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КОНЦЕНТРАЦІЯ ІНТЕРФЕРОНУ-АЛЬФА, ІМУНОГЛОБУЛІНІВ
ОСНОВНИХ КЛАСІВ І КІЛЬКІСТЬ ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ
КЛІТИН ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ХВОРИХ НА ПАРАГРИП
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THE CONCENTRATION OF
INTERFERON-ALPHA,
IMMUNOGLOBULINS OF BASIC CLASSES
AND THE NUMBER OF
IMMUNOCOMPETENT CELLS IN THE
PERIPHERAL BLOOD IN PATIENTS
WITH PARAINFLUENZA
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