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Жалпы сұрақтар 

1. Дәнекер тіні. Түрлері, жіктемесі. Құрылымы мен қызметтері.  

2. Тірек-қимыл аппараты. Клиникалық анатомия, физиология, биомеханика.  

3. Бұлшықеттік тін. Құрылымы, қызметі. 

4. Синовиальды қабықтың морфофункциональды ерекшеліктері. 

5. Сүйек тінінің метаболизмі. Реттелу, сүйек алмасудың жастық ерекшеліктері. 

6. Жүрек пен қантамырлардың анатомиялық құрылымы. Коронарлы қанайналымның 

физиологиясы мен патологиясы. 

7. Ревматикалық аурулар патогенезі негіздері, қабыну медиторларының негізгі 

класстары, Т-, В-лимфоциттердің, цитокиндердің аутоиммунды қабынудағы ролі. 

8. Қабыну патогенезі. Негізгі механизмі. 

9. Созылмалы қабыну дамуындағы жұқпа факторларының ролі. 

10. Ревматикалық аурулар кезіндегі генетикалық маркерлар. Ревматикалық аурулардағы 

жастық аспектілер. 

11. Басқа ағзалар мен жүйелерді зерттеудің клиникалық әдістері (қаңқа бұлшықеттері, 

байламдар, тері және т.б.). 

12. Ревматикалық аурулар белсенділігі мен өршуін бағалау әдістері. Ревматологиядағы 

жедел фазалық қабыну үрдістерінің лабораторлы маркерлері. 

13. Ревматологияда қолданылатын рентгенологиялық зерттеу әдістері. 

14. Денситометрия.Көрсеткіштер. Нәтижелерді талдау. 

15. Ревматологиядағы диагностиканың иммунологиялық әдістері. 

16. Ревматикалық аурулар жөнінде түсінік. Заманауи жіктеме мен номенклатура. 

Жүйелі қызыл жегі. Этиология. Патогенез. Негізгі клиникалық критерийлер. 

17. Антифосфолипидты синдром. Этиология. Патогенез. Негізгі клиникалық критерийлер. 

18. Склеродермия.  Анықтамасы. Этиология. Патогенез. Негізгі клиникалық критерийлер.      

19. Қабынулық миопатиялар. Дерматополимиозит. Анықтамасы. Этиология. Патогенез.  

Негізгі клиникалық критерийлер.          

20. Ревматоидты артрит. Анықтамасы. Этиология. Патогенез. Негізгі клиникалық 

критерийлер  

21. Серонегативті спондилоартриттер: жалпы сипаттама. Анкилоздаушы спондилит. 

Определение. Этиология. Патогенез. Основные клинические критерии.      

22. Реактивті артриттер. Анықтамасы. Этиология. Патогенез. Негізгі клиникалық 

критерийлер  

23. Шегрен ауруы. Анықтамасы. Этиология. Патогенез. Негізгі клиникалық критерийлер.      

24. Псориатикалық артрит. Этиология. Патогенез. Негізгі клиникалық критерийлер.      

25. Подагра. Этиология. Патогенез. Негізгі клиникалық критерийлер.      

26. Буын маңы тіндерінің ревматикалық аурулары жөнінде жалпы түсінік. 

Анатомофизиологиялық ерекшеліктері, негізгі жағдайлардың клиникалық көріністері.     

27. Остеопороз. Этиология. Диагностика әдістері. Негізгі клиникалық критерийлер.      

28. Остеоартрит. Этиология. Негізгі клиникалық критерийлер.       

29. Жүйелі васкулиттер. Анықтамасы. Этиология. Патогенез. Жіктелуі. 

30. Жедел ревматикалық қызба. Анықтамасы. Этиология. Патогенез. Негізгі клиникалық 

критерийлер. 
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Арнайы сұрақтар 

1. Ревматикалық ауруларды емдеудің негізгі қағидалары. 

2. Базисті ем жөнінде түсінік. Препарат, топтардың жалпы сипаттамасы, көрсеткіштер. 

3. Стероидты емес қабынуға қарсы препараттар: жіктелуі, әсер ету механизмі, 

көрсеткіштер, жанама әсерлер. Циклооксигеназа ролі. 

4. Глюкокортикостероидтер: Жіктелуі, әсер ету механизмі, фармакокинетика. Басқа 

дәрілермен өзара әсері. Ішке қолданатын глюкокортикостероидтер.  

5. Парентеральды қолдануға арналған глюкокортикостероидтер (пульстерапия). 

Глюкокортикостероидтердің жанама әсерлері, оларды алдын алу және түзету. 

6. Цитостатикалық препараттар: әсер ету механизмі, жанама әсерлер. 

7. Хондропротекторлар: әсер ету механизмі, көрсеткіштер, қарсы көрсеткіштер. 

8. Аминохинолин препараттары: әсер ету механизмі, көрсеткіштер, жанама әсерлер. 

9. Биологиялықем жөнінде түсінік. Ревматологиядағы негізгі препараттар. 

10. Д дәрумені: маңызы, гипо- және гипервитаминоз диагностикасы. 

11. Симптоматикалық ем. Жергілікті дәрілік ем.  

12. Ревматологиядағы экстракорпоральды емдеу әдістері. 

13. Медикаментозды емес емдеу әдістері. Білім беру бағдарламалары,реабилитация. 

14. Ревматоидты артритпен науқастарды емдеудің негізгі қағидалары. 

15. Жүйелі қызыл жегімен науқастарды емдеудің негізгі қағидалары 

16. Жүйелі склерозбен науқастарды емдеудің негізгі қағидалары. 

17. Дерматополимиозитпен науқастарды емдеудің негізгі қағидалары 

18. Анкилоздаушы спондилитпен науқастарды емдеудің негізгі қағидалары. 

19. Реактивті артритпен науқастарды емдеудің негізгі қағидалары. 

20. Негізінен ірі калибрлі қантамырлардың зақымдануымен жүретін жүйелі васкулитпен 

науқастарды емдеудің негізгі қағидалары. 

21. Негізінен орташа калибрлі қантамырлардың зақымдануымен жүретін жүйелі 

васкулитпен науқастарды емдеудің негізгі қағидалары. 

22. АНЦА-ассоциирленген васкулитпен науқастарды емдеудің негізгі қағидалары. 

23. Остеоартритпен науқастарды емдеудің негізгі қағидалары 

24. Жедел ревматикалық қызбамен науқастарды емдеудің негізгі қағидалары. 

25. Жедел ревматикалық қызбаның біріншілік және екіншілік профилактикасы. 

26. Псориатикалық артритпен науқастарды емдеудің негізгі қағидалары. 

27. Подаграға қарсы препараттар. Гипоурикемиялық препараттар. Қолдануға 

көрсеткіштер. 

28. Жүйелі остеопорозды емдеуге арналған препараттар. Әсер ету механизмі. 

29. Ревматикалық аурулар емінде антибиотиктерді қолдану. Қолдануға көрсеткіштер. 

30. Дәнекер тіннің дисплазиясы бар науқастарды емдеудің негізгі кезеңдері. 


