
У дней з рецидивним бронхитом в гострому перюд| визначався високий ртень спон-
танно! бактерицидносп фагоципв та зниження функцюнального резерву У частини дией
одужання супроводжувалось суттевим зниженням спонтанно! бактерицидносп уже на 5-ту
добу Характерною для них була менша тривалюъ лихоманки, зменшення тривалосп каш-
лю, бтьш швидке вщновлення активносп М|ж показниками НСТ-тесту та особливостями
nepe6iry хвороби юнуе корелятивний зв'язок - позитивна динамка показниюв спонтанно!
бактерицидносп в процеа Л1кування супроводжуеться покращанням кл1Н1чного стану д|-
тей так, що цей показник може вщшравати роль прогносгичного критерио

В перюд| peMicii у дггей з рецидивним бронхгом спостершаеться Е-РУК-пент, знижен-
ня поглинально! активносп та резервно! бактерицидносп нейтрофшш, активацт комп-
лементу, шдвищення р1вня IgG Здатнюъ лейкоцит!в до синтезу В1рус1ндукованого 1ФН
залишаеться на високому PIBHI, що може забезпечити захист вщ BipycHOi шфекци, а ршень
сироваткового 1ФН зменшуеться, як i лейкоцитарна продукцт лунного 1ФН, що може бути
одн1ею з д|£вих причин недостатньо ефективного формування 1мунно1 вщпов1Д1 в цьому
перюд| Серед обстежених дггей у 5 не виявлявся IgA та у 2 комплемент, що зпдно з лгге-
ратурними даними, е значно частше, Н1Ж для загально! популяци Разом узят! BCI Ц1 дан1
свщчать, що перюд peMicn характеризуеться формуванням 1мунолопчно1 недостатносп,
яка, напевно, i являе собою основу для розвитку наступного рецидиву

Отриман! дан1 свщчать, що формування рецидивуючого характеру 1нфекц|йного про-
цесу у хворих на рецидивний бронха Д1тей В1дбуваеться в результат! комплексного по-
рушення у них спроможносп до розвитку адекватних пристосувальних реакц|й та наяв-
носп суттевих 3MIH в ф1зюлопчн|й регуляци активносп 1мунно1 системи за участю тим1чних
гормон1в та деяких циток1Н1в Удосконалення Л1кування, мабуть, знаходиться на шляхах
прискорення 1мунолопчного дозр!вання в процеа онтогенезу 13 стабтьним тдвищенням
активносн 1мунно1 системи та нормал!заци формування неспецифмних i специф|чних
адаптивних реакц|й орган!зму як цтого
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Вегетативн! дисфункци 1мунного походження дктгали назву 1мунонейроендокринного
синдрому (IHEC) Показано, що ефективним методом Л1кування цих розладт може бути
1мунотерап1я що направлена на вщновлення нормально! цитоюново! аферентаци до п-
поталамусу Такий вплив на органам визначаеться як 1мунна нейроендокринокорекц!я
(IHEK) Головн! положения IHEC та головн! принципи IHEK наведен! нижче

Головн! положения IHEC
1 На вщм1ну В1д первинних 1мунодеф|цит1В, в OCHOBI ЯКИХ лежить деф|цит певних

компонент!в 1мунно1 системи, вторинна 1мунолопчна недостатнкть формуеться на тл! вщ-
носно мало зм!нених статичних показниюв 1мунно1 системи в результат! порушення здат-
носп орган!зму до 1нтегрально1 пристосувально! реакцм на антиген за допомогою збурю-
вання нейроендокрино-1мунно! мереж!

2 Зм1на активносп нейроендокринно! системи завжди приводить до змши активност!
1мунно1 системи, а зм!на активносп 1мунно1 системи завжди приводить до змши активносп
нейроендокринно!системи
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3 Завдяки функциональному сполученню нейроендокринно! 11мунно1 систем, остан-
ня е анал1затором не ильки якосп, але i ктькосп антигену

4 Визначений ркзновид вторинно! 1мунолопчно1 недостатносп кл1Н1чно виявляеться
вегетативними дисфункцтми, в OCHOBI 1мунного походження яких лежать порушення в
аферентн|й циток1нов|й ланц| нейроендокринснмунно! мереж! Патогенетично адекватною
назвою ц[£1 патологи може бути «1мунонейроендокринний синдром» IHEC варто внести в
перел1к синдромш 1мунолопчно1 недостатност!

5 В умовах норми конститутивний i шдукцшний синтез гормоыв i UHTOKIHIB 1мунно1
системи здшснюеться в обсяз1, що гндтримуе режим тренування з нормальною активыс-
тю нейроендокринно! системи в цтому У результат! шдвищення ртня синтезу UHTOKIHIB,
змши 1хнього спектра i появи аномальних UHTOKIHIB внаслщок антигенно! стимуляци стадж
тренованосп може переходити в реакцио активами 31 збтьшенням секрецп гормонт щи-
товидно! i полово! залоз, а також м1нералкортико1Д1в Потужн! (по сил1 чи часу) цитоюнов!
сигнали приводять до стресових реакцт з 1хньою ф|ксац1ею в стадн виснаження, тобто
цитокштдуковано! дезадаптацп IHEC може виникати в результат! антигензалежно! й ан-
тигеннезалежно! циток1Н1Ндуковано1 дезадаптацп

6 Дюгностика IHEC комплексна Бона фунтуеться на кл!Н1чних i обов'язково 1муно-
лопчних даних Клшшну картину можна описати як синдром вегетативних дисфункц|й у
сполученн! з деякими «неспецифтними реакцтми» у суглобах, ш к р i слизових оболонках
Однак вщносити захворювання до IHEC з визначенням вщповщно! Л1кувально1 тактики
можна ттьки в тому випадку, якщо виявляються ICTOTHI CTIHKI 3MIHH В 1мунн|й систем! i
циток1нов|й регуляцп, не зв'язан! прямо з 1нфекц|йним, алерпйним, ауто!мунним i л|мфо-
прол|феративним синдромами i не мають характером первинного 1мунодефщиту

7 Л|кування IHEC також комплексне етютропне, спрямоване на усунення дм еп-
олопчного фактора (фкзичного чи х1М1чного, вихщного, наприклад, з вогнищ хрон!чно1
1нфекци), i патогенетичне, мета якого полягае в усуненн! 1мунних порушень i цитокшово!
дисгармонм з нормал1зац1ею цитоюново! аферентаци i ппоталамнно! регуляцп На вщмту
В1д 1мунокорекцм, зазначений характер впливу можна позначити як 1мунну нейроендокри-
нокорекцю

Головн! принципи IHEK
1 Для IHEK бтьше тдходять 1мунокоректори, що нормалвують продукц!Ю цитоюнш,

власне цитоюни та 1ндуктори 1хнього синтезу
2 Ефект 1муномодулятора in vitro i in vivo може не зб1гатися, тому що in vitro flie ш-

дуктор, a in vivo шдукований IM UHTOKIH
3 Осктьки бтьшють 1мунокоректорш i цитокшт мають тдукторний механом дп, а

шдукцшний синтез - це елемент адаптац|йно1 реакцп, необхщно мати на уваз1, що пре-
парати варто вводити в режим! тренування чи невисоко! активацп з закршленням адап-
тац|йного шляху реакцм перюдичним введениям препарату, з достатн1м для проходження
повного циклу реакцп часом

4 4 Для IHEK необхщно введения поняття «потужносп дози» Пщ цим варто мати
на уваз! визначене сполучення разово! дози препарату, частоти його введения i ктькосп
1н'екцш

5 3 урахуванням вщносно невеликих доз препараив, вщносно великих промгжкш
м1ж IXHIM введениям (тренувальний режим), Л1кування повинне бути тривалим (М1сяц|,
роки, перманентно проведеним) Зростання потужносп дози обмежуеться межами режиму
тренування

6 Opiem-уючись на pi3Hi препарати, можна на виб|р у бтьшому чи меншому ступен!
впливати на процеси або антигеннезалежно!, або антигензалежно! диференцировки
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