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Вступ. Фізіологічні та патологічні зміни гемо- 
динаміки в організмі матері мають великий вплив 
на діяльність серцево-судинної системи плода та 
його внутрішньоутробний стан в цілому [1,2]. Пе
ребудова гемодинамічної системи організму матері 
при вагітності викликана формуванням третього 
кола кровообігу та інтенсифікацією кровотоку в 
судинній системі матки [3,4,5]. Зміни матково- 
плацентарного кровотоку обумовлені цілим рядом 
факторів: дією гормонів, зміною внутрішньосу- 
динного тиску, об’єму циркулюючої крові (ОЦК), 
серцевого викиду, загального периферичного опо
ру судин (ЗПОС) [2,3,4]. Пізній гестоз, який харак
теризується розвитком гіповолемії, гене- 
ралізованого судинного спазму та перфузійно-ін- 
фузійної недостатності, в тому числі в плаценті, 
сприяє виникненню плацентарної недостатності 
(ГІН) [2,4]. Разом з тим, немає чітких даних про 
конкретний вплив патологічних змін гемоди- 
наміки вагітної на матковий та плодовий кровоток, 
механізми його регуляції та методи корекції.

Тому метою нашого дослідження стало ви
вчений-впливу патологічних змін центральної ге- 
модинаміки у вагітних з плацентарною недостатні
стю, що розвинулась на фоні пізнього гестозу, на 
матково-плацентарно-плодовий кровоток.

Робота виконана як складова частина комплек
сної наукової теми “Особливості гомеостазу внут
рішнього середовища організму жінки з гіне
кологічними зайворюваннями і вагітних з акушер
ською та екстрагенітальною патологією, вплив ме
тодів їх консервативного та оперативного лікуван
ня на стан репродуктивного здоров’я, перебіг вагі
тності, пологів, післяпологового періоду, стан пло
да і новонародженого”, яка виконується на кафедрі 
акушерства і гінекології вищого державного нав
чального закладу України“ Українська медична 
стоматологічна академія”, м. Полтава ( № держав
ної реєстрації 0103Ш01314).

Матеріали та методи дослідження. Було об
стежено 120 вагітних в ІП триместрі (20 -  з фізіоло

гічним перебігом вагітності; 100 -  з плацентарною 
нечостатністю, що розвинулася на фоні пізнього 
гестозу: 4 2 - з  компенсованою, 46 -  з субкомпенсо- 
ваною та 12 -  з декомпенсованою формами ПН). 
Дослідження проводилось за дозволом Комітету 
біоетики з інформованої письмової згоди пацієнток. 
Ударний (УОС) та кінцевий діастолічний об’єм 
(КДО) серця у вагітних досліджували ехокардіог- 
рафічним методом ( за R.Popp, D. Harrison) на ульт
развуковому апараті Aloka з послідуючим розраху
нком показників за методом L. Teichholz et al. [6,7]. 
Розраховували величини хвилинного об’єму серця 
(ХОС) та загальний периферичного опору судин ( за 
Франком-Пуазейлем). Рівень матково-плацентарно- 
плодового кровотоку визначали шляхом доплероме- 
тричного дослідження маткових, пуповинних арте
рій, аорти та середньої мозкової артерії плода за 
допомогою ультразвукової цифрової системи 
LOGIQ 400 CL PRO Series. Для оцінки змін крово
току в маткових артеріях використовували аналіз 
кривих швидкостей кровотоку з обчисленням індек
сів судинного опору (систолодіастолічного відно
шення -  СДВ, пульсаційного індексу -  ПІ та індексу 
резистентності -  IP) [8,9]. ОЦК розраховували за 
методом В.К. Ліхачова [10]. Одержані результати 
статистично обробляли на ПК “Pentium-IV” із вико
ристанням статистичної програми “Microsoft Excel”, 
версія 7.0. Розраховували кореляційні зв’язки між 
окремими показниками материнської та плодової 
гемодинаміки. Достовірність розбіжностей розрахо
вували з використанням критерію Ст’юдента.

Результати дослідження та їх обговорення. В 
групі вагітних з ком пенсованою плацентарною 
недостатністю виявлене достовірне зниження 
ОЦК, КДО лівого шлуночка серця, ударного та 
хвилинного об’ємів крові (табл. 1). В результаті-гі- 
поволемії, яку ми спостерігаємо у вагітних з ПН, 
що розвинулася на фоні пізнього гестозу, відбува
ється компенсаторний артеріо- та артеріолоспазм, 
який призводить до підвищення загального пери
феричного опору судин, а саме показники

Таблиця 1. Показники центральної гемодинаміки у вагітних з плацентарною недостатністю в III триместрі вагітності

Показники
Здорові вагітні 
в III триместрі 

п = 20

Форми плацентарною недостатності
відносна абсолютна

Компенсована,
п=42

Субкомпенсована,
п=46

Некомпенсована, п=12

1 2 3 4 5
Ударний об’єм крові, л/хв 0,076 ±0,003 0,062 ± 0,002 

Р, < 0,001
0,052 ±0,002 
Р, 2 <0,001

0,049 ± 0,003 
Р, , < 0.001; Р ,>  0,25

Хвилинний об’єм крові, л 6,34 + 0,20 5,24 + 0,26 
Р, <0.001

4,50 ± 0,24 
Р, < 0,001; Р ,<  0,05

3,85 ± 0,22 
Р, ,<  0,001; Р, <0,05

Загальний периферичний 
опір судин, иіа-с/л

112,9 ±5,0 191,5 ±8,5 
Р, <0.001

246,9 ±12,1 
Р, ,<0,001

297,6 ± 17,6 
Р, 7 <0,001; Р3 < 0,02

Об’єм циркулюючої крові, 
мл/кг

69,5+3,2 61,7 ± 1,8 
Р, < 0,01

55,3 ±2,0 
Р, <0,001; Р ,<  0,02

50,4 ±3,7 
Рі<0,001; Рі<0,01, Рі>0.1

Кінцевий діастол, об’єм 
лівого шлуночка серця, мл

122,8 ±3,8 91,0 ±4,9 
Р, <0,001

74,4 ±3,4 
Р, <0,001; Р, <0.01

68,3 ±4,0 
Р, 2 < 0,001; Р > 0.1

ЗПОС складають при компенсованій ПН 
191,5+8,5 кПа'с/ порівняно із показником 112,9 ± 
5,0 кПа'с/л у здорових вагітних в III триместрі.

Виявлено пряму кореляційну залежність між зме
ншенням ОЦК та падінням систолічного викиду (г 
= + 0.48; Р < 0,01) та зворотню залежність між
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ОЦК та ЗПОС (г=-0,56, Р<0,001).
Знайдене помірне зменшення інтенсивності 

матково-плацентарного кровотоку, про що свід
чить збільшення індексів судинного опору в мат
кових артеріях (табл, 2 ), а саме СДВ з 1,75±0,09 у 
здорових вагітних підвищується до 2,16±0,12 у ва
гітних з компенсованою ІТН; ІР та ПІ зростають з 
0,51±0,04 та 0,60±0,03 у здорових вагітних до 
0,63±0,03 та 0,71±0,04 у вагітних з компенсованою 
ПН відповідно (розбіжності достовірні).

У вагітних з компенсованою ПН виявлені зво
ротні кореляційні зв’язки між зменшенням КДО 
лівого шлуночка серця та УОС, з одного боку, і 
зростанням у них СДВ в маткових артеріях, з дру
гого боку, (г — 0,49; Р<0,02; г-0,53; Р<0,01, відпо
відно), а також позитивний зв’язок між зростанням 
ЗПОС і СДВ в маткових артеріях (г =+0,62; 
Р<0,001). Ці кореляції вказують на причинний 
зв’язок між погіршенням показників центральної 
гемодинаміки та матково-плацентарного кровотоку 
в даній групі обстежених.

Величини індексів судинного опору в артеріях 
пуповини і аорті плода у вагітних з компенсованою 
ПН мають лише тенденцію до збільшення порів
няно із такими у здорових вагітних (табл. 2), що 
свідчить про великі адаптаційні можливості плодо
вого кровотоку при даній формі ПН для забезпе
чення достатнього рівня метаболічних процесів, 
росту і розвитку плода.

При визначенні СДВ у жінок з суб- та деком
пенсованими формами ПН розрахунки проводили 
тільки при позитивних показниках кінцевого 
діастолічного кровотоку; в разі наявності 
нульового або ретроградного кінцевого діастоліч
ного кровотоку розрахунок даного індексу у таких 
жінок не виконувався.

Про роль погіршення показників центральної 
гемодинаміки в зниженні матково-плацентарного 
кровообігу в даній групі обстежених свідчить збе
реження достовірних кореляцій між показниками

У вагітних з субкомпенсованою плацентарною 
недостатністю спостерігається прогресуюче зме
ншення ОЦК, КДО, УОС та ХОС порівняно з по
казниками не тільки у здорових вагітних, а і у вагі
тних з компенсованою формою ПН (табл.1). ЗПОС 
підвищується до 246,9±12,1 кПа-с/л порівняно із 
191,5+8,5 при ком пенсованій ПН.

При доплерометрії спостерігається падіння 
кровотоку в маткові« артеріях та значне зниження 
його в артеріях пуповини та аорті плода ( табл, 2). 
Так, в маткових артеріях у вагітних з субкомпенсо
ваною ПН СДВ становить 2,87+0,14; ІР 0,77+ 0,05; 
Ш 0,95+0,05; в артеріях пуповини СДВ виросло до 
3,39±0,15; ЕР- до 0,93 ± 0,04; ПІ -  до 1,17±0,08 (всі 
розбіжності достовірні порівняно із здоровими жі
нками та вагітними з компенсованою ПН).

При підвищення індексів судинного опору в 
аорті плода (СДВ 7,83 ± 0,31; ІР 0,93 ± 0,07; ПІ 2,04 
+ 0,12), що свідчить про зменшення в ній кровото
ку, переважно за рахунок кінцевого діастолічного 
компоненту [4, 9], відмічено достовірне зниження 
показників судинного опору в середній мозковій 
артерії плода (СДВ 3,57 ± 0,18; ІР 0,56 ± 0,03; Ш 
1,18 + 0,06) порівняно із здоровими вагітними та 
вагітними із компенсованою ПН (табл. 2).Таке по
кращення кровообігу в судинах мозку плода вказує 
на компенсаторну централізацію кровообігу в ор
ганізмі плодів у жінок з субкомпенсованою ПН [1, 
8].

центральної гемодинаміки та індексами судинного 
опору в маткових артеріях. Так, виявлений досто
вірний зв’язок між падінням УОС та зростанням ІР 
в цих артеріях ( г -  -  0,46; Р < 0,02), між збільшен-' 
ням ЗПОС та ростом СДВ (=  + 0,54; Р < 0,01).

У вагітних з субкомпенсованою ПН існує та
кож зв’язок між погіршенням матково- ц 
плацентарного та плодового кровотоку: знайдені . 
достовірні кореляції між зростанням ІР в маткових 
артеріях та ІР в аорті плода (г =+0,52; Р<0,02), між 
збільшенням Ш в маткових артеріях та зменшен

Таблиця 2. Доплерометричні показники матково-плацентарно-плодового кровотоку у вагітних з пла
центарною недостатністю

Судини
Індекси Здорові вагітні Плацентарна недостатність

судинного в III триместрі, відносна абсолютна
опору п = 20 компенсована, п = 42 субкомпенсована 

п = 46
декомпенсована 

п = 12
1 2 3 4 5 6

Маткові СДВ 1,75 ± 0,09 2,16 + 0,12 
Р, < 0,02

2.87 ±0,14 
Р.; ,<0,001

3,17 ±0,32 
Р, <0,001; Р,<0,01, Р-,> 0,2

артери
ІР 0,51+0,04 0,63 ± 0,03 

Р, < 0,02
0,77 + 0,05 

Р, <0,001; Р, <0.05
0,82 ± 0.04 

Р, ,<0,001; Рт > 0,25
ПІ 0,60 ± 0,03 0,71 ±0,04 

Р, <0.05
0,95 ± 0,05 

Р, , < 0,001
1,25 ±0,07 

Р, , < 0,ООГ; Р̂  < 0,002

Артерії СДВ 2,37 + 0,15 2,68 ±0,13 
Рі >0,1

3,39 ±0,15 
Р, ,<0,001 -

пуповини
ІР 0,58 ±0,05 0.69 ± 0,03 

Р, >0,05
0,93 ± 0,04 
Р, ,<0,001

1,14 ±0,06 
Р, ,<0,001; Р,<0.01

ПІ 0,83 ± 0,08 0,96 ± 0,06 
Р, >0,1

1,17 + 0,08 
Р, <0,01; Р, <0.05

1,26 ±0,06 
Р, ,<0,001; Рі > 0,25

Аорта
плода

СДВ 5,43 + 0,38 6,10 + 0,42 
Р, > 0,1

7,83 + 0,31 
Р, 7 <0,001 -

ІР 0,70 ± 0,09 0,75 ± 0,03 
Р, >0.5

0,^3 ± 0,07 
Р, < 0,05; Р, < 0,02

0,97 ±0.05 
Р,< 0,02; Р,< 0.001, Рч>0.

ПІ 1,69 + 0,08 1,74 ±0,11 
Р, >0,5

2,04 + 0,12 
Р, < 0,02; Р, > 0,05

2,26 ±0,10 
Р, ,<0,001; Р, > 0,1

Середня СДВ 4,68 ±0,21 4,45 ± 0,26 
Р, > 0,25

3,57 ±0,18 
Р, <0.001; Р, <0.01

5,20 ±0,27 
Рі>0,1; Р,<0,05.Р,< 0,00

мозкова
артерія ІР 0,76 ± 0,04 0,70 ± 0,03 

Р, >0,1
0,56 ±0,03 

Р, , < 0,001
0,83 + 0.04 

Р, >0,1; Р,<0,02, Р,<0.00
ПІ 1,37+0,07 1,41+0,05 

Р, > 0,5
1,18 ±0.06 

Р, < 0,05; Р, < 0.01
1,56 ± 0,11 

Р, ,>  0.1; Р, <0,01
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При декомпенсованій плацентарній недостат
ності відмічаються значні зміни центральної гемо
динаміки у вагітних, а саме зменшення ОЦК та 
КДО до 50,4 ± 3,7 мл/кг і 68,3±4,0 мл, УОС і ХОС -  
до 0,049+0,003 л/хв і 3,85±0,22 л відповідно, ЗПОС 
-д о  297,6 ± 17,6 кПа-с/л (при 246,9±12,1 у вагітних 
з субкомпенсованою ПН) (табл. 1). У вагітних з 
суб- і декомпенсованою формами ПН виявлений 
достовірний кореляційний зв’язок між зниженням 
ОЦК та падінням КДО (г = + 0,47; Р < 0,02 та 
г=+0,39; Р<0,05 відповідно) та між ОЦК та ЗПОС (г 
=- 0,66, Р <0,001), що свідчить про дію механізмів, 
які приводять ємність судинного русла у відповід
ність з кількістю циркулюючої крові шляхом змін 
загального периферичного опору судин [2,7].

Декомпенсована плацентарна недостатність 
характеризується критичним станом кровотоку в 
артеріях пуповини та аорті плода, про що свідчить 
наявність нульових або від’ємних значень кінцево
го діастолічного кровотоку, в зв’язку з чим нами не 
були проведені розрахунки СДВ, а індекс резисте
нтності в артеріях пуповини перевищує одиницю і 
сягає 1,14±0,06; Ш складає 1,26±0,06. В аорті пло
да ІР дорівнює 0,97±0,05, а ПІ -  2,26±0,10. Разом з 
тим, в середній мозковій артерії плода відбувається 
збільшення індексів судинного опору: СДВ сягає 
5,20+0,27, ІР -  0,83 ± 0,04, ПІ -  1,56±0,11 (порівня
но із показниками у вагітних з субкомпенсованою 
ПН, які становлять 3,57+0,18; 0,56±0,03 та 
1,18±0,06 відповідно; розбіжності достовірні). 
Зростання індексів судинного опору в середній 
мозковій артерії у плодів жінок з декомпенсованою 
формою ПН свідчить про зрив централізації крово
обігу в організмі плодів у таких вагітних, що при
зводить до порушення кр'овопостачання життєво 
важливих органів, в тому числі і головного мозку 
[8,9]. Тезис про зрив централізації кровообігу при 
декомпенсованій ПН підтверджується зміною зво
ротного кореляційного зв’язку між ПІ в артеріях 
пуповини та середній мозковій артерії плода при 
субкомпенсованій ПН (г=—0,46; Р<0,02) на прямий 
кореляційний зв’язок цього індексу в даних артері
ях при декомпенсованій ПН (г =+0,54; Р <0,002).

Отже, у вагітних з плацентарною недостатніс
тю, що розвинулась на фоні пізнього гестозу, спо
стерігається закономірне зменшення ОЦК, веноз

ного повернення крові до серця та серцевого вики
ду. Такі зміни показників центральної гем одина- 
міки призводять до зростання загального перифе
ричного опору судин і гіпоперфузії органів і тка
нин вагітної, в тому числі плаценти. При поглиб
ленні патологічного процесу в плаценті, поряд з 
прогресуючим падінням матково-плацентарного 
кровотоку, значно порушується і плодово- 
плацентарний кровоток (внаслідок росту пери
феричного опору в мікроваскулярному руслі пло
дової частини плаценти).

При цьому динаміка патологічного процесу 
має чітку закономірність і послідовність. Так, на 
першому етапі розвитку плацентарної недостатно
сті (компенсована форма) страждає матково- 
плацентарний кровообіг, а плодовий кровоток 
практично не змінюється, маючи лише тенденцію 
до погіршення. На другому етапі ПН ( субкомпен- 
сована форма) знижується і плодово- плацентарна 
перфузія та кровоток в аорті плода, що призводить 
до централізації плодового кровотоку із збережен
ням кровопостачання життєво важливих органів 
плода (в тому числі і його головного мозку). На 
кінцевому етапі ПН ( декомпенсована форма), ко
ли периферичний опір в термінальному судинному 
руслі плаценти перевищує діастолічний перфузій- 
ний тиск (що, вірогідно, обумовлено значними 
морфологічними змінами в ворсинах хоріона [4,5]), 
а периферичний спазм судин плода сягає максима
льних значень, компенсаторні можливості плода 
вичерпуються: стан кровотоку в артеріях пупови
ни, аорті та середній мозковій артерії плода стає 
критичним, що створює умови для антенатальної 
загибелі плода.

Висновки.
В результаті гемодинамічних порушень в орга

нізмі вагітних з ПН, що виникла на фоні пізнього 
гестозу (зменшення ОЦК, серцевого викиду, зрос
тання загального периферичного опору судин, про
гресуюча гіпоперфузія органів і тканин) спостеріга
ються прогресуючі негативні зміни кровотоку в ма- 
тково-плацентарно-плодовому комплексі. Це"вказує 
на необхідність вивчення медикаментозного і не 
медикаментозного впливу на показники центральної 
гемодинаміки у таких вагітних як фактору покра
щення матково-плацентарно-плодового кровотоку 
та стану внутрішньоутробного плода.
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У 100 беременных с плацентарной недостаточностью (ПН), которая развилась на фоне позднего гестоза, вы
явлено закономерное снижение объема циркулирующей крови и сердечного выброса, что привело к повышению
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общего периферического сопротивления сосудов и гипоперфузии плаценты. По мере усугубления патологиче
ского процесса значительно ухудшается маточно-плацентарно-плодовый кровоток. При компенсированной фор
ме ПН страдает только маточно-плацентарное кровообращение; при субкомпенсированной ПН наряду с маточ
но-плацентарным кровотоком снижается и кровоток в пуповинных артериях и аорте плода с развитием цен
трализации кровообращения; при декомпенсированной ПН кровоток в артериях пуповины, аорте и средней моз
говой артерии плода становится критическим. Поставлен вопрос о необходимости нормализации центральной 
гемодинамики у таких беременных для еффективного лечения ПН.

Ключевые слова: плацентарная недостаточность, гемодинамика, допплерометрия.

Likhachev V.K., Ukhnal L.V. Influence of changes of central hemodynamics on a uterus-placenta and fetus blood 
stream at pregnant with placenta insufficiency //УкраУнсий медичний альманах. -2006 . -  Т.9, № 3. -  С. 97-100.

At 100 pregnant with placenta insufficiency which developed on a background late gestosis the appropriate decline 
of volume of circulatory blood is exposed and cardiac troop landing, that resulted in the increase of common peripheral 
resistance of vessels and gipoperfusii of placenta. As far as aggravating of pathological process a uterus-fetus-placenta 
blood stream is considerably worsened .Uterus-fetus circulation of blood suffers at the compensated form of placenta 
insufficiency; at the subcompensated placenta insufficiency along with a uterus-fetus blood stream goes down and blood 
stream in the arteries of umbilical cords and in the aorta of fruit with development of centralization of circulation of 
blood; at decompensated of placenta insufficiency a blood stream is in the arteries of umbilical cord, to the aorta and 
middle cerebral arteries fetus to become critical. A question is put about the necessity of normalization of central hemo
dynamics for such pregnant for efecshen treatment of placenta insufficiency.

Key words: plactnta insufficiency, hemodynamics, dopplerometry.
Надгйшла 14.05.2006 p.

УДК 564.75.05:057.1 
© Лоскутова І.В., Ціпоренко С.Ю., 2006

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІМУНОФАНУ У ХВОРИХ НА РЕЦИДИВИ! ФОРМИ АЛЕРГО- 
ДЕРМАТОЗІВ З НАЯВНІСТЮ ВТОРИННИХ ІМУНОДЕ ФІЦИТНИХ СТАНІВ 
Лоскутова і.В., Ціпоренко С. Ю.
Луганський державний медичний університет; Відділ екологічної генетики і імунології Українського наукового
центру медичної генетики АМН України
Ключові слова: алергодерматози, імунодефіцит, імунофан

Вступ. За останні роки накопичені чисельні да
ні, які свідчать про участь імунних механізмів в 
патогенезі дерматологічних захворювань, зокрема 
алергічні« дерматозів (АД) [1, 8]. На сучасному 
етапі шкіру розглядають не тільки як орган неспе
цифічного захисту, але в якості учасника імунопа- 
тогенезу різних захворювань [4,6]. Основним іму
нологічним порушенням у хворих на рецидивні 
форми АД є дисбаланс ТЬІ та ТЬ2 субпопуляцій Т- 
лімфоцитів, в наслідок чого відбувається розвиток 
запальної реакції не тільки у шкірі, але й в орга
нізмі в цілому. Розвиток запальної реакції реалізу
ється за рахунок гіперпродукції медіаторів запа
лення, які в умовах нормальної життєздатності ор
ганізму існують у фізіологічних концентраціях і 
відповідають за регуляцію функції на клітинному 
та тканинному рівні. Деякі з них, такі як фактор 
некрозу пухлини (ФНПа) та інтерлейкіни (ІЬ) 1, 2 
водночас є медіаторами клітин імунної системи. 
Під впливом антигенів спостерігається гіпер- 
продукція прозапальних цитокінів, які викликають 
пошкодження тканин, зокрема шкіри [1,3,6],

У зв'язку з погіршенням екологічної обстанов
ки за рахунок накопичення у повітрі ксенобіотиків 
та інших шкідливих викидів хімічної, коксохіміч
ної, металургійної та горновугільної промисловості 
відбуваються зміни у системі імунітету із форму
ванням вторинних імунодефіцитних станів [6,7,9].

Загальноприйняте лікування АД включає 
перш за все симптоматичну терапію, яка спрямо
вана на зниження проявів деяких клінічних сим
птомів, а саме свербіння та висипу на шкірі, для

чого призначаються антигістамінні препарати 1- 
го (діазолін, фенкарол, тавегіл) та 2-го покоління 
(астемізол, терфенадин), і володіють також седа
тивною та кардіотонічною дією [2, 5]. Однак, при 
використанні загальноприйнятого лікування в 
осіб з наявністю вторинних імунодефіцитних 
станів не знижується можливість розвитку реци
дивів АД, оскільки воно не включає до свого 
складу імуноактивних препаратів та не забезпе
чує відновлення імунологічного гомеостазу. То
му нашу увагу привернуло призначення хворим 
на рецидивні форми АД з наявністю імуно
дефіцитних станів нового імуноактивного препа
рату -  імунофан. Імунофан - це синтетичний 
препарат, який є модифікованим фрагменттом 
біологічно активної ділянки молекули гормону 
тимопоетину і зберігає специфічну активність 
природного гормону і на тлі імунодефіцитних 
станів здатний відновлювати продукцію тимічно- 
го гормону імунітету -  тимуліну [6].

Зв'язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження є фрагментом 
НДР „Імунологічні порушення у хворих на реци- 
дивуючі форми алергодерматозів, імунокорекція та 
імунореабілітація” (№ держреєстрації
0106Ш05991). -

Метою роботи було вивчення ефективності 
імунофану в комплексі лікування хворих на реци
дивні форми АД з наявністю імунодефіцитних ста
нів, а саме зниження можливості виникнення в по
дальшому рецидивів АД та в патогенетичному 
плані зменшенню проявів імунодефіцитних станів.
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