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вступ
З плином часу  інфекційні хвороби не тіль-

ки не втратили своєї актуальності, але й  пред-
ставляють вагому  загрозу для здоров’я лю-
дей.   Захворюваність населення нашої пла-
нети цими нозологічними формами займає 
2-3 місце серед інших хвороб, при цьому се-
ред 10 захворювань, що є основними причи-
нами смерті, сім мають інфекційну природу. 
Інфекційні хвороби, у тому числі й нові, ста-
новлять загрозу розвитку людства, оскільки 
є причиною третини загальної щорічної кіль-
кості смертей у світі. Після багаточисленних  
досліджень та   вагомих відкритів   інфекційні 
захворювання залишаються актуальною про-
блемою у всіх   країнах світу  і в ХХІ сторіччі. 
Можливість елімінації і ліквідації кору обґрун-
товується такими теоретичними положення-
ми: циркуляцією у всьому світі одного стабіль-
ного антигенного варіанту корового вірусу; 
відсутністю у природі інших резервуарів і дже-
рел інфекції, крім людини у поєднанні з широ-
ким застосуванням ефективної живої корової 
вакцини; наявністю пожиттєвого постінфек-
ційного імунітету [1, 2, 3].

У ряді країн кір вже не реєструють [4]. В 
останні десятиліття кір елімінований в ба-
гатьох країнах Америки, багатьох Європей-
ських (Скандинавські країни, Великобрита-
нія та ін.) і Східно-Середземноморських кра-
їнах. Так, у 2000 р. Панамериканська органі-
зація охорони здоров’я оголосила Американ-
ський регіон вільним від кору, однак реєстра-
ція випадків цієї хвороби, пов’язаних з їх за-
возом із інших країн, продовжується [5]. Май-
же 50% випадків кору, що зареєстровані в За-
хідній Європі протягом 2005-2010 рр., були 
обумовлені завозом вірусу з країн Східної Єв-
ропи. У 2011 р. у Західній Європі розпочала-
ся нова епідемія кору. У період із січня по ве-
ресень 2011 р. зареєстровано 27081 випадок 
захворювання в 29 країнах Євросоюзу, з них 

8 – смертельних і 23 випадки корового енце-
фаліту. Смертельні випадки було зареєстро-
вано у Франції (6), в Німеччині і Румунії (по 
1) [6]. Показники захворюваності за останні 2 
роки були достатньо високими у порівнянні з 
2008-2009 рр. Так, в 2008 р. в Європі виявле-
но 7175 випадків кору, а в 2009 р. – 7817 ви-
падків. В 2009 р. у Болгарії було зареєстрова-
но 72% всіх випадків кору, виявлених у Євро-
пі [7, 8, 9]. До країн з високою захворюваністю 
відносять Францію, Італію, Іспанію і Німеччи-
ну. Значно збільшилась у порівняні з 2010 р. 
кількість випадків кору у Бельгії, Данії, Нор-
вегії, Словенії. Найбільш висока захворюва-
ність спостерігається у дітей до 1 року (35,9 
випадка на 100 тис. населення) і від 1 до 4 ро-
ків (20,1 на 100 тис. населення) [10]. Продо-
вжують залишатися країнами епідемічного 
розповсюдження кору з високою летальніс-
тю країни Африки і Азії. Так, спостерігається 
зростання захворюваності в Африці (з 36000 
випадків у 2009 р. до 172824 – у 2010 р.) [11]. 
За даними Всесвітнього банку, 50% випадків 
смерті дітей віком до 5 років у світі спричи-
нені інфекційними захворюваннями (пато-
логії органів дихання, гострі кишкові інфек-
ції, кір, малярія, СНІД) та 80% захворювань у  
дітей віком до 5 років – інфекційні. За дани-
ми ВООЗ (WHO, 2004), смертність хворих уна-
слідок інфекційних хвороб займає друге міс-
це у світі та  більше мільйона летальних ви-
падків зумовлено вже перенесеними інфек-
ційними захворюваннями. Поширюючись із 
різною інтенсивністю в різних частинах сві-
ту, інфекційні хвороби, як індикатор, висвіт-
люють ряд соціальних і економічних проблем 
багатьох країн, посилюють соціальну нерів-
ність, спричиняють розповсюдження стиг-
ми й дискримінації, посилюють напруженість 
відносин між економічно розвинутими краї-
нами та країнами, що розвиваються (С.О. Кра-
марев, 2007).
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Мета дослідження
Визначити особливості перебігу кору у ді-

тей з різних біогеохімічних регіонів,  удоско-
налити   та обґрунтувати  адекватне та дифе-
ренційоване лікування в умовах ендемічної 
зони по йоддефіциту з урахуванням мінераль-
ного дисбалансу.

Матеріали і методи
Здійснено комплексну порівняльну оцін-

ку гомеостатичних показників   дитячого ор-
ганізму 2 досліджуваних груп з гірського ре-
гіону з різним типом лікування. Доведено, що 
найбільш показовою була  динаміка клінічної 

картини, показників обміну речовин та мікро-
елементного стану, які вивчалися у досліджен-
ні,   у дітей перед дошкільного віку з кором при 
поєднанні базового медикаментозного ліку-
вання та імунофлазиду, вітамінного комплек-
су, молочної суміші «HiPP 3 з пробіотиками». 1 
група (гірський регіон було поділено на 2 під-
групи – 1а, яка отримувала базову терапію, та 
1б, яка отримувала базову терапію з додаван-
ням  імунобіомінералокорекції: 

результати досліджень
Було досліджено мінеральний обмін груп  

дітей  з різними методами лікування

Таблиця 1

Мінеральний обмін  дітей  із коровою інфекцію

Параметри
ммоль/л

1а група
до лікування

1а група після ліку-
вання

1б група до ліку-
вання

1б група після 
лікування

р

(n=38) (n=38) (48) (n=32)
Калій (3,5-5,5) 4,09±0,12 4,28±0,17 3,81 ±0,12 4,51±0,20 р<0,05
Натрій (123-140) 137,41±0,57 124,41±0,80 137,26 ±0,43 118,26±0,74
Хлор (96-106) 103,75±0,78 101,88±0,42 103,19 ±0,63 100,21 ±1,09
Кальцій
(2,15-2,65)

1,82±0,02 1,98±0,02 1,83 ±0,01 2,23 ±0,02 р<0,05

Рівень усіх мінералів ідентифіковано в 
межах референтних величин, єдина вірогід-
на відмінність спостерігається у динамічному 
рості рівня  кальцію у дітей з  обох груп – 1а 
(від  1,82±0,02 ммоль/л до 1,98±0,02 ммоль/л, 
р<0,05) та групи 1б (від 1,83 ±0,01 ммоль/л до 
2,23 ±0,02 ммоль/л, р<0,05 ) що можна пояс-

нити покращенням всмоктування в кишеч-
нику. Показовим є підвишення рівня калію в 
групі 1б (від 3,81 ±0,12 до 4,51±0,20 ммоль/л). 
Інші цифрові значення вмісту мінералів варі-
ювали  в референтних межах. Нами досліджу-
вався мікроелементний склад крові у групах 
дітей.

Таблиця 2

Мікроелементи плазми крові в динаміці

Параметри
1а група до лі-
кування

1а група після 
лікування

1б група після 
лікування

1б група після
лікування

р норма

( n=29) M±m (n=27) M±m (n=30 M±m) (n=29) M±m
Fe (мкмоль/л) 22,05±4,91 25,09±4,95 27,00±5,02 22,04±4,98  р<0,001 8,9-22,5
Cu (мг/л) 0,68±0,04  * 0,41 ±0,04* 0,44±0,05 0,69 ±0,03 * р<0,02 0,75-1,3
Zn  (мг/л) 0,98±0,10 0,60±0,28* 0,73 ±47,57 0,98 ±0,40 р<0,02 0,65-1,4
P  (ммоль/л) 585,21±41,17 645,70±3,37 738,82±39,6* 583,27±42,1 Р1а,1б<0,02 387- 750
 I  (нг/л) 69,01±0,41 73,2±0,46* 88,3±0,59* 120,1±0,41* Р1б,1б<0,01 46- 120

За даними дослідження, з високим ступе-
нем вірогідності були  виявлені позитивни-
ми динамічні цифрові значення вмісту  міді 
(від 0,44±0,05 до 0,69 ±0,03мг/л,р<0,0), цин-
ку (від 0,73 ±47,57 до 0,98 ±0,40мг/л, р<0,05) 
та йоду (від 88,3±0,59 до 120,1±0,41нг/л, 
р<0,01) у дітей групи 1б у дітей з гірсько-

го регіону. Зниження спостерігалося по рів-
ню фосфора у 1б групі (від 738,82±39,6 до 
583,27±42,11 ммоль/л, р<0,02), що корелю-
вало з підвищеням рівня кальцію. В групі 1а 
за двома параметрами спостерігалося зни-
ження рівнів міді (від 0,68±0,04 до 0,41 ±0,04 
мг/л).  Нестача  міді супроводжується  при-
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гніченням функцій антиоксидантної систе-
ми,  яка веде до ушкодження мембран. Даний 
процес супроводжується  зниженням  утво-
рення  макроергів і пригніченням різних  
біосинтетичних  процесів.  Рівень  цинку та-
кож вірогідно знижувався  (від 0,98±0,10 до 
0,60±0,28 мг/л,  р<0,02). Дефіцит цинку вини-
кає при інтенсивному і тривалому стресі, зо-
крема травмах, опіках, інфекціях, інтоксика-
ціях, і супроводжується збільшенням  кількос-
ті    вільних радикалів   і посиленням їх  ушко-
джуючої дії    на мембрани клітин. Це веде до  
розладів поділу, росту клітин, особливо епі-
теліальних, статевих, кісткових і ін. Клініч-
но ці процеси проявляються в пригніченні    

клітинного і гуморального ланок імунітету,  
схильність до розвитку інфекцій і пухлин. Та-
кож у групі 1а спостерігалося підвищення рів-
нів фосфору (від 585,21±41,17 до 645,70±3,37) 
та рівня йоду (від 69,01±0,41 до 73,2±0,46),  які 
є    нижчі  референтних величин.  Дефіцит залі-
за за рахунок пошкодження  слизової оболон-
ки тонкої кишки. Мікроелементний дисбаланс 
вирівнюється у дітей 1б групи, що зумовлено    
додаванням  до базового лікування імунобіо-
мінералокорекції. Для  виявлення порушень 
мікроелементного обміну та його корекції  зо-
лотим стандартом є аналіз  та оцінка  мікро-
елементурії (таблиця 3)

Таблиця 3

Мікроелементи в динаміці

Параметри 1а група  
до лікування
(n=35) M±m

1а група піс-
ля лікування 
(n=31) M±m

1б група  
до лікування
(n=30) M±m

1б група  піс-
ля лікування 
(n=29) M±m

норма

Fe  (мг/л)
0,40 ±0,04 0,46 ±0,04 

0,44±0,04
0,59 ±0,04* 0,6-1,6

Cu  (мг/л) 4,03±0,30 3,08±0,37 2,98±0,02 4,03±0,03* 3,36-5,0
Zn  (мг/л) 4,49 ±031 4,76 ±0,33 5,14 ±0,43 5,49±0,31 3,5-5,9
P  (ммоль/л) 644,83±37,41 670,82±37,63 587,33±52,28 544,83±37,41 100-700
 I  (мг/л) 303,21±25,27 345,60±28,31 264,4±23,21 383,2±25,23* 200-700

Примітка : *- р<0,01, 1а,1б після лікування  

Після проведення різних схем лікування 
у дітей з гірської місцевості  нами було про-
аналізовано результати дослідження.  Були 
виявлені  вірогідне підвищення   рівня залі-
за сечі у дітей 1б групи (від 0,44 ±0,04 мг/л до 
0,59 ±0,04 мг/л, р<0,01), хоча не було досягну-
то нижнього рівня референції.  Зниження рів-
нів  обміну заліза характерно для інфекцій-
них захворювань, але спостергіється позитив-
на тенденція до підвищення рівня даного мі-
кроелементу в обох групах.  Рівень  цинку ва-
ріював у межах референтних величин з абсо-
лютною позитивною тенденцією у обох гру-
пах (від 4,49 ±031 мг/л  до 4,76 ±0,33 мг/л та 
5,14 ±0,43 мг/л   до 5,49±0,31 мг/л, відповід-
но по групах. Вірогідним є підвищення рів-
ня міді в групі 1б (від 2,98 ±0,02 до 4,03±0,03 
мг/л, р<0,01), коли в групі 1а спостерігаєтьчся 
тенденція до зниження мікроелементу міді 
(від 4,03±0,30 до 3,08±0,37 мг/л) нижче ниж-
ньої границі референції.  Різну спрямованість 
вмісту міді та інших досліджуваних мікроеле-
ментів можна пояснити їх взаємозв’язками 
в метаболізмі дитячого організму. Зокрема, 
мідь відіграє важливу роль в метаболізмі залі-

за, має активну функцію в процесі гемопоеза. 
Для окислення та транспорту заліза в кліти-
ни є потреба у присутності  мідьвмісних фер-
ментів. При дефіциті заліза підвищується рі-
вень міді. За нашими даними спостерігаються 
також достовірні показники йодурії в групі 1б 
(від 264,4±23,21 до  383,2±25,23 мг/л, р<0,01), 
що свідчить про насичення дитячого організ-
му йодом, в межах референції, ступінь важко-
сті йоддефіциту є помірною за даними ВООЗ 
(помірна ступінь ЙДЗ складає 200-490 мг/л, 
згідно з медіаною йодурії).  За даними мі-
кроелементурії ми бачимо порушення мікро-
елемнетного обміну різного плану та інтен-
сивності. Стан  дисмікроелементурії дитячого 
організму при корі має спрямування до вирів-
нювання дисбалансу під впливом комплек-
сного лікування з додаванням імунобіоміне-
ралокорекції   у дітей з гірського регіону, що 
ще раз підкреслює потребу в корекції гомеос-
тазу у дітей. 

Враховуючи  факт проведення досліджен-
ня в умовах ендемічної зони по йоддефіциту,  
нами досліджувався гормональний фон гіпо-
фізу та щитоподібної залози (ТТГ, Т4).
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Таблиця 4

гормональний фон дітей у динаміці

Параметри
дітей

1а
(n =24)
M±m
до
лікування

1а
(n =24)M±m
Після
лікування

1б
(n =28)
M±m
до
лікування

1б
(n =28)
M±m
Після
лікування

Контрольна 
група (n=22)
M±m

норма

ТТГ (ммоль/
мл) 3,46±0,23

3,92±0,20 3,22±0,08 3,39±0,08* 2,30±0,06 2,0-7,0

Т4 (нмоль/л) 16,15±0,35 15,27±0,23 14,33±0,42 14,07±0,38 14,07±0,10 9-22
Примітка: * - р<0,05

Спостерігалося незначне абсолютне під-
вищення  рівня ТТГ (від 3,22±0,08 до 3,39±0,08 
ммоль/мл з вірогідною різницею з конт-
рольною групою, 2,30±0,06 ммоль/мл, р<0,05) 
в групі дітей 1б з гірської місцевості після лі-
кування, але в межах референтних величин 
та незначне  зниження Т4 (від 14,33±0,42 до 
14,07±0,38 нмоль/л)  у дітей.   Динаміка рівнів 
ТТГ,  Т4 не була показовою.

В організмі вплив  вірусів викликає актив-

ну протидію, що виражається в утворенні ін-
терферону і включенні системи імунітету. Ві-
русні білки, будучи чужорідними для організ-
му, грають роль антигенів, викликаючи у від-
повідь утворення антитіл. Основна їх функція 
– знаходити і знешкоджувати антигени. Крім  
антитіл у процесі антивірусного впливу  бе-
руть участь  численні імунні клітини, які за-
хоплюють  і знешкоджують вірусні частинки. 
Нами досліджено основні ланки імунітету.

Таблиця 5

Медіана (мінімум-максимум) [верхній-нижній квартиль] даних імунітету у дітей

Параметри 1а група до ліку-
вання
(24)

1а гр п (23)п 1б гр (21) 1б гр   (21)п

IL 1
(2,0пг/мл)

1,16 (0,13-2,4)
[0,75-1,42]

0,66  (0,04- 3,39)*
[0,50-0,89]

0,45 (0,08- 1,37)
[0,37- 0,89]

0,44 (0,06 - 1,85)
[0,12- 0,89]

IL -2
(0,5-2,5, пг/мл)

8,80 (3,54-14,18)
[6,20-11,08]

7,53 (0,88- 18,3)
[6,64- 8,42]

9,35  (3,9 - 13,3)
[9,3 - 11,08]*

7,09  (2,21 - 12,4)
[4,43-8,86]p<0,002

IL-6
(2,0пг/мл)

23,93 (10,13- 223,7)
[22,78- 53,12]

26,81  (2,85- 51,08)
[10,71-47,94]

17,85  (6,14 - 42,01) 
*
[17,06- 28,39]

8,56 (5,04 - 67,38)
[5,71-27,87]p<0,002

IL -10
(До 13пг/мл)

15,22 (6,34- 21,34)
[11,57- 17,93]

10,06  (0,6- 35,64)
[2,78-23,62]

16,54  (8,75-49,25)
[9,1-25,23 ]

5,00  (0,11-12,28)
[0,67-8,4]p<0,001*

ІФН-γ
(38,80 ± 12,00
пг/мл)

74,69  (15,12 
- 288,87) [38,44-
254,40]

12,55 (0,41- 37,8)*
[0,68-22,75] p<0,001

75,92   (  0,18-132) 
[25,13-98,84]

15,49   (  0,61-7,93)
[1,69-26,71]
p<0,001*

Неоптерин
до 11 нмоль/л.

120,21 (46,54-
184,27)  [60,15-
167,65]

81,53 (41,92-38,33) 
[44,16-117,34]
p<0,02*

120,11 (60,92 
-170,02)
[88,96-142,29]

6,98 (1,33 -102,47)
[1,7-39,53]p<0,001*

Заг Ig G 
(12,3±2,97Мг/мл)

12,35±1,19 10,98±2,10 13,24±0,91* 10,26±1,49

Заг   IgM
(1,63 ± 0,46Мг/мл)

2,18±0,37 1,93±0,42 1,95±0,47 1,38±0,29

Примітка: * - р<0,05
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Для ланок імунітету  характерні синергіч-
ні ефекти та  існують досить складні взаємо-
регулюючі зв’язки. Рівень  IFN-gamma збіль-
шувався на початку захворюванняв гострій 
фазі кору, а потім знижувався за межі нижньої 
межі референції (12,55 (0,41- 37,8)[0,68-22,75] 
p<0,001 та 15,49   (0,61-7,93)[1,69-26,71] пг/мл, 
p<0,001 відповідно по групах 1а та 1б).В ціло-
му можна вважати, що ІЛ-6, як і ІЛ-1, є осно-
вними медіаторами  реакції організму на по-
шкодження тканини, що відзначається при ба-
гатьох травматичних, хірургічних, запальних і 
аутоіммунних захворюваннях. Ці цитокіни ві-
діграють істотну роль в регуляції функцій ба-
гатьох життєво важливих функціональних і 
регуляторних систем. ИЛ-6, як і ИЛ-1, чинить 
пірогенну дію, його введення викликає ли-
хоманку, анорексію і загальну слабість. Пору-
шення, що призводять до стійкої гіпер- або гі-
посекреції ІЛ-6, як і ІЛ-1, підвищують або зни-
жують  їх багатопланові  впливи, можливі при 
різних захворюваннях і патологічних проце-
сах, зокрема при запаленнях, травмах, аутоім-
мунних і інших процесах. У нашому досліджен-
ні  рівні ІЛ-1 підвищені у 2 рази у порівнянні з 
контрольною групою  на початку обстеження   
мали тенденцію до зниження у групі 1а (від 
1,16 (0,13-2,4 до 0,66  (0,04- 3,39) [0,50-0,89]) 
[0,75-1,42]пг/мл), хоча рівні Іл-1 варіювали в 
межах референтних величин у обох групах. Рі-
вень ІЛ-2, в якості важливого  прозапального  
цитокіну варіював у межах підвищення з не-
значним зниженням  в групі 1а (від 8,80 (3,54-
14,18)[6,20-11,08] до 7,53 (0,88- 18,3) [6,64- 
8,42] пг/мл)  та групі 1б (від 9,35  (3,9 - 13,3)
[9,3 - 11,08] до 7,09  (2,21 - 12,4) [4,43-8,86], пг/
мл, p<0,002).  Доведено на основі наукових до-
сліджень, що інтерлейкін - 6  є багатоплановим 
цитокіном, у функції якого входить  регуляція 
імунної відповіді  острофазна запальна відпо-
відь і гемопоезу.  Не менш істотний внесок   IL-6 
в регуляцію синтезу острофазних білків, су-
путнього запалення. IL-6 може індукувати син-
тез багатьох острофазних білків: фібриногену, 
al-антіхімотріпсіна, al-кислого глікопротеїну, 
гаптоглобіну, сироваткового амілоїду A, 
CRP, a1-антитрипсину і а2-макроглобуліну. 
Продукція альбуміну при цьому знижується.   
З одного боку, ІЛ-6 діє як потужний активатор 
гіпоталамогіпофізарно-надниркової систе-
ми, сприяючи збільшенню секреції АКТГ, СТГ 
і вазопресину (АДГ), а з іншого, – зниженню 
утворення ТТГ і концентрації ліпідів у крові.  
Рівень  ІЛ-6 у сироватці крові хворих 1 гру-

пи на початку спостереження був значно ви-
щим, ніж у контрольній  групі. Спостреріга-
лося  зниження рівня ІЛ-6 тільки у 1б групі у 
2 рази  (від 17,85  (6,14 - 42,01) [17,06- 28,39]
пг/мл   до 8,56 (5,04 - 67,38) [5,71-27,87]пг/
мл, p<0,002), але не до референтних величин. 
Вміст протизапального цитокіну ІЛ-10 у сиро-
ватці крові хворих обох груп знижувався до 
референтних величин у 1,5 разу та 3 рази від-
повідно 1а(від 15,22 (6,34- 21,34) [11,57- 17,93 
пг/мл] до 10,06  (0,6- 35,64) [2,78-23,62] пг/мл) 
та 1б (від 16,54  (8,75-49,25)  [9,1-25,23 пг/мл] 
до 5,00  (0,11-12,28) [0,67-8,4 пг/мл]p<0,001 )
групах. Як  системну реакцию при запаленні  
розглядають  дві основні фізіологічні відпові-
ді,  асоційовані    з гострим запаленням.  

- перша  включає  зміну  температури, за-
дану гіпоталамусом, з розвитком  фебрильної 
відповіді  (лихоманки). 

- друга включає  зміни  метаболізма і 
генної регуляції в печінці. Вважається, що  
три цитокіни, які виділяються  в місці  тка-
нинного  ушкодження  (ІЛ-1, ІЛ-6, ФНОα), ре-
гулюють фебрильну відповідь як захисний  
механізм. Один з важливих  аспектів відпові-
ді    представляє динамічний гомеостатичний  
процес, в який в додаток до  імунної системи 
включаються й інші основні системи організ-
му. Розглядається і інший  аспект відповіді го-
строї фази -    зміна  біосинтетичних функцій  
печінки.  Нами також розглядався рівень не-
оптерину в динаміці, як маркер запалення. За 
нашими даними спостерігається презентатив-
не зниження рівня неоптерину в обох групах: 
в 1,5 разу в групі  1а (від 120,21 (46,54-184,27)  
[60,15-167,65] до 81,53 (41,92-38,33) [44,16-
117,34]p<0,02, нмоль/л)  та   в 19 раз  в групі 
1б (від 120,11 (60,92 -170,02) [88,96-142,29] до 
6,98 (1,33 -102,47) [1,7-39,53]p<0,001нмоль/л). 
У результаті проведеного лікування рівень не-
оптерину знизився до референтних величин. 
За нашими дослідженнями,   рівні IgG, IgM  в 
обох групах знаходилися в межах референт-
них величин.  Рівень IgG мав достовірну тен-
денцію до зниження  в групі 1б (від 13,24±0,91 
до 10,26±1,49Мг/мл, p<0,001).

висновки  
Здійснено комплексну порівняльну оцін-

ку та аналіз гомеостатичних показників   ді-
тей 2 досліджуваних груп з гірського регіо-
ну з діагнозом кір із різним типом лікуван-
ня. Доведено, що  більш презентативною 
була  динаміка клінічної картини, показни-
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ків обміну речовин та мікроелементного 
стану    у дітей перед дошкільного віку з ко-
ром при додаванні до базового медикамен-

тозного лікування імунофлазиду, вітамінно-
го комплексу, молочної суміші «HiPP 3 з про-
біотиками».

резюме . Було вивчено зміни ланок гомеостазу у дітей з кором, що проживали у гірській місце-
вості. Було виділено 2 групи, які отримували різні методи лікування. Доведено, що діти, які отри-
мували базову терапію із додаванням імунобіомінералокорекції, мали кращі динамічні клініко-
параклінічні  показники.

ключові слова: діти, кір, імунобіомінералокорекція

Imunobiomineralokorektion in the children with measles  in the   endemic area  region  
O. M. Horlenko, M. A. Polyak 

Summary . We Carried out complex comparative estimation of homoeostatic indexes   of child’s organ-
ism of 2   probed groups from a mountain region which used  different type of treatment. It is well-proven 
that a most model of  dynamics of clinical picture, tests of exchange   of  microelement state, which was 
studied  were in the children which used      combination   medicinal treatment  with immunobiomineralo-
correction.

Key words: children, measles, іmunobiomineralokorektion
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