алергологія [Текст] : навч. посібн. для практичних занять / В.В. Чоп'як,

Г.О. Потьомкіна, А.М. Гаврилюк – К : ВСВ Медицина, 2017. – 224 с.

Посібник передбачає вивчення основ клінічної імунології та алергології за такими розділами, як

імунопатологія (первинні та вторинні/набуті імунодефіцити, аутоімунні захворювання, трансплантаційна імунологія,

імунологія репродукції, онкоімунологія) та алергологопатологія. Увагу акцентовано на вивченні імунопатогенезу,

клінічної картини, імуно- та алергодіагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань.

Навчальний посібник створений згідно з програмою з клінічної імунології та алергології для студентів

вищих медичних навчальних закладів. Може бути корисним і в практичній роботі сімейним лікарям, терапевтам,

клінічним імунологам, алергологам і лікарям інших спеціальностей.

616.9(075.8)

І-55

Імунопрофілактика інфекційних хвороб [Текст] : навч.-метод. посібн. / за ред. Л.І. Чернишової, А.П. Волохи. –

2-е вид., переробл. і доповн. - К. : ВСВ "Медицина", 2019. – 320 с.

У навчально-методичному посібнику викладено основні досягнення в імунопрофілактиці, перспективи

розвитку нових вакцин, проблеми, які трапляються в лікарській практиці. Описано методи підвищення безпечності

щеплень та моніторингу проведення вакцинації. Наведено джерела антивакцинальної кампанії, показано значення

комунікаційної політики для ефективного проведення імунопрофілактики. Детально описано організацію

вакцинального процесу, імунопрофілактику окремих інфекцій.

Нове видання доповнено особливостями вакцинації при різних клінічних ситуаціях. Матеріали, наведені в

посібнику «Iмунопрофілактика інфекційних хвороб» за редакцією Л.I. Чернишової, Ф.I. Лапія, А.П. Волохи, із точки

зору Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики при МОЗ України відповідають сучасним вимогам.

Для лікарів-інтернів, слухачів післядипломної освіти, педіатрів, сімейних лікарів, дитячих імунологів,

дитячих інфекціоністів і лікарів вузьких педіатричних спеціальностей, а також студентів медичних закладів вищої

освіти.



579.61(075.8)

М59

Мікробіологія, вірусологія, імунологія [Текст] : підручник для студ. стомат. факульт. вищ. мед. навч.

закл. ІІІ-ІVр. / за ред. В.В. Данилейченка, О.П. Корнійчук. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 376 с.

Підручник з мікробіології, вірусології, імунології підготовлено та прорецензовано провідними

фахівцями ВМНЗ України. У книзі в стислій формі висвітлено мікробіологічні особливості організму в цілому та

ротової порожнини зокрема: механізми розвитку стоматологічних захворювань мікробної етіології, основи їх

діагностики, протимікробної терапії та профілактики. Для ілюстрування підручника з навчальною метою

використано оригінальні фотографії та рисунки, а також деякі мікрофотографії з відкритих інтернет-ресурсів.

Для студентів стоматологічних факультетів ВМНЗ МОЗ України.

616.013(02)

М42

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст] : учебник для студ. выс. мед.

учебн. завед. ІV ур. аккред. / под ред. В.П. Широбокова [Андрианова Т.В., Бобырь В.В., Виноград Н.А.,

Войцеховский В.Г., Данилейченко В.В., Дзюблик И.В., Дымент Г.С.]. – Винница : Нова Книга, 2015. – 856

с.

У підручнику розглянуті питання загальної мікробіології та спеціальної мікробіології. Також

підручник містить розділи з вірусології, протозоології, мікології та гельмінтології, в яких розглядаються

основні біологічні властивості відповідних збудників та захворювання, які вони викликають. Значна частина

підручника присвячена розгляду питань імунології. Містить розділи клінічної та санітарної мікробіології.

Окремі розділи присвячені мікрофлорі ротової порожнини та мікробіологічним дослідженням у фармації.

Підручник призначений для студентів ВНЗ і університетів, відповідних кафедр ВНЗ підвищення

класифікації лікарів, інтернів та мікробіологів усіх спеціальностей.



616.013.2-053(02)

Д49

Дитяча імунологія [Текст] : підручн. для лікарів-інтернів, лікарів-курсантів вищ. мед. закл. (факульт.)

післядипломної освіти, а також для студ. вищ. мед. навч. закл. ІVр. акред. (МОНУ, МОЗУ) / Л. І. Чернишева,

А. П. Волоха, Л. В. Костюченко та ін. ; за ред. Л.І. Чернишової. – К. : Медицина, 2013. – 720 с. : іл.

У підручнику викладено основи сучасних знань з дитячої імунології. Детально розглянуто питання

вікових особливостей імунітету, діагностики та лікування первинних імунодефіцитів. Наведено сучасні підходи до

вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей. До кожної теми подано перелік питань і тестів для самоконтролю

засвоєних знань.

Для лікарів-інтернів, лікарів-курсантів, лікарів-практиків, студентів вищих медичних навчальних закладів

ІV рівня акредитації.

12.017(075.8)

Д72

Дранник, Г. Н.

Введение в клиническую иммунологию (Илье Ильичу Мечникову – посвящается) [Текст] : пособие для студ.,

интернов, всех медиц. специальностей / Г. Н. Дранник, А. Г. Дранник. – К. : Поліграфия "Юстон", 2015. – 200 с.

: ил.

Книга присвячена Іллі Мечнікову та складається із 6 розділів, у яких розглянуто базові питання імунології,

сучасні уявлення про структуру та функції вродженого й набутого імунітету, ролі слизових оболонок та мікробіотів, а

також профілактику імунодефіцитних станів. В окремому розділі автор наводить рекомендації Іллі Мечнікова «по

догляду за власною персоною».

Видання, написане простою, доступною мовою, буде цікавим і корисним студентам медичних вишів,

інтернам та лікарям усіх медичних спеціальностей.



616.013(02)

Д18

Данилейченко, В. В.

Мікробіологія з основами імунології [Текст] : підруч. для вищ. мед. (фармацевтич.) навч. закл. III-IV р. акр.

(МОЗУ) / В.В. Данилейченко, Й.М. Федечко, О.П. Корнійчук. – 2-е вид., перер. і доп. – К. : Медицина, 2009. –

392 с.

На сучасному науковому і методичному рівні наведено основні відомості з морфології та фізіології

мікроорганізмів, генетики і біотехнології. Запропоновано типові положення вчення про інфекцію та імунітет, про

принципи хіміотерапії інфекційних хвороб, а також матеріал для проведення практичних занять. У розділі

«Спеціальна мікробіологія» стисло викладено сучасні дані про збудників інфекційних хвороб, методи

мікробіологічної діагностики, лікування і профілактики. Вміщено розділи з клінічної мікробіології, медичної

паразитології і фітопатології.

Для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації.

616.013(02)

М42

Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів

IV р. акред. (протокол МОЗУ №5 від 28.12.2012 р.) / Т. В. Андріанова, Т.В. Виноград, Н.О. Бобир та ін. ; за

ред. В.П. Широбокова. – 2-е вид. - Вінниця : Нова Книга, 2011. – 952 с.

У підручнику розглянуті питання загальної мікробіології та спеціальної мікробіології. Також

підручник містить розділи з вірусології, протозоології, мікології та гельмінтології, в яких розглядаються основні

біологічні властивості відповідних збудників та захворювання, які вони викликають. Значна частина підручника

присвячена розгляду питань імунології. Містить розділи клінічної та санітарної мікробіології. Окремі розділи

присвячені мікрофлорі ротової порожнини та мікробіологічним дослідженням у фармації.

Підручник призначений для студентів ВНЗ і університетів, відповідних кафедр ВНЗ підвищення

класифікації лікарів, інтернів та мікробіологів усіх спеціальностей.



616.013.2(02)

К49

Клінічна імунологія та алергологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. / за ред. Г.М. Дранніка. – К. :

Здоров'я, 2006. – 888 с.

У підручнику викладено основні положення про структуру і функції імунної системи. Наведено сучасні дані

про первинний і вторинний імунодефіцит, автоімунні й алергічні захворювання. Описано механізм дії імунотропних

препаратів і глюкокортикоїдів, надано рекомендації щодо їх застосування.

Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІVрівнів акредитації, лікарів-інтернів, алергологів, клінічних

імунологів, лікарів інших спеціальностей.

616.013.2(02)

Д72

Дранник, Г. Н.

Клиническая иммунология и аллергология [Текст] : пособ. для студ., врачей-интернов, иммунологов,

аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей / Г.Н. Дранник. – 3-е изд., дополн. – К. : ООО

"Полиграф плюс", 2006. – 482 с. : ил.

В книге появились новые главы: «Естественные СD4+CD25+ регуляторные Т-клетки», «Роль Toll-like-

рецепторов в развитии иммунного ответа», «Дисбактериоз кишечника» и «Атопический дерматит». Дополнена

современными данными и глава об иммунотропных препаратах, описан механизм их действия и расширены

рекомендации по их применению. Большое количество рисунков и схем, а также доступный и понятный язык, которым

изложен материал книги, делают ее незаменимой для студентов, осваивающих основы иммунологии, а также для

врачей лечебного профиля. Пособие предназначено для студентов, а также для врачей-интернов, клинических

иммунологии, а также для врачей лечебного профиля.

Пособие предназначено для студентов, а также для врачей-интернов, клинических иммунологов,

аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей.



616.013.2(02)

А65

Андрейчин, М. А.

Клінічна імунологія та алергологія [Текст] : підручник для студ. вищ.

мед. навч. закладів IV р. акред. (ЦМК МОЗУ прот. №2 від 30.03.2004) /

М.А. Андрейчин, В.В. Чоп'як, І.Я. Господарський. – Тернопіль :

Укрмедкнига, 2005. – 372 с.

Підручник охоплює найважливіші розділи клінічної імунології та

алергології з урахуванням сучасних досягнень науки і відповідає навчальній

програмі цього предмета. Особливу увагу приділено системному викладу

діагностики і терапії уражень імунної системи та алергічних хвороб. Грунтовно

висвітлено імунопатологію при терапевтичних, хірургічних й інфекційних

хворобах, репродуктивних розладах, автоімунних процесах тощо.

Призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів IV

рівня акредитації, а також може бути корисним лікарям-інтернам,

практикуючим клінічним імунологам і алергологам.



616.013.2(02)

Я46

Якобисяк, М.

Імунологія [Текст] / М. Якобисяк ; під ред. В.В. Чоп'як. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 672 с. : іл.

Сучасний підручник «Імунологія» за редакцією професора М. Якобисяка визначається одним з

найкращих у Європі з даної дисципліни. У підручнику описані механізми функціонування та регуляції імунних

процесів, їх порушення та патологія імунної системи.

Призначений для студентів, інтернів та практичних лікарів.

616.013.2(075.8)

C61

Clinical immunology and Аllergology [Текст] = Клінічна імунологія та алергологія : textbook is intended for

English-speaking students and lecturers of higher educational medical institutions of III-IV accred. levels /

Y.I. Bazhora, S.F. Goncharuk, A.V. Kasianenko. – 2nd edition. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2017. – 272 p.

У підручнику детально викладені основні теми з клінічної імунології та алергології відповідно до

типової програми, затвердженої МОЗ України в 2013 р. Враховуючи клінічну спрямованість програми, в кожній

темі викладаються, в основному, питання діагностики, особливості патогенезу і перебігу захворювань та ін. Для

полегшення засвоєння матеріалу книга містить багато кольорових ілюстрацій, тестові завдання і контрольні

питання.

Підручник призначений для англомовних студентів і викладачів медичних вузів III —IV рівнів

акредитації.




