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ПІДРУЧНИК,
НА ЯКИЙ ДАВНО ЧЕКАЛИ
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Останніми десятиріччями
набула стрімкого розвитку клі-
нічна імунологія та алерголо-
гія — медична дисципліна, без
знання якої нині неможливе ква-
ліфіковане лікування будь-якої
хвороби. Це зумовлено кілько-
ма причинами. Імунопатологіч-
ні процеси беруть участь у па-
тогенезі багатьох захворювань,
і це необхідно враховувати при
виборі тактики лікування. Не-
ухильне зростання захворюва-
ності на алергійні, автоімунні
хвороби й імунодефіцитні ста-
ни теж спонукають приділяти
цим аспектам більш пильну ува-
гу.
Останнім часом суттєво роз-

ширені уявлення про механізми
функціонування імунної систе-
ми у здорової людини та в умо-
вах патологічних станів. Але
значна частина сучасної науко-
вої та прикладної інформації
викладена в наукових видан-
нях, що розраховані на фахівців
з даної дисципліни. То ж конче
потрібна література, яка б уза-
гальнювала наукове надбання
з цих питань, була адаптована

до потреб навчального проце-
су у вищих медичних навчаль-
них закладах України. А її, на
жаль, бракує.
Поодинокі видання з проб-

лем клінічної імунології та алер-
гології для потреб навчання зде-
більшого не виходили за межі
скромних навчальних посібни-
ків, присвячених окремим пи-
танням дисципліни. Найбільш
відомий з них — навчальний
посібник «Клиническая иммуно-
логия и аллегрология» профе-
сора Г. М. Дранніка, виданий
у 1999 р. російською мовою, який
дістав високу оцінку фахівців і
читачів. Це був перший і на
багато років єдиний в Україні
навчальний посібник з цієї дис-
ципліни.
Проте всеосяжного підруч-

ника, який би цілковито відпо-
відав програмі навчання у ме-
дичних вузах, тривалий час не
було. Та ось він, нарешті, з’я-
вився — перший підручник,
який насправді є унікальним,
адже його матеріал охоплює
основні питання клінічної іму-
нології та алергології й повніс-

тю відповідає типовій навчаль-
ній програмі з даної дисциплі-
ни, а його структура — вимо-
гам МОН України щодо на-
вчальних видань, а саме підруч-
ників.
Написаний колективом ав-

торитетних науковців і педа-
гогів, підручник «Клінічна іму-
нологія та алергологія» скла-
дається з трьох частин (загаль-
на імунологія, імунопатологія
та алергологія), 45 розділів, ко-
роткого словника імунологіч-
них термінів і списку літерату-
ри.
Перша частина (12 розділів)

містить загальну інформацію
щодо будови та функціонуван-
ня імунної системи. Ретельно
викладені питання відносно при-
родженого неспецифічного іму-
нітету, набутого специфічного
імунітету, імунної системи сли-
зових оболонок, антигенів. Роз-
глянута структура та функції
головного комплексу гістосум-
існості, системи комплементу,
імуноглобулінів, цитокінів, ін-
терферонів, молекул клітинної
адгезії.
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Друга  частина  (20  розділів)
присвячена  актуальним  проб-
лемам імунопатологічних ста-
нів: первинний і вторинний іму-
нодефіцити; ВІЛ-індукована
хвороба; синдром підвищеної
втомлюваності; синдром хро-
нічної втоми; автоімунні захво-
рювання; системний васкуліт;
лімфаденопатії; захворювання
печінки та травного каналу. Ви-
світлені питання онтогенезу
імунної системи, транспланта-
ційного імунітету, імунології
пухлин і репродукції. Окремий
і досить великий розділ присвя-
чено сучасній класифікації, ха-
рактеристиці та принципам за-
стосування імунотропних пре-
паратів.
У третій частині (13 розділів)

розглядаються сучасні аспекти
алергології. Наведено грунтов-
ну інформацію щодо механізмів
розвитку алергійних реакцій,
характеристику різних видів
алергенів і факторів, що сприя-
ють розвитку алергії, загальної
діагностики алергійних захво-
рювань, медикаментозної алер-

гії. Викладені питання патоге-
незу, клініки, діагностики та
лікування найбільш поширених
алергійних захворювань: брон-
хіальної астми; анафілактично-
го шоку; полінозу; алергічного
риніту; кропив’янки й ангіонев-
ротичного набряку. Велика ува-
га приділяється основним мето-
дам лікування алергійних хво-
роб — специфічній імунотерапії
та застосуванню антигістамін-
них препаратів і глюкокорти-
коїдів.
Наявність короткого словни-

ка, що тлумачить специфічні
імунологічні терміни, значно
полегшує сприйняття інформа-
ції студентами.
Гідною основою для створен-

ня цього підручника став ви-
щезгаданий навчальний посіб-
ник професора Г. М. Дранніка,
розширений за рахунок нових
розділів, написаних відомими в
Україні вченими і педагогами,
серед яких професори О. С. При-
луцький з Донецька, В. В. Чоп’як
зі Львова, М. А. Мазепа з Івано-
Франківська, В. Є. Казмирчук

з Києва, Л. А. Коваль з Дніпро-
петровська.
Особливо приємно, що до

складу авторів увійшли й три
одесити: професори Ю. І. Ба-
жора, В. Й. Кресюн і доцент
І. М. Годзієва, — перу яких нале-
жать два розділи з питань імуно-
дефіцитів при захворюваннях
та ураженнях травного каналу.
Це є своєрідним свідченням за-
гального визнання авторитету
одеської наукової школи з пи-
тань імунології.
Отже, студенти-медики Ук-

раїни одержали гідний підруч-
ник — фундаментальну працю,
яка посіла провідне місце серед
книжок, в яких висвітлюються
питання клінічної імунології та
алергології, й успішно викори-
стовується при викладанні цієї
навчальної дисципліни у вищих
медичних навчальних закладах
III–IV рівнів акредитації. Її ви-
дання є дуже своєчасним й ак-
туальним.

В. М. ЗАПОРОЖАН,
академік АМН України
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