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 Мета навчальної дисципліна: проблема грибкових уражень надзвичайно 
актуальна для нашого часу. Аналіз захворюваності на грибкові інфекції вказує 
на продовження зростання як поверхневих, так і глибоких форм мікозів. Цьому 
сприяє не лише широке використання в медицині антибіотиків, 
імунодепресантів, цитостатиків, гормональних препаратів, які призводять до 
пригнічення сапрофітної мікрофлори та розвитку дисбактеріозу (дисбіозу), а й 
збільшення соматичної патології у хворих, зокрема цукрового діабету (ЦД. За 
даними різних досліджень, від 25, 3% до 80-100% хворих на ЦД мають 
кандидозний стоматит, що пов'язано з метаболічними та імунологічними 
порушеннями, зниженням резистентності слизової оболонки порожнини рота 
(СОПР), гіпосалівацією, зміною мікробіоценозу порожнини рота, розвитком 
дисбіозу в цього контингенту хворих. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: вміння проводити диференційну діагностику кандидозу 
СОПР та при різних формах цього захворювання,  на базі даних клінічного та 
лабораторного обстеження хворого. 

Програмні результати навчання:  
знати: етіологію і патогенез кандидозу слизової оболонки порожнини рота 

та губ. Вплив  дисбактеріозу організму на стан слизової оболонки 
порожнини рота. Пояснити механізм впливу грибкової інфекції на стан 
організму та слизової оболонки порожнини рота. Знати  основні ураження 
СОПР у відповідності до різних форм кандидозу. 

вміти: Скласти комплексний план обстеження хворого з кандидозом. 
Визначити етапи місцевого медикаментозного лікування уражень СОПР при 
різних формах кандидозу. Оволодіти  диференційованим  підходом  до  
місцевого  медикаментозного лікування при різних формах кандидозу. 
Призначити  ефективне  місцеве медикаментозне  та  загальне лікування в 
поєднанні з дерматологом. 
Зміст навчальної дисципліни: 

Поширеність, етіологічні та тригерні фактори розвитку, основні ланки 
патогенезу, патоморфологічні зміни СОПР при грибкових ураженнях. 
Класифікація кандидозів за клінічними проявами та перебігом: гострий 
псевдомембранозний, гострий та хронічний атрофічний кандидоз, ангулярний 
кандидозний хейліт, мікотичний глосит. Клінічна картина проявів грибкових 
уражень, їх локалізація в порожнині рота залежно від форми, перебігу та 



ступеня важкості. Сучасні діагностичні критерії. Мікози – як супровідне 
захворювання важкої соматичної патології та маркер різних стадій ВІЛ-
інфекції. Розглянемо групи препаратів, які сприяють розвитку вторинних 
грибкових інфекцій. Вивчимо мікробіологічні препарати із збудником 
грибкових уражень. Експрес діагностика кандидозу. Проведемо курацію 
хворого з проявами грибкових уражень. При опитуванні тематичного пацієнта 
звернемо увагу на шкідливі звички, наявність стоматологічних втручань, 
соматичної патології та алергологічного анамнезу. Необхідно опанувати методи 
забору матеріалу для лабораторної діагностики. Інтерпретація результатів 
лабораторного обстеження. Відпрацюємо терапевтичні маніпуляції. Сучасні 
підходи до комплексного (етіотропне, патогенетичне та симптоматичне) 
медикаментозного лікування. Особливу увагу буде приділено індивідуальній 
профілактиці. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 135 годин, у тому числі годин 30 аудиторних навчальних занять, 20 
практичних і 85 години самостійної та індивідуальної роботи.  

Форма семестрового контролю: залік. 
 


