
Анотація навчальної дисципліни 
«Диференційна діагностика алергічних уражень СОПР» 

Освітньо-професійна програма «Стоматологія» 
Спеціальність: 221 Стоматологія 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 
 

Мета курсу: формування професійних компетенцій в області знань з 
імунології, а також принципів діагностики, дифдіагностики, лікування і 
профілактики алергічних уражень СОПР..  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до визначення у пацієнтів основних 
патологічних станів, симптомів, синдромів алергічного походження на СОПР. 

Програмні результати навчання:  
знати: класифікацію алергічних хвороб СОПР і проблем, пов'язаних з 

імунопатологією організму; порядки надання невідкладної медичної допомоги 
та лікування, клінічні рекомендації за основними алергічними захворюваннями 
СОПР. 

уміти: проводити дифдіагностику алергічних уражень СОПР; розробити 
план обстеження пацієнтів з алергічними ураженнями СОПР, здатністю 
розробити план лікування пацієнта з урахуванням рекомендацій імунологів та 
лікарів-фахівців. 

Зміст навчальної дисципліни: алергія відноситься до імунопатології, так 
як в її основі лежать імунологічні механізми, що обумовлюють специфічне 
підвищення чутливості організму до речовин антигенної природи. Алергію 
можна віднести до однієї з форм імунопатології поряд з імунодефіцитами, але 
на долю алергії припадає значно більше число хворих. Алергія, як будь-який 
типовий патологічний процес, включає до себе як елементи пошкодження, так і 
захисту. Захисний характер алергії полягає в тому, що включаються 
неспецифічні захисні механізми – запалення, що є типовим патологічним 
процесом, спрямованим на локалізацію, знищення і видалення патогенних 
чинників різної природи, в тому числі алергенної. В залежності від виду алергії, 
патологічний процес, що виникає, може носити різний характер, але частіше він 
перебігає за гіперергічним типом. В ході навчання на цьому курсі  
розглядаються етіологія, патогенез, діагностика,клініка, алергічних уражень 
СОПР, а саме:  захворювання, пов'язані з реакцією гіперсенсибілізації 
негайного типу: анафілактичний шок;  ангіоневротичний набряк Квінке;  
кропив'яна;  захворювання, пов'язані з реакцією гіперсенсибілізації 
уповільненого типу: фіксовані медикаментозні стоматити; поширені токсико-
алергічні стоматити (Катаральний, катарально-геморагічний, ерозивно-
виразковий, виразково-некротичний стоматити, хейліти, глосити, гінгівіти); 
системні токсико-алергічні захворювання: хвороба Лайєла; мультиформна 



ексудативна еритема; синдром Стівенса-Джонсона; хронічний рецидивуючий 
афтозний стоматит; синдром Бехчета; синдром Шегрена. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 135 годин, у тому числі годин  50 аудиторних навчальних занять і  85 
години самостійної та індивідуальної роботи.  

Форма семестрового контролю: залік. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс за вибором . Диференційна діагностика алергічних захворювань. 

135 годин, 30 –лекц., 20 практичних, 85 самост. 



 

Лекції -   30 практичних ( 15 тем ). 

1. Класифікація алергічних хвороб.-2години 

2. Алергія- етіологічні фактори розвитку алергії. 2 год. 

3. Патогенетичні механізми алергії. 2 год. 

4. Анафілактичний шок – діагностика, клінічна картина, послідовність невідкладної 
допомоги.2 год 

5. Ангіоневротичний набряк Квінке-діагностика, клініка,протокол надання невідкладної 
допомоги.2 год. 

6. Кропив'янка- особливості клінічної симптоматики в порожнині рота. 2 год 

7. Лікарська алергія, токсико-алергічні ураження СОПР - фіксовані і розповсюджені, клініка, 
діагностика, лікування.                                                  2 год. 

8. Катаральний і катарально-геморагічний стоматит, хейліт, глосит алергічного 
походження.2 год. 

9. Ерозивно-виразковий стоматит, хейліт, глосит алергічного походження, діагностика, 
клініка, лікувальна тактика. 2 год. 

10. Виразково-некротичний стоматит, хейліт, глосит алергічного походження, діагностика, 
клініка,лікування. 2 год. 

11. Хвороба Лайєла,етіологія, патогенез, клініка,лікування.                                   2 год. 

12. Багатоформна ексудативна еритема,діагностика,клініка,лікування                          2 год. 

 Синдром Стівенса-Джонсона, клінічна картина, лікування 

13. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит (ХРАС),діагностика, клініка, лікування.2 
год. 

 Афти Сеттона, особливості клінічного перебігу, діагностика,клініка. Лікування. 

14. Синдром Бехчета, етіологія, патогненез, клініка, лікування                 2 год. 

15. Синдром Шегрена, етіологія, пагенез, кліеіка, лікування.                       2 год. 

 

 

Практичні заняття – 20  годин ( 10 тем ).  

1.. Допоміжні методи діагностики алергічних уражень СОПР і губ.- 2 год. 

2. Анафілактичний шок – діагностика, клінічна картина, послідовність 
невідкладної допомоги. 



 Ангіоневротичний набряк Квінке-діагностика, клініка,протокол надання 
невідкладної допомоги.                                                                               2 год. 

3. Кропив'янка- особливості клінічної симптоматики в порожнині рота.                                                                                                                  

 Лікарська алергія, токсико-алергічні ураження СОПР - фіксовані і 
розповсюджені, клініка, діагностика, лікування.                                                              
2 год. 

4. Катаральний і катарально-геморагічний стоматит, хейліт, глосит 
алергічного походження. Діагностика, лікування                                

 Ерозивно-виразковий стоматит, хейліт, глосит алергічного походження, 
діагностика, клініка, лікувальна тактика.  

 Виразково-некротичний стоматит, хейліт, глосит алергічного походження, 
діагностика, клініка, лікування.                                                            2 год. 

5. Хвороба Лайєла, етіологія, патогенез, клініка, лікування.                                   
2 год. 

6. Багатоформна ексудативна еритема, діагностика, клініка, лікування                          
. 

 Синдром Стівенса-Джонсона, клінічна картина, лікування. 2 год. 

7. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит (ХРАС),діагностика, 
клініка, лікування. 

 Афти Сеттона, особливості клінічного перебігу, діагностика,клініка. 
Лікування.                                                                                              2 год. 

8. Синдром Бехчета, етіологія, патогненез, клініка, лікування                 2 
год. 

9. Синдром Шегрена, етіологія, пагенез, клініка, лікування.                       2 
год. 

10. Складання плану комплексного лікування алергічних уражень СОПР. 
Роль міждисциплінарної кооперації спеціалістів загального профіля і 
стоматолога в ході лікування проявів алергії в порожнині рота.   2 години. 

 

Самостійна робота  - 85 годин. 

1.  Опрацювати алергічні захворювання СОПР, пов'язані з реакцією 
гіперсенсибілізації негайного типу: 



* анафілактичний шок; 

* ангіоневротичний набряк Квінке; 

* кропив'янка;                                                                          8 годин. 

2. Описати діагностику і клініку алергічних захворювань СОПР, 
пов'язаних з реакцією гіперсенсибілізації уповільненого типу: 

Фіксовані  медикаментозні  стоматити                                   6 годин; 

3. Опрацювати поширені токсико-алергічні стоматити                                 
6 годин 

4. Описати діагностику і клініку, план лікування катарального 
алергічного стоматита                                                                   4 години 

5.Опрацювати  катарально-геморагічний алергічний стоматиту 

                                                                                                4 години 

6.  Опрацювати ерозивно-виразковий, виразково-некротичний стоматити 
алергічного походження                                                   6 годин   

7, Описати особливості клінічної картини алергічних хейлітів  

                                                                                                     8 годин   

8.   Описати особливості діагностики, клініки глоситів  алергічного 
походження                                                                                         6 годин 

9. Опрацювати діагностику і клінічний перебіг гінгівітів алергічної 
природи                                                                                              8 годин;  

10. Визначити основні системні токсико-алергічні захворювання СОПР                                                                                                    
4 години: 

11. Описати етіологію, патогенез, клініку, лікування 

  хвороби Лайєла                                      6 годин                                                         
; 

12. Опрацювати діагностику, клініку, лікування мультиформної 
ексудативної еритеми                                                                                7 годин  

13. Визначити основні симптоми синдрому Стівенса-Джонсона , Скласти 
схему лікування  .                                                                        4 год; 



14. Описати етіологію, патогенез, клініку і лікування  хронічного 
рецидивуючого  афтозного  стоматиту                                                   8 годин; 

15. Визначити симптомокомплекс синдрому Бехчета  , особливості 
клінічного перебігу,  ускладнення ,  прогноз.                                        2 години;  

16. Визначити симптомокомплекс синдрому Шегрена, особливості 
клінічного  перебігу,  ускладнення,  прогноз.                                        2 години. 


