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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів уявлення про клітинні механізми 

розпізнавання антигенів трансплантату та трансплантаційного відторгнення при 

трансплантації солідних органів і тканин та трансплантації кісткового мозку, а 

також про сучасні підходи моніторингу розвитку реакцій трансплантаційного 

відторгнення та технологій запобігання розвитку реакцій хазяїн-проти-

транспланатту та трансплантат-проти-хазяїна. 

 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Імунологія», «Клітинний імунітет», «Імунохімія», 

«Природна резистентність», «Цитологія» освітнього рівня «Бакалавр». 

 

2. Вміти працювати з інформаційними базами даних, самостійно опрацьовувати 

науково-методичну літературу. 

 

3. Володіти навичками у лабораторних умовах отримувати клітини крові для 

проведення типування пацієнтів за антигенами HLA;  у лабораторних умовах  вміти 

виділяти мононуклеари периферичної крові людини.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

«Трансплантаційний імунітет» є важливим сучасним напрямком  

експериментальної та клінічної імунології, що вивчає усі аспекти взаємодії 

трансплантату з імунною системою організму реципієнта. Однією з основних тем 

спецкурсу є вивчення антигенів, що індукують розвиток реакцій відторгнення 

імунної природи. Надзвичайно важливою є інформація щодо клітинних і 

гуморальних механізмів трансплантаційного відторгнення, а також підходів 

гальмування розвитку подібних реакцій.  

 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1 - сформувати поняття про основні типи типи антигенів, до яких виникають 

реакції імунного відторгнення; 

2 - сформувати уявлення про основні механізми та динаміку розвитку реакцій 

трансплантаційного відторгнення; 

3 – окреслити основні методи та принципи сучасного імуномоніторингу та 

імунотерапії пацієнтів з трансплантованими органами чи тканинами. 

 

 

Згідно до вимог Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) 

рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», 

спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами таких 

компетентностей: 

інтегральна: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при 

здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 
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проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

загальні: 

ЗК1. Здатність працювати у міжнародному контексті.  

ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

спеціальні: (фахові, предметні): 

СК1. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними для 

професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності.  

СК04. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів 

організації живого, біологічних явищ і процесів.  

СК05. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з використанням 

сучасних методів та обладнання. 

CК 12. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи 

розв’язання науково-теоретичних та прикладних задач біології. 

СК 35. Поглиблене розуміння принципів і методів вивчення імунозалежних 

патологій, особливостей нейроімунних механізмів взаємодії в нормі та при різних 

патологіях. 

  

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основні механізми відторгнення 

при трансплантації солідних органів. 

Лекції, самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи, іспит 

25 

1.2 Знати основні механізми і динаміку 

процесів відторгнення при 

трансплантації кісткового мозку. 

Лекції, самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи, іспит 

25 

1.3 Мати уяву про головні і мінорні 

антигени при розвитку реакції 

трансплантаційного відторгнення. 

Лекції, самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи, іспит 

10 

2.1 Мати уявлення про основні 

експериментальні моделі тварин, які 

використовують при вивченні 

механізмів відторгнення при 

трансплантації органів і тканин 

Лабораторні заняття Звіт з 

лабораторної 

роботи 

10 

2.2 Вміти планувати визначення 

імунологічних маркерів процесів 

відторгнення та сумісності пари 

донор-реципієнт. 

Лабораторні заняття Звіт з 

лабораторної  

роботи 

10 

2.3 Володіти навичками 

імунофенотипування лімфоцитів. 

Лабораторні заняття Звіт з 

лабораторної 

роботи 

10 

3.1 Вміти працювати в групі при освоєнні 

імунологічних методів дослідження, 

аналізі отриманих лабораторних 

Лабораторні заняття Звіт з 

лабораторної 

роботи 

5 
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показників. 

4.1 Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально-методичною 

літературою 

Самостійна робота Реферат за 

темою 

5 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПР4. Розв’язувати складні задачі в галузі біології, генерувати 

та оцінювати ідеї.  

   + + + + + 

ПР6. Аналізувати біологічні явища та процеси на 

молекулярному, клітинному, організменному, популяційно-

видовому та біосферному рівнях з точки зору 

фундаментальних загальнонаукових знань, а також за 

використання спеціальних сучасних методів досліджень.  

+ + + + + +   

ПР 19. Вирішувати науково-теоретичні, науково-дослідні та 

прикладні задачі біології відповідними методами. 

   + + +   

 

ПР 32. Вміти формувати систему знань для інтерпретації 

нових даних про структуру і функції імунної системи та її 

складових за різних фізіологічних станів спираючись на 

поглиблені знання з дисциплін професійно-практичної 

підготовки. 

+ + +      
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 (тема 1) – РН 1.1  – 20  балів/ 10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 (тема 2,3) – РН 1.2 - 1.3  – 20  балів/ 10 балів 

3. Лабораторні роботи - РН 2.1 – 2.3 - 10 балів/5 балів;  

4. Реферат за темою самостійної роботи РН 3.1. – 10 балів /5 балів. 

 

 

- підсумкове оцінювання у формі іспиту:  

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою 

контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма 

успішно оціненими результатами навчання (оцінки нижче мінімального порогового 

рівня до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Форма проведення екзамену – письмова, вид завдань - тестові завдання. 

Результатами навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 1.1-1.3 

Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом, становить 40 

балів за 100 бальною шкалою. 

 

- умови допуску до підсумкового екзамену: 

Обов'язковим для іспиту є відпрацювання лабораторних занять, написання 

реферату за темою самостійної роботи, написання двох контрольних робіт, 

написання тестової роботи за темами лабораторних практикумів. Студент не 

допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів.  

 

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання здійснюється впродовж семестру, модульні контрольні роботи 1 та 

2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 та 2, відповідно. Контрольне 

опитування з матеріалу лабораторних занять проводиться на останньому 

лабораторному занятті згідно розкладу. Реферат за темою самостійної роботи має 

бути представлений протягом семестру. Підсумкове оцінювання проходить у 

вигляді іспиту протягом екзаменаційної сесії згідно розкладу. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції 
  лабораторні 

 
Самостійна 

робота 

Розділ 1 Трансплантація органів і тканин як штучний експериментальний феномен. 

Трансплантаційні антигени. Основні механізми трансплантаційного відторгнення. 

1 

Тема 1. Поняття про трансплантацію органів і 

тканин. Типи трансплантації. 

Трансплантаційні антигени. 

6 14 40 

 

Лекція 1.Історична довідка щодо проблеми 

трансплантації органів і тканин. 
2   

Лекція 2. Особливості трансплантації солідних 

органів, кісткового мозку, переливання 

крові. Класифікація основних типів 

трансплантацій. 

2   

Лекція 3. Основні типи трансплантаційних 

антигенів.  
2   

Лабораторна робота 1. Ознайомлення з основними 

експериментальними моделями в галузі 

трансплантації органів і тканин та базами 

даних щодо трансплантаційних антигенів 

людини. 

 4  

Лабораторна робота 2.  Ознайомлення з основними 

протоколами типування клітин донорів та 

реципієнтів, а також протоколами 

визначення прозапальних розчинних 

факторів в сироватці крові реципієнтів. 

 4  

Лабораторна робота 3. Освоєння методів 

імунофенотипування лімфоцитів та 

виявлення антитіл периферичної крові у 

пацієнтів, що підлягають трансплантації 

органів і тканин. 

 6  

Самостійна робота. Історична довідка щодо 

трансплантації органів і тканин. 
  20 

Самостійна робота. Сучасні успіхи 

трансплантології. 
  20 

2 

Тема 2. Ключові механізми розвитку реакцій 

трансплантаційного відторгнення. 

Динаміка розвитку реакцій. 

12  40 

 

Лекція 4. Механізми розпізнавання 

трансплантаційних антигенів.  2   

Лекція 5-6-7. Клітинні і гуморальні, специфічні і 

неспецифічні механізми розвитку реакцій 

трансплантаційного відторгнення при 

трансплантації солідних органів. 

6   

Лекція  8-9. Механізми розвитку реакції 

«трансплантат-проти-хазяїна» 
4   

Самостійна робота.  Особливості трансплантації 

ембріональних тканин. 
  20 

Самостійна робота.  Підходи трансплантації тканин, 

вирощених in vitro. 
  20 

 Модульна контрольна робота 1 1   

 

Розділ 2  Прикладна імунологія трансплантацій. 
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3 

Тема 3. Загальні підходи моніторингу та терапії 

реакцій трансплантаційного відторгнення 

у клініці. 

8  20 

 

Лекція 10-11.  Діагностика реакцій відторгнення 

трансплантатів. Основні маркери розвитку 

реакції трансплантаційного відторгнення. 

4   

Лекція 12-13. Основні підходи запобігання розвитку 

реакцій трансплантаційного відторгнення. 
4   

Самостійна робота.  Сучасні експериментальні 

підходи запобігання розвитку реакцій 

трансплантаційного відторгнення. 

  20 

 Модульна контрольна робота 2 1   

 ВСЬОГО 28 14 100 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекцій – 28  год. 

Лабораторні заняття – 14  год. 

Консультації - 8 год. 

Самостійна робота - 100 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Трансплантационная иммунология. Учебно-методическое пособие для 

студентов. / Сост. Ю.И.Будчанов. - Тверь: 2012. - 36 с. 

2. А. Ройт, Дж. Бростофф, Д.Мейл. Иммунология, М., Мир, 2000. 

3. Вершигора А.Ю., Пастер Э.У., Колибо Д.В.,  Віхоть М.Є., Моложава О.С., 

Михальський Л.О., Позур В.К., Сківка Л.М., Холодна Л.С., Швець Ю.В. 

Імунологія. ВПЦ «Київський університет», 2011. 

4. Ярилин А.А. Иммунология, К. «Наукова думка», 2010. 

5. Ахматова Н.К., Киселевский М.В. Врожденный иммунитет 

противоопухолевый и противоинфекционный. М., «Практическая 

медицина», 2012. 

6. Roitt I., Brostoff J., Male D. Immunology (Sixth edition), Elsevier Science 

(USA), 2010. 

7. Abbas A.K., Lichtman A.H. Cellular and Molecular Immunology, Elsevier 

Science (USA) 2003. 

8. Xenotransplantation: Science, Ethics, and Public Policy. Institute of Medicine 

(US) Committee on Xenograft Transplantation: Ethical Issues and Public Policy. 

Washington (DC): National Academies Press (US); 1996. 

9. Organ Procurement and Transplantation: Assessing Current Policies and the 

Potential Impact of the DHHS Final Rule. Institute of Medicine (US) Committee 

on Organ Procurement and Transplantation Policy. Washington (DC): National 

Academies Press (US); 1999. 

10.  Non-Heart-Beating Organ Transplantation: Practice and Protocols. 

Institute of Medicine (US) Committee on Non-Heart Beating  Transplantation  II  

Scientific and Ethical Basis for Practice and Protocols. Washington (DC): National 

Academies Press (US); 2000. 
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Додаткова: 

1.  Organ Donation for Transplantation: Improving Donor Identification and 

Consent Rates for Deceased Organ Donation. Centre for Clinical Practice at NICE 

(UK). Manchester: National Institute for Health and Clinical Excellence (UK); 2011 

Dec. (NICE Clinical Guidelines, No. 135.) 

2. Regenerative Medicine, National Academy of Sciences (US). Washington 

DC): National Academies Press (US); 2003. 

3. Stem Cells and the Future of Regenerative Medicine. National Research Council 

(US) and Institute of Medicine (US) Committee on the Biological and 

Biomedical Applications of Stem Cell Research. Washington (DC): National 

Academies Press (US); 2002. 

4. Blood Groups and Red Cell Antigens. Laura Dean. National Center for 

Biotechnology Information (NCBI), National Library of Medicine, National 

Institutes of Health, Bethesda, MD 20892-6510 Bethesda (MD): National Center 

for Biotechnology Information (US); 2005. 
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