


 

   
 

       
      

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ПОКАЗНИКИ У ХВОРИХ НА
ІНФЕКЦІЙНИЙ МОНОНУКЛЕОЗ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ

     

   







      
      
       
      
    
    
     

    
 

     
     

  
  
       
   
  

  
   
     
    
    
   

   
   
   
    
  
 

    
      


 


















  


     


 







××

  




     





×





 

    


×















    
      

      
      
  
      
 

     
    
     
     
    
    
    
    
    

    
      
     
     
      
   
         
    

      
      


      
         
   
        
  
     
     
    
   

    
   
    
     
      
      
    
     


     
     
      
        
    
      
    
      
   
   
     
         


     
   
       
     


      
   
   


       
    


    
      
   
      
  
    
     
      
    
      


    
    
  
    
   
    
      





 

     
     
     
    
  
 

     


 

    
    
      
    

    
 

   
       
     
      
    


    
       
    
    




   


 


 


 


 


 


     
     

     
     
     
     

     
     
     

 



    
     
      
 × 
    × 
       
 

    
      
  × 
     
          
    
     
  
 
     
 

    
     
    

      
      
  



    

 
   

   
      
     

      
    
     
  

    
      
    
   
  
  





 


   

       


    
        
        
 

    
     
       
    
  

     
     
   
      
 

   
       
    
 
  

      
     
        
  

СLINIC AND LABORATORY INDICES IN
PATIENTS WITH INFECTIOUS
MONONUCLEOSIS OF DIFFERENT
ETIOLOGY

       
  


    
  
      

   




     
 

      

ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ
ІНФЕКЦІЙНОГО МОНОНУКЛЕОЗУ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕРАПІЇ

 
 

 









    
     
     
     
      
   

        
     

     
   

   
      
     
       
       
    
   
     
     
     




