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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ 

ІМУНОМОДУЛЮЮЧОЇ ТЕРАПІЇ

Ю. І. Фещенко, О. М. Рекалова

Резюме. У статті наведено загальні показання, протипоказання, 

особливості використання імуномодуляторів лікарями різних спеці-

альностей, побічні ефекти (в тому числі синдром імунної реконсти-

туції). Підкреслено необхідність встановлення точного клінічного 

діагнозу захворювання і визначення клінічного виду імунодефіциту. 

Наведено класифікацію сучасних імуномодуляторів з їх розподілом на: 

І. Препарати широкого спектра дії (А. Екзогенні: бактеріальні, рос-

линні, нуклеїнові кислоти, хімічно синтезовані, індуктори інтерферо-

нів; Б. Ендогенні, включаючи суміші ендогенних факторів – кістково-

мозкові, тимічні, cелезінкові, лейкоцитарні, ембріональні, 

імуноглобуліни). ІІ. Окремі компоненти імунної системи та моно-

клональні антитіла (цитокіни, в тому числі інтерферони, розчинні 

рецептори, моноклональні антитіла до клітинних і розчинних рецеп-

торів, їх лигандів, цитокінів, антитіл тощо).

Ключові слова: імуномодулююча терапія, імуномодулятори, класи-

фікація.

THE PECULIARITIES 

OF MODERN IMMUNOMODULATING THERAPY 

Yu. J. Feshchenko, E. M. Rekalova

Summary. There are indications, contraindications, the peculiarities of 

immunomodulators use by doctors of various specialties, side effects (includ-

ing the immune reconstitution syndrome) in the article. The need for accurate 

clinical diagnosis of the disease and the clinical form of immunodeficiency 

determination are emphasized. The classification of modern immunomodula-

tors includes: I. Broad-spectrum drugs (A. Exogenous: bacterial, plant, 

nucleic acids, chemically synthesized medications, interferon inducers; 

B. Endogenous, including mixtures of endogenous factors: derived from bone 

marrow, thymus, spleen, human leukocytes, embryos, immunoglobulins). 

II. The various components of the immune system and monoclonal antibodies 

(cytokines, including interferon, soluble receptors, monoclonal antibodies to 

cellular and soluble receptors and their ligands, cytokines, antibodies, etc.).

Key words: immunomodulating therapy, immunomodulators, 

classification.


