




1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Загальна кількість 

кредитів – 3 

 

Годин – 90 

Галузь знань 

22 - Охорона здоров’я 

 

Спеціальність 

222 – Медицина 

 

Спеціалізація 

Офтальмологія 

 

Рівень вищої освіти: 

Третій «Доктор 

філософії» 

Нормативна 

Рік підготовки 

2-й -й 

Семестр 

3-й -й 

лекції 

10 год. год 

Практичні, семінарські 

50 год. год. 

Самостійна робота 

30 год. год. 

Форма підсумкового 

контролю: залік 

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі 

медицини, здатних розв’язувати комплексні проблеми офтальмології, 

проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-

педагогічну діяльність, оволодіти теоретичними знаннями патогенезу 

захворювань судинної оболонки та сітківки, практичними навичками з 

діагностики та лікування увеїтів різної етіології. 

Завдання Здатність до критичного аналізу і креативного синтезу нових 

ідей, які можуть сприяти в академічному і професійному контекстах прогресу 

суспільства, базованому на знаннях. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне 

наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в 

галузі охороні здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та 

створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або 

професійної практики 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне 

наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в 

галузі охороні здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та 

створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або 

професійної практики 

Загальні компетентності 

ЗК1. Здатність до науково-професійного самовдосконалення, розвитку 

індивідуальних здібностей: мотиваційно-ціннісних, когнітивних та творчих. 

ЗК2. Здатність до освоєння, системного аналізу і критичного осмислення 

нових знань в предметній та міжпредметних галузях.  



ЗК3. Здатність до критичного аналізу і креативного синтезу нових ідей, 

які можуть сприяти в академічному і професійному контекстах прогресу 

суспільства, базованому на знаннях. 

ЗК4.Здатність до ініціювання та виконання наукових досліджень, 

результатом яких є одержання нових знань. 

ЗК5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1. Здатність знаходити і аналізувати необхідну інформацію для 

вирішення завдань, які важко формалізуються, та прийняття рішень в галузі 

офтальмології. 

СК4. Здатність ініціювати, розробляти та реалізувати дослідницько-

інноваційні проекти, включаючи власні дослідження, та автономно працювати 

під час їх реалізації. 

СК5. Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно 

до цілей та завдань наукового проекту  

СК6. Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, 

проводити їх коректний аналіз та узагальнення. 

СК7. Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній і 

письмовій мові відповідно до національних та міжнародних стандартів. 

СК8. Дотримання лікарської етики, біоетики та академічної 

доброчесності. 

СК12. Здатність розумітися в характеристиках та стандартах медичних 

технологій, що застосовуються в офтальмології. 

Очікувані результати навчання. 

РН1.Демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та 

загальнокультурного рівню, самореалізації.  

РН4. Виявляти невирішені проблеми офтальмології, формулювати 

питання та визначати шляхи їх рішення. 

РН5. Інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх 

інформаційних технологій. 



РН6. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового 

дослідження. Вміти визначити об’єкт, суб’єкт і предмет досліджень, 

використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання проблем. 

РН7. Розробляти дизайн та план наукового дослідження. 

РН11. Отримувати, аналізувати, оцінювати та використовувати ресурси, 

що мають відношення до вирішення наукових проблем і задач офтальмології. 

РН12. Впроваджувати результати наукових досліджень у медичну 

практику, освітній процес, та суспільство. 

РН13. Застосовувати сучасні інформаційні та медичні технології у 

професійній діяльності. 

РН14. Узагальнювати і публічно представляти результати виконаних 

наукових досліджень. 

РН15. Застосовувати в дослідницькій та прикладній діяльності сучасні 

методи та засоби медичної статистики. 

РН16. Дотримуватися етичних принципів при роботі з пацієнтами, 

лабораторними тваринами. 

РН17. Дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність 

за достовірність отриманих наукових результатів. 

РН21. Застосовувати в лікувальній практиці новітні медичні технології за 

принципами доказової медицини. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен  

знати: сучасні досягнення та нові погляди на патогенез захворювань 

судинної оболонки та сітківки, класифікацію увеїтів, класифікацію судинних та 

дистрофічних захворювань ока, сучасні стандарти діагностичних заходів при 

увеїтах, судинних та дистрофічних захворюваннях ока, теоретичне 

обґрунтування патогенетичного вибору фармакотерапії увеїтів, судинних та 

дистрофічних захворювань ока, покази та види хірургічних втручань при 

увеїтах, судинних та дистрофічних захворювань ока. 

уміти: використовувати сучасні методи обстежень, діагностувати увеїти, 

судинні та дистрофічні захворювання ока, використовувати стандарти та 

протоколи надання допомоги при увеїтах, судинних та дистрофічних 



захворювань ока, робити раціональний вибір сучасної медикаментозної терапії 

увеїтів, судинних та дистрофічних захворювань ока, володіти основами 

хірургічних втручань при увеїтах, судинних та дистрофічних захворюваннях 

ока. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

3 семестр 
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90 60 10 24/26 30 

 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

 «Запальні та дистрофічні захворювання ока» 

 
№ Найменування теми Кількість 

годин 

1. Анатомія та кровопостачання судинного тракту, 

сітківки. Патогенез захворювань судинної оболонки та 

сітківки. 

Судинна оболонка та три її відділи: райдужна, війкове 

тіло, chorioidea (власна судинна оболонка). Райдужка, її 

будова, функції, кровопостачання, іннервація. Війкове 

(циліарне) тіло, циліарні відростки, будова та функції 

(утворення внутрішньоочної рідини). 

Сітківка, її зорово-нервові елементи (пігментні клітини, 

колбочки та палички). Жовта пляма, особливості її 

будови.  

Патогенез захворювань судинної оболонки. 

Гіперчутливістьувеального тракту у зв'язку із загальною 

2 



сенсибілізацією мікробним антигеном із позаочних 

вогнищ, запалення, аутосенсибілізація увеального тракту 

при системних аутоімунних захворюваннях організму, 

гематогенний метастаз збудника в тканині ока. 

2. Передні увеїти, увеопатії (клініка, діагностика, 

лікування). 

Етіологія та клінічні прояви передніх увеїтів. 

Діагностика (лабораторні дослідження, лазерна 

фотометрія, ОКТ, ФАГ, ІЗА, КТ, МРТ, шкірні тести) та 

дифдіагностика передніх увеїтів. Класифікація SUN, 

NIH, за перебігом, локалізацією, клініко-морфологічної 

картиною, етіологією, імунологічним статусом. Перша 

лікарська допомога та принципи медикаментозного 

лікування передніх увеїтів. Прогноз та ускладнення. 

Профілактика. 

Глаукомо–циклітичний криз, Крупа–Познера–

Шлоссманна Гетерохромна увеопатія Фукса, 

Ексфоліативний (псевдоексфоліативний) синдром. 

Диференціальний діагноз з переднім увеїтом. Клініка, 

перебіг, принцип лікування. 

2 

3. Середні увеїти (запалення середньої частини циліарного 

тіла). Клініка, діагностика, лікування. Ретиноваскуліти. 

Диференційна діагностика, клініка, лікування) 

Етіологія та клінічні прояви середніх увеїтів. 

Класифікація SUN, NIH, за перебігом, локалізацією, 

клініко-морфологічної картиною, етіологією, 

імунологічним статусом. Діагностика (лабораторні 

дослідження, лазерна фотометрія, ОКТ, ФАГ, ІЗА, КТ, 

МРТ, шкірні тести, УЗД) та диф. діагностика середніх 

увеїтів. Принципи медикаментозного лікування середніх 

увеїтів, в залежності від перебігу процесу. Прогноз та 

ускладнення. Профілактика. 

2 

4. Задні увеїти. (клініка, діагностика, лікування) 

Етіологія та клінічні прояви задніх увеїтів. Класифікація 

SUN, NIH, за перебігом, локалізацією, клініко-

морфологічної картиною, етіологією, імунологічним 

статусом. Діагностика (лабораторні дослідження, 

лазерна фотометрія, ОКТ, ФАГ, ІЗА, КТ, МРТ, шкірні 

тести,) та диф. діагностика задніх увеїтів. Принципи 

медикаментозного лікування задніх увеїтів, в залежності 

2 



від перебігу процесу. Прогноз та ускладнення. 

Профілактика. 

5. Дистрофічні захворювання сітківки  (класифікація, 

клініка, діагностика, лікування). 

Дистрофія сітківки в ділянці жовтої плями (спадкові, 

вікові). Пігментна дистрофія сітківки. 

2 

 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

««Запальні та дистрофічні захворювання ока» 

 
№ Найменування теми Кількість 

годин 

1. Анатомія та особливості кровопостачання судинного 

тракту, сітківки.  

2 

2. Патогенез захворювань судинної оболонки та сітківки. 

Класифікація запалень судинної оболонки. 

Кератоувеїти. 

2 

3. Передні увеїти (клініка, діагностика, лікування). 

Іридоцикліти стрептококової, стафілококової етіології. 

Хвороба Бехчета. Хвороба Бехтерева. 

2 

4. Увеопатії. УвеїтФукса, глаукомо-циклітичний криз, 

мезодермальна дистрофія райдужки. 

2 

5. Консервативні і фізіотерапевтичні методи лікування 

передніх увеїтів залежно від етіології процесу. 

2 

6.  Середні увеїти (запалення середньої частини 

циліарного тіла). Клініка, діагностика, тактика 

лікування.  

2 

7. Хвороба кошачої подряпини. Хвороба Рейтера. 

Токсокарознийувеїт. Серпінгінозний хоріоретиніт. 

Клініка, діагностика, лікування.  

2 

8.  Задні увеїти. Хоріоретиніти туберкульозної, 

токсоплазмозної, ВІЧ етіології.  

2 

9. Запалення судинної оболонки вірусної етіології. 2 

10. Консервативне лікування хоріоретинітів залежно від 

етіології процесу. Ускладнення запального процесу 

судинної оболонки. Вторинна глаукома. 

2 

11. Дистрофічні захворювання сітківки (класифікація, 

клініка, діагностика, лікування).  

2 

12. Консервативне та хірургічне лікування дистрофічних 

захворювань сітківки. 

2 



13. Ретиноваскуліти. Диференційна діагностика, клініка, 

лікування). 

2 

 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

«Запальні та дистрофічні захворювання ока» 

 

 Найменування теми Кількість 

годин 

1. Патогенез захворювань судинної оболонки та сітківки. 

Кератоувеїти. 

2 

2. Передні увеїти (клініка, діагностика). Іридоцикліти 

стрептококової, стафілококової етіології.  

2 

3. Передні увеїти (клініка, діагностика, лікування).. 

Хвороба Бехтерева.HLAВ27-асоційовані увеїти 

2 

4. УвеїтФукса, глаукомо-циклітичний криз, 

мезодермальна дистрофія райдужки. 

2 

5.  Середні увеїти (запалення середньої частини 

циліарного тіла). Клініка, діагностика, тактика 

лікування.  

2 

6. Ускладнення при передніх увеїтах. Вторинна глаукома. 

Лікування передніх увеїтів. 

2 

7.  Задні увеїти. Хоріоретиніти туберкульозної, 

токсоплазмозної, ВІЧ етіології.  

2 

8. Хвороба кошачої подряпини. Хвороба Рейтера. 

Токсокарозний увеїт. Серпінгінозний хоріоретиніт. 

Клініка, діагностика, лікування. Хвороба Бехчета. 

2 

9. Консервативне лікування хоріоретинітів залежно від 

етіології процесу. 

2 

10. Дистрофічні захворювання сітківки (класифікація, 

клініка, діагностика, лікування). Периферичні дистрофії 

сітківки, особливості клінічних проявів. Спадкові 

дистрофії сітківки (хвороба Штаргардта, дистрофія 

Францішеті, пігментна дистрофія сітківки, хвороба 

Ушера, хвороба Грейнбладт-Странберга, хвороба 

Коатса). 

2 

11. Диференційна діагностика судинних та дистрофічних 

захворювань. Консервативне та хірургічне лікування 

дистрофічних захворювань сітківки. 

2 

12. Ретиноваскуліти. Диференційна діагностика, клініка, 

лікування. Хвороба Ілса, хвороба Гіппель-Ліндау. 

2 



 

 Аспірантам заочної (дистанційної)  форми навчання для виконання 

освітньо-наукової програми та навчального плану буде проводитись лекційно- 

залікова сесія загальним терміном  15 календарних днів у 3-му семестрі. 

Лекція − логічно завершений, науково обґрунтований і систематизований 

виклад навчального, наукового матеріалу. Лекція, як правило, є елементом 

курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або 

кількох тем навчальної дисципліни.  

Практичне заняття − вид навчального заняття, на якому 

викладачорганізовує детальний розгляд здобувачами окремих теоретичних 

положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 

застосування, шляхом індивідуального виконання здобувачем відповідно 

сформульованих завдань.  

Семінарське заняття – вид навчального заняття, на якому науково-

педагогічний працівник організовує дискусію з попередньо визначених 

проблем, до яких здобувач вищої освіти готуються заздалегідь відповідно до 

плану семінарських занять. На семінарському занятті науково-педагогічний 

працівник оцінює виступи i активність здобувача вищої освіти у дискусії, 

уміння формулювати й відстоювати свою позицію тощо.  

Самостійна  робота 

здобувачапередбачаєопрацюваннянавчальногоматеріалулекційних занять, 

підготовку до практичних занять, а також самостійне опрацювання навчального 

матеріалу  у вільний від аудиторних занять час.  

Обладнання: 

Офтальмоскоп 

Щілинна лампа 

Проектор знаків 

Оптичний  когерентний томограф 

Лазерний фотометр 

Фундус камера 



Розклад навчального процесу аспірантів визначає графік за 

обов’язковими та вибірковими дисциплінами та дати підсумкового контролю. 

Формується в організаційно-методичному відділі, затверджується директором 

установи,  видається (індивідуальна освітня траєкторія)  та викладачам на 

початку навчального року. 

5. Методи навчання 

Словесні:  лекції, розповіді, пояснення, бесіди, дискусії, презентації; 

практичні, семінарські: виконання індивідуальних завдань; самостійна робота. 

 

6. Методи контролю 

Перевірка конспектів лекцій та відвідування теоретичних та практичних 

занять. Оцінювання індивідуальної роботи у вигляді презентації та 

завершальний модульний контроль. 

Критерії оцінювання: 

1. Відвідування теоретичних та практичних занять   max 10 

2. Реферат        max20 

3.  Індивідуальна робота  у вигляді презентації  max30 

4.  Підсумковий контроль                      max40 

 

Результати складання диф. заліку оцінюються за національною шкалою: 

"відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно" та за шкалою ЄCTS з 

зазначенням отриманих балів у відомості обліку успішності здобувача, який є 

невід’ємною частиною індивідуального плану. 

Сума балів Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за  

національною 

шкалою 

90-100 A Відмінно 

82-89 B Добре 

74-81 C 

64-73 D Задовільно 

60-63 E 

35-59 FX Незадовільно 



1-34 F 

 
7. Питання до підсумкового контролю: 

 Анатомія судинної оболонки ока 

 Особливості кровопостачання райдужної оболонки ока 

 Функція, будова, іннервація райдужки 

 Функція, будова, іннервація війкового тіла 

 Функція, будова, іннервація сітківки 

 Особливості будови жовтої плями 

 Патогенез захворювання судинної оболонки ока 

 Види уражень судинної оболонки ока  при аутоімунних захворюваннях. 

  Класифікація запальних захворювань судинної оболонки ока 

 10. Етіологія, клініка та діагностика передніх увеітів 

 11. Диференційна діагностика гострого приступа глаукоми та 

іридоцикліту 

 12. Невідкладна допомога при гострому іридоцикліті. 

 13. Тактика лікування передніх увеїтів в залежності від етіології 

запального процесу. 

 14. Види та диференційна діагностика увеопатій. 

 15. Етіологія, клініка та діагностика середніх увеїтів. 

 16. Тактика лікування середніх увеїтів. 

 17. Особливості офтальмологічних проявів при хворобі Рейтера. 

 18. Токсокарознийувеїт: клініка, діагностика, лікування. 

 19. Серпінгінознийхоріоретиніт: клініка, діагностика, лікування. 

 20. Етіологія, клініка та діагностика задніх увеїтів 

 21. Особливості клінічної картини при токсокарозномуувеїті. 

 22. Хвороба кошачої подряпини: етіологія, діагностика, клініка, 

лікування. 

 23. Туберкульозне ураження органу зору: діагностика та тактика 

лікування. 

 24. Хоріоретиніттоксоплазмозної етіології: діагностика та лікування. 

 25. Диференційна діагностика хоріоретинітутоксоплазмозної та 

туберкульозної етіології. 

 26. Ураження очей при ВІЛ інфекції: особливості клінічної картини, 

тактика лікування. 

 27. Особливості офтальмологічних проявів при хворобі Бехчета. 

 28. Запальні захворювання судинної оболонки ока вірусної етіології: 

діагностика та особливості клінічних проявів.  

 29. Методи консервативного лікування хоріоретинітів в залежності від 

етіології запального процесу. 

 30. Методи хірургічного лікування при різних формах хоріоретиніту. 



 31. Види можливих ускладнень  запальних захворювань судинної 

оболонки ока. 

 32. Вторинна глаукома: клініка, діагностика, лікування. 

 33. Лабораторні та інструментальні методи дослідження при передніх 

увеїтах. 

 34. Лабораторні та інструментальні методи дослідження при середніх 

увеїтах. 

 35. Лабораторні та інструментальні методи дослідження при задніх 

увеїтах. 

 36. Прогноз та методи профілактики передніх увеїтів. 

 37. Прогноз та методи профілактики середніх увеїтів. 

 38. Прогноз та методи профілактики задніх увеїтів. 

 39. Класифікація передніх увеїтів за SUN, NIH. 

 40. Класифікація середніх увеїтів за SUN, NIH. 

 41. Класифікація задніх увеїтів за SUN, NIH. 

 42. Класифікація передніх увеїтів за перебігом та локалізацією, 

етіологією та клініко-морфологічною картиною 

 43. Класифікація середніх увеїтів за перебігом та локалізацією, етіологією 

та клініко-морфологічною картиною 

 44. Класифікація задніх увеїтів за перебігом та локалізацією, етіологією 

та клініко-морфологічною картиною 

 45. Псевдоексфоліативний синдром: клініка, діагностика та лікування. 

 46. Аутосенсибілізаціяувеального тракту при системних аутоімунних 

захворюваннях організму. 

 47. Гематогенний метастаз збудника в тканині ока. 

 48. Глаукомо-циклітичний криз: клінічні прояви, діагностика, лікування. 

 49. ГетерохромнаувеопатіяФукса: клінічні прояви, діагностика, 

лікування. 

 50. Ретиноваскуліти: визначення та класифікація. 

 51. Ретиноваскуліти: методи лабораторних та інструментальних 

досліджень 

 52. Клініка та лікування ретиноваскулітів. 

 53. Диференційна діагностика ретиноваскулітів. 

 54. Консервативні та хірургічні методи лікування при ретиноваскулітах. 

 55. Хвороба Ілза: клініка, діагностика, лікування. 

 56. Хвороба Гіппель-Ліндау: клініка, діагностика, лікування. 

 57. Іридоцикліти стафілококовоі та стрептококової етіологіії: 

диференційна діагностика та тактика лікування. 

 58. Хвороба Бехтерева: офтальмологічні прояви. 

 59. Хвороба Бехтерева: методи дослідження, тактика лікування та 

прогнози. 

 60. HLA В-27 асоційовані увеїти: клінічні прояви. 



 61. HLAВ-27 асоційовані увеїти: методи дослідження, тактика лікування 

та прогнози. 

 62. Мезодермальна дистрофія райдужки: клінічні прояви. 

 63. Мезодермальна дистрофія райдужки: методи дослідження, тактика 

лікування та прогнози. 

 64. Патогенез захворювання судинної оболонки ока. 

 65. Патогенез захворювання сітківки. 

 66. Кератоувеїти: етіологія та патогенез. 

 67. Диференційна діагностика кератоувеїтів. 

 68. Консервативні та фізіотерапевтичні методи лікування при 

кератоувеїтах. 

 69. Профілактика та прогноз при кератоувеїті. 

 70. Класифікація дистрофічних захворювань сітківки. 

 71. Дистрофія сітківки в ділянці жовтої плями. 

 72. Спадкова дистрофія сітківки : види, діагностика, клінічні прояви. 

 73. Периферичні дистрофії сітківки, особливості клінічних проявів. 

 74. Хвороба Штаргардта: етіологія та клінічні прояви. 

 75. Хвороба Штаргардта: лабораторні та інструментальні методи 

досліджень. 

 76. Хвороба Штаргардта: тактика лікування, прогнози. 

 77.  Дистрофія Францішеті: етіологія та клінічні прояви, лабораторні та 

інструментальні методи досліджень. 

 78. Дистрофія Францішеті: тактика лікування, прогнози. 

 79. Пігментна дистрофія сітківки: етіологія та клінічні прояви, 

лабораторні та інструментальні методи досліджень. 

 80. Пігментна дистрофія сітківки: тактика лікування, прогнози. 

 81. Хвороба Ушера: офтальмологічні прояви.  

 82. Хвороба Ушера: діагностика, тактика лікування та прогноз. 

 83. Хвороба Грейнбландт-Странберга: особливості клінічного  перебігу. 

 84. Хвороба Грейнбландт-Странберга: особливості діагностики, 

лікування та прогноз. 

 85. Хвороба Коатса: клініка та діагностика. 

 86. Хвороба Коатса: лікування та прогноз. 

 87. Диференційна діагностика судинних та дистрофічних захворювань 

ока. 

 88. Консервативне та фізіотерапевтичне лікування при дистрофічних 

захворювань сітківки. 

 89. Методи хірургічного лікування при дистрофічних захворювань 

сітківки. 

 90. Інноваційні методи лікування спадкових захворювань сітківки. 

 



 

8. Методичне  забезпечення 

Методичні розробки, презентації лекцій, список літератури., електронні 

інформаційні ресурси. 

 

9. Рекомендована література.  Інформаційні ресурси 

Основна 

1. Chang, John Hyun-Min; Wakefield, Denis. Uveitis: a globalperspective. 

Ocularimmunologyandinflammation, 2002, 10.4: 263-279. 

2. Cunningham, JR, Emmett T. Uveitisinchildren. 

Ocularimmunologyandinflammation, 2000, 8.4: 251-261. 

3. Deschenes, Jean, etal. InternationalUveitisStudyGroup (IUSG) 

clinicalclassificationofuveitis. Ocularimmunologyandinflammation, 2008, 16.1-2: 1-

2. 

4. Dunn, James P. Uveitis. PrimaryCare: Clinicsin Office Practice, 2015, 42.3: 

305-323. 

5. Foster, C. Stephen; Vitale, Albert T. Diagnosis&TreatmentofUveitis. JP 

MedicalLtd, 2013. 

6. Korol AR Intravitrealaflibercept for choroidal neovascularization associated 

with chorioretinitis: a pilot study / A.R. Korol, O. Zborovska, T. Kustryn, O. 

Dorokhova, N. Pasyechnikova // Clinical ophthalmology Volume 2017:11 Pages 

1567—1568 

7. Muñoz-Fernández, Santiago; Martín-Mola, Emilio. Uveitis. 

BestPractice&ResearchClinicalRheumatology, 2006, 20.3: 487-505. 
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