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1. Мета дисципліни – сформувати глибоке розуміння імунних механізмів, 

залучених до явищ репродуктивної функції у чоловіків і жінок: 

менструального циклу, гаметогенезу, запліднення, імплантації, плацентації, 

гестації і пологів. Додаткова мета курсу: ознайомлення з механізмами 

місцевого тканинного імунітету на прикладі місцевого імунітету чоловічої та 

жіночої репродуктивної системи. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Медична біологія», 

«Гістологія, цитологія та ембріологія», «Анатомія людини», 
«Фізіологія». 

2. Здатність застосовувати знання природничо-наукових навчальних 

дисциплін для вирішення конкретних науково-практичних завдань; 

працювати з науково-методичною літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу. 

4. Знання основних принципів загальнобіологічних методів. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Імунологія репродукції» є складовою 

частиною програми професійної підготовки фахівців освітньо- 

кваліфікаційного ступеню «магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина», освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр 

медицини», професійної кваліфікації «лікар» за освітньою програмою 

«Медицина». Навчальна дисципліна є вибірковою. Студенти вивчають 

механізми місцевого імунного захисту репродуктивного тракту у чоловіків і 

жінок, а також гормональну регуляцію місцевого імунітету в репродуктивній 

системі. В окремому розділі більш детально розглядається участь імунної 

системи у ключових компонентах репродуктивної функції (менструальному 

циклі, гаметогенезі, заплідненні, імплантації ембріона, плацентації, гестації 

та пологах), а також імуноопосередкована репродуктивна патологія. Крім 

того, розглядається розвиток імунної реактивності в онтогенезі. 

5. Завдання (навчальні цілі): 

1. Сформувати уявлення про механізми місцевого імунітету у чоловічій 

та жіночій репродуктивній системі, їх регуляцію гонадотропними 

гормонами, а також про основні етапи розвитку імунної реактивності в 

онтогенезі. 

2. Сформувати систему знань про імунні механізми, задіяні у ключових 

компонентах репродуктивної функції (менструальному циклі, 

гаметогенезі, заплідненні, імплантації ембріона, плацентації, гестації та 

пологах). 

3. Сформувати сучасні уявлення про механізми імуноопосередкованої 

репродуктивної патології. 
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Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) 

рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона 

здоров’я», спеціальність 222 «Медицина») дисципліна забезпечує набуття 

здобувачами освіти наступних компетентностей: 

інтегральної- Здатність розв’язувати складні задачі, у тому числі 

дослідницького та інноваційного характеру у сфері медицини. Здатність 

продовжувати навчання з високим ступенем автономії. 

-загальних: 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 02. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 04. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 06. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 07. Здатність працювати в команді. 
ЗК 09. Здатність спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 10. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні 

технології. 

ЗК 11. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

ЗК 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 
-спеціальні (фахові, предметні): 

СК 12. Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, 

фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Навички 

консультування з питань планування сім’ї та підбору метода 

контрацепції. 

СК 17. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, 

соціальноекономічних та біологічних детермінант на стан здоров’я 

індивідуума, сім’ї, популяції. 

СК 24. Дотримання етичних принципів при роботі з пацієнтами, 

лабораторними тваринами. 

СК 25. Дотримання професійної та академічної доброчесності, нести 

відповідальність за достовірність отриманих наукових результатів. 

СК 27. Здатність до розуміння закономірностей реалізації спадковості і 

мінливості на молекулярному, клітинному, організмовому і 

популяційному рівнях. 

СК 29. Здатність розв’язувати ситуаційні задачі та вирішувати завдання 

на основі розуміння фізіологічних процесів. 
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СК 30. Здатність до розуміння основних симптомів та їх взаємозв’язку з 

гісто-фізіологічними змінами органів і систем органів при розвитку 

певних патологій. 

СК 31. Здатність аналізувати результати взаємодії біологічних систем 

різних рівнів організації, їхньої ролі у біосфері та можливості 

використання у медицині. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) 

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 Знати: 

1.1. Будову та функції лімфоїдної Лекції, Модульна контрольна 15 
 тканини, асоційованої зі слизовими практична робота 1, 2 та 3,  

 оболонками репродуктивного робота, оцінювання  

 тракту. Імуномодуляторні самостійна презентації /доповіді,  

 властивості гонадотропних робота усних відповідей /  

 гормонів.  доповнень.  

1.2. Імунні механізми, що беруть участь Лекції, Модульна контрольна 15 
 у гаметогенезі, менструальному практична робота 1, 2 та 3,  

 циклі, інсемінації   та   заплідненні, робота, оцінювання  

 імплантації ембріона та плацентації, самостійна презентації /доповіді,  

 постімплантаційному розвитку робота усних відповідей /  

 ембріона та пологах. Механізми  доповнень.  

 імуноопосередкованої    

 репродуктивної патології.    

1.3 Онтогенез імунної системи, Лекції, Модульна контрольна 15 
 перинатальний та постнатальний практична робота 1, 2 та 3,  

 розвиток імунної системи. Статевий робота, оцінювання  

 диморфізм імунної реактивності. самостійна презентації  

  робота /доповіді, усних  

   відповідей /  

   доповнень.  

2 Вміти: 

2.1. враховувати статевий диморфізм Лекції, Модульна 10 
 імунної реактивності в клінічній практична контрольна робота 1;  

 практиці (аналізуючи та робота, оцінювання усних  

 інтерпретуючи результати самостійна відповідей/  

 лабораторного обстеження робота доповнень,  

 пацієнтів).  оцінювання  

   виконання  

   практичних завдань.  
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2.2. враховувати критичні періоди у 

розвитку імунної системи в клінічній 

практиці (від ранніх періодів 

вагітності після зачаття до 

підліткового віку, а також у період 

імунного старіння), з метою 

запобання шкідливому 

імуномодуляторному впливу 

факторів навколишнього середовища 

та оптимізації планування 
імунореабілітації. 

Лекції, 

практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота 2; 

оцінювання усних 

відповідей/ 

доповнень, 

оцінювання 

виконання 

практичних завдань. 

10 

2.3 використовувати знання про 

механізми імуноопосередкованої 

репродуктивної патології для 

розрізнення імуноопосередкованого 

безпліддя та інших репродуктивних 

розладів. 

Лекції, 

практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота 3; 

оцінювання усних 

відповідей/ 

доповнень, 

оцінювання 

виконання 
практичних завдань. 

10 

3 Комунікація 

3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами та 

цільовою аудиторією, ведення 

професійної наукової дискусії; 

Письмово відображати та 

презентувати результати своїх 

досліджень українською 

(англійською) мовою 

практична 

робота, 

самостійна 

робота 

оцінювання 

презентації/доповіді 

15 

4 Автономність і відповідальність 

4.1. Орієнтуватися в принципових 

питаннях імунології репродукції; 

проводити підбір та аналіз сучасної 

літератури за даним біомедичним 

напрямком, використовувати її, а 

також програми обробки даних для 

планування, отримання й аналізу 

результатів власної науководослідної 

роботи 

практична 

робота, 

самостійна 

робота 

оцінювання 

презентації/доповіді 

10 

 

 

 

 

 

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

 

ПРН 02. Розуміння та знання фундаментальних і клінічних 

біомедичних наук, на рівні достатньому для вирішення 

професійних задач у сфері охорони здоров’я. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
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ПРН 05. Збирати скарги, анамнез життя та захворювання, 

оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта, стан 

органів та систем організму, на підставі результатів 

лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати 

інформацію щодо діагнозу (за списком 4), враховуючи вік 

пацієнта. 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

ПРН 07. Призначати та аналізувати додаткові (обов’язкові та за 

вибором) методи обстеження (лабораторні, функціональні 

та/або інструментальні) (за списком 4), пацієнтів із 

захворюваннями органів і систем організму для проведення 
диференційної діагностики захворювань (за списком 2). 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

ПРН 11. Визначати підхід, план та тактику ведення 

фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та 

післяпологового періоду шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

+ + + + + + + + 

ПРН 12. Проводити оцінку загального стану новонародженої 

дитини шляхом прийняття обґрунтованого рішення за 

існуючими алгоритмами та стандартними схемами, 
дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм. 

  + + + + + + 

ПРН 13. Проводити оцінку та моніторинг розвитку дитини, 

надавати рекомендації з вигодовування та особливостей 

харчування залежно від віку, організовувати проведення 

профілактичних щеплень за календарем. 

  + + + + + + 

ПРН 19. Планувати та втілювати систему протиепідемічних та 

профілактичних заходів, щодо виникнення та розповсюдження 

захворювань серед населення. 

+ + + + + + + + 

ПРН 27. Вільно спілкуватися державною та англійською мовою, 

як усно так і письмово для обговорення професійної діяльності, 
досліджень та проектів. 

+ + + + + + + + 

ПРН 28. Приймати ефективні рішення з проблем охорони 

здоров’я, оцінювати потрібні ресурси, враховувати соціальні, 

економічні та етичні наслідки. 

+ + + + + + + + 

ПРН 29. Планувати, організовувати та проводити заходи зі 

специфічної профілактики інфекційних захворювань, в тому 

числі згідно з Національним календарем профілактичних 

щеплень, як обов‘язкових так і рекомендованих. Управляти 

залишками вакцин, організовувати додаткові вакцинальні 
кампанії, у т.ч. заходи з імунопрофілактики. 

+ + + + + + + + 

ПРН 30. Застосовувати сучасні методи цитологічного та 

гістологічного аналізу для визначення фізіологічного статусу 

клітини та/або тканини в нормі та при патології, на різних 

етапах онто- та гістогенезу, при зміні параметрів 
локального оточення. 

+ + + + + + + + 

ПРН 31. Застосовувати сучасні методи клінічного аналізу для 

визначення фізіологічного статусу клітини та/або тканини в 
нормі та при патології. 

+ + + + + + + + 

ПРН 32. Формувати систему аналізу та інтерпретувати нові 

результати, спираючись на поглиблені знання етіології та 
патогенезу певного патологічного стану. 

+ + + + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1-1.3, 2.1 – 15/ 7,5 балів; 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1-1.3, 2.2 – 15/ 7,5 балів; 

3. Модульна контрольна робота 3 – РН 1.1-1.3, 2.3 – 15/ 7,5 балів; 

4. Оцінювання презентації / доповіді – РН 1.1-1.3, 3.1, 4.1 – 20/ 10 балів; 

5. Оцінювання виконання практичних завдань – РН 2.1– 2.3 – 25/ 12,5 балів; 

6. Оцінювання усних відповідей/доповнень – РН 1.1 - 2.3 – 10 / 5 балів. 

 
- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою 

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

всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче 

мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і 

вище та «зараховано») є відпрацювання всіх лабораторних робіт та 

представлення й захист презентації та доповіді. Перескладання семестрового 

контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. 

 
7.2 Організація оцінювання: 

Модульні контрольні роботи 1, 2 і 3 проводяться після завершення лекцій з 

розділів 1,2 і 3 відповідно. Оцінювання практичних робіт, підготовлених 

презентацій /доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доповнень 

проводиться упродовж семестру. 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 
 

Зараховано/Passed 60-100 

Не зараховано/Fail 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни.Тематичний план. 
 

№ Назва теми Кількість годин 

  

Л
ек

ц
ії

 

 П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
*
 

1 Змістовий модуль 1. ВСТУП. МІСЦЕВИЙ ІМУНІТЕТ У РЕПРОДУКТИВНОМУ 

ТРАКТІ. ІМУНОЛОГІЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ. 

2 Зміст модулю 1. Вроджені та адаптивні клітинні та 

гуморальні імунні реакції в чоловічій та жіночій 

репродуктивній системі. Імунорегуляторні механізми 

менструального циклу: фолікулогенезу, овуляції, 

лютеогенезу і лютеолізу, менструації. 

 
 

4 

 
 

10 

 
 

15 

3 Лекція 1. Вступ до імунології репродукції. Місцевий 

імунітет у репродуктивному тракті. 
2 

  

4 
Лекція 2. Імунологія менструального циклу. 

2   

5 Практична робота 1. Визначення естрального циклу миші 

за результатами мікроскопічного дослідження вагінального 

змиву (лабораторна робота). 

  

2 

 

6 Практична робота 2. Функціональні характеристики 

резидентних клітин імунної системи у репродуктивному 

тракті. 

  

2 

 

7 Практична робота 3. Імунорегуляція гаметогенезу у 

чоловіків. 

 
2 

 

8 Практична робота 4. Імунорегуляція гаметогенезу у жінок  
2 

 

9 Практична робота 5. Імунозалежне безпліддя. 

Антиспермальні антитіла у чоловіків і жінок. 

Антифосфоліпідні, анти зональні та антинуклеарні антитіла 
в імуноопосередкованому бузплідді. 

  
1 

 

10 Самостійна робота: 

Імуноконтрацепція, імуноконтрацептивні вакцини: нові 

підходи для контролю фертильності. 

   

5 

11 Самостійна робота: 

Вісь цитокіни-гормони у предменструальному синдромі. 

Післяпологова депресія і цитокіновий профіль. 

   

5 

12 Самостійна робота: Вагінальні мукозальні вакцини: 

механізми дії, переваги, недоліки, практичне застосування. 

  
5 

13 Модульна контрольна робота 1  1  

14 Змістовий модуль 2. ІМУНОЛОГІЯ ВАГІТНОСТІ    

15 Зміст модулю 2. Роль різних клітин імунної системи і 

процесу запалення у критичні періоди вагітності: 

імплантація і рання плацентація. Фізіологічна 

імунорегуляція при фізіологічній вагітності. Патологічні 

 
4 

 
12 

 
16 
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 стани під час вагітності, пов'язані з порушеннями імунної 
системи. 

   

16 Лекція 3. Імунологія імплантації і плацентації. Імунне 
безпліддя. 

2 
  

17 Лекція 4. Імунологія гестації. Імуноопосередкована 

патологія гестації. 

2   

18 Практична робота 6. Запліднення і партнер-специфічна 
толерантність. 

 2  

19 Практична робота 7. Маткові і децидуальні природні 
кілери: хомінг, функції, фенотипові характеристики. 

 2  

20 Практична робота 8. Маткові і децидуальні макрофаги: 
походження, фенотипові і метаболічні характеристики. 

 2  

21 Практична робота 9. Імунні механізми прееклампсії.  2  

22 Практична робота   10.   Імунні   механізми   рекурентних 
порушень імплантації. 

 2  

23 
Практична робота   11.   Імунні   механізми   рекурентних 
викиднів. 

 1  

24 
Самостійна робота: Імунологія допоміжних 
репродуктивних технологій 

  
8 

25 
Самостійна робота: Симбіотична мікробіота зародка і 
пренатальний розвиток імунної системи. 

  
8 

26 Модульна контрольна робота 2  1  

 
27 

Змістовий модуль 3. ОНТОГЕНЕЗ ІМУННОЇ СИСТЕМИ. 

ІМУНОМОДУЛЯТОРНІ ЕФЕКТИ ГОНАДОТРОПНИХ 

ГОРМОНІВ. СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ ІМУННОЇ 
РЕАКТИВНОСТІ 

   

 

 
28 

Зміст модулю 3. Пренатальний (антенатальний), 

перинатальний та постнатальний розвиток імунної 

системи. Імуномодулююча дія фолікулостимулюючого 

гормону, лютеїнізуючого гормону та статевих стероїдних 

гормонів у репродуктивній системі та за її межами. 
Статеві відмінності імунної реактивності 

 

 
4 

 

 
10 

 

 
15 

29 
Лекція 5. Онтогенез і постнатальний розвиток імунної 
системи 

2 
  

30 Лекція 6. Статеві відмінності імунної реактивності. 
2   

 
31 

Практична робота 12. Імуномодулююча дія гормонів 

гіпофіза (фолікулостимулюючого гормону, лютеїнізуючого 

гормону, пролактину). Імуномодуляція, опосередкована 
хоріонічним гонадотропіном людини. 

  
2 

 

32 
Практична робота 13. Імуномодулююча дія статевих 
стероїдних гормонів (андрогенів, естрогенів, прогестерону. 

 
2 

 

 

33 
Практична робота 14. Симбіотичні мікроорганізми в 

чоловічому репродуктивному тракті та їх імуномодулююча 
активність 

  

2 
 

 

34 

Практична робота 15. Симбіотичні мікроорганізми 

жіночої репродуктивної системи та їх імуномодулююча 

активність. 

 2  

35 
Практична робота 16. Імуномодулююча дія гонадотропін- 
рилізинг гормону. 

 1  
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36 
Самостійна робота: Імунодефіцит і репродуктивна 

патологія. 

   

5 

37 
Самостійна робота: Автоімунітет і репродуктивна 

патологія. 

  
5 

38 
Самостійна робота: репродукція і пухлинний ріст: 

імунологічні паралелі 

  
5 

39 Модульна контрольна робота 3  1  

40 ВСЬОГО 12 32 46 

 

Загальний обсяг 90 год, у тому числі: 

Лекції – 12 год 

Практичні заняття - 32 год 

Самостійна робота – 46 год 
9. Рекомендована література: 

Основна: (Базова) 

1. Імунологія. Підручник. Вершигора АЮ, Пастер ЄУ, Колибо ДВ, Сківка ЛМ. та ін. 

К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011, 559 с. 

https://biomed.knu.ua/institute-activity/educational/kafedry/kafedra-microbiology-and- 

immunology/biblioteka.html 

2. Імунологія репродукції. Навчальний посібник. Сківка Л.М. 2009, 159 с. 

https://biomed.knu.ua/institute-activity/educational/kafedry/kafedra-microbiology-and- 

immunology/biblioteka.html 

3. Robert K. Creasy, Robert Resnik, Jay D. Iams (Eds.) Maternal– fetal Medicine: Principles 

and Praсtice. Saunders, NY, USA, 2004. 362 p. 

4. Іmmunology of Pregnancy. Mor Gil (Eds.). Medical Intelligence Unit, NY, USA, 2005. 

323 p. 

5. Gupta SK. (Eds.) Reproductive immunology. Springer Science & Business Media. NY, 

USA, 2000. 401 р. 

6. Immunology: mucosal and body surface defence. 1– st ed. Andrew E. Williams (Eds.) 

Willey– Blackwell, NJ, USA, 2012. 380 p. 

7. Isaac T Manyonda (Eds.) The Immunology of Human Reproduction.Taylor & Fransis, 

London and NY, 2006:171 p. 

 
Додаткова: 

 
1. Rudyk MP, Pozur VV, Voieikova DO, Hurmach YV, Khranovska NM, Skachkova OV, 

Svyatetska VM, Fedorchuk OG, Skivka LM, Berehova TV, Ostapchenko LI. Sex-based 

differences in phagocyte metabolic profile in rats with monosodium glutamate-induced 

obesity. Sci Rep. 2018;8(1):5419. https://doi.org/10.1038/s41598-018-23664-0 

2. García– Gómez E, González– Pedrajo B, Camacho– Arroyo I. Role of sex steroid 

hormones in bacterial– host interactions . Biomed Res Int. 2013; 2013:928290. doi: 

10.1155/2013/928290. 

3. Macrophages: biology and the role in pathology of diseases. Subkhra K.Biswas, Alberto 

Mantovani (Eds.) Springer, NY, USA, 2014. 594 p. 

4. Macrophages and Dendritic Cells: Methods and Protocols. Neil E. Reiner (Eds.). Humana 

Press, NY, USA, 2009. 368 p. 

https://biomed.knu.ua/institute-activity/educational/kafedry/kafedra-microbiology-and-immunology/biblioteka.html
https://biomed.knu.ua/institute-activity/educational/kafedry/kafedra-microbiology-and-immunology/biblioteka.html
https://biomed.knu.ua/institute-activity/educational/kafedry/kafedra-microbiology-and-immunology/biblioteka.html
https://biomed.knu.ua/institute-activity/educational/kafedry/kafedra-microbiology-and-immunology/biblioteka.html
https://doi.org/10.1038/s41598-018-23664-0
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5. Macrophages: A Practical Approach. Donna M.Paulock (Eds.) Oxford University Press, 

NY, USA, 2000. 245 p. 

6. Immunology of gametes and embryo implantation. Markert U. (Eds.) Karger, Switzerland, 

2005. 123 p. 

7. Molecular cell biology. H. Lodish, A. Berk, A. Kaiser [et al] (Eds.), N.Y., 2013. 678 p. 

8. Hormonal Proteins and Peptides, Volume 11. In: Gonadotropic Hormones. Choh Hao Le 

(Eds.), Academic Press, London, UK, 1983. 298 p. 

 
Додаткові ресурси: 

https://www.youtube.com/watch?v=51tuayTpYmc 

https://www.youtube.com/watch?v=eFcxEIrHB08 

https://www.youtube.com/watch?v=CrnmcxL0XqA 

https://www.youtube.com/watch?v=a5aahZ8kZrU 

https://www.immunologysupport.com/information.html 

https://www.youtube.com/watch?v=51tuayTpYmc
https://www.youtube.com/watch?v=eFcxEIrHB08
https://www.youtube.com/watch?v=CrnmcxL0XqA
https://www.youtube.com/watch?v=a5aahZ8kZrU
https://www.immunologysupport.com/information.html

