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Є.Ф. Гузинець

ВираЖенІСТь анТиОКСиданТнОї еФеКТиВнОСТІ 
МІЛдрОКардУ-н У ХВОриХ на ОСТеОарТрОЗ У 
КОМОрБІднОСТІ З цУКрОВиМ дІаБеТОМ дрУГОГО 
ТиПУ 

Ключові слова: остеоартроз, цукровий діабет, система глутатіону, 
мілдрокард-Н��

Встановлена ефективність мілдрокарду-Н в комплексній терапії 
хворих на остеоартроз у коморбідності з цукровим діабетом ІІ-го 
типу за рахунок зменшення больового синдрому при фізичному на-
вантаженні та зникнення болю у суглобах у спокої без збільшен-
ня дози симптоматичних аналгезучих препаратів�� Патогенетично 
обґрунтовано використання цитопротектору мілдрокарду-Н при ко-
морбідній соматичній патології, оскільки він позитивно впливає на 
стан неферментативної ланки системи антиоксидантного захисту із 
нормалізацією відновленої та окисленої форми глутатіону�� 

е.Ф. Гузинець

ВЫраЖеннОСТь анТиОКСиданТнОЙ 
эФФеКТиВнОСТи МиЛдрОКарда-н У БОЛьнЫХ 
ОСТеОарТрОЗОМ В КОМОрБиднОСТи С СаХарнЫМ 
диаБеТОМ ВТОрОГО ТиПа

Ключевые слова: остеоартроз, сахарный диабет, система глутати-
она, милдрокард-Н��

Доказана эффективность милдрокарда-Н в комплексной терапии 
больных остеоартрозом в коморбидности с сахарным диабетом ІІ-го 
типа за счет уменьшения болевого синдрома при физической нагруз-
ке и исчезновения болей в состоянии покоя в суставах без увеличения 
дозы симптоматических аналгезирующих препаратов�� Патогенети-
чески обосновано использование цитопротектора милдрокарда-Н при 
коморбидной соматической патологии, поскольку он положительно 
влияет на состояние неферментативного звена системы антиоксидан-
тной защиты с нормализацией восстановленной и окисленной формы 
глутатиона��

y. F. huzynets

ThE sEVERITy oF ThE AnTIoXIDAnT EFFICIEnCy 
MILDRoCARD-n In PATIEnTs WITh osTEoARThRITIs In 
CoMBInATIon WITh DIABETEs oF ThE sEConD TyPE

Keywords: osteoarthritis, diabetes mellitus, glutathione system, 
mildrocard-N��

The effectiveness of mildrocard-N in the complex therapy of patients 
with osteoarthritis in comorbidity with type II diabetes mellitus has been 
proved by reducing the pain syndrome during physical activity and the 
disappearance of pain at rest in the joints without increasing the dose 
of symptomatic analgesics�� The use of cytoprotector mildrocard-N 
in comorbid somatic pathology is pathogenetically justified, since it 
positively affects the state of the non-enzymatic link of the antioxidant 
defense system with normalization of the reduced and oxidized form of 
glutathione��



2. Курсове застосування мілдрокарду-н покращу-
вало фізичний та емоційний стан хворих із поєднаною 
патологією суглобів та цукровим діабетом ІІ-го типу 
– зменшувало вираженість «механічного», сприяло 
зникненню нічного болю, а також скорочувало три-
валість ранкової скутості у суглобах. 

3. антиоксидантна активність мілдрокарду-н 
проявлялася зменшенням напруги в системі глу-
татіону за рахунок збільшення концентрації віднов-

леної форми та зменшення його окисненої форми у 
хворих на остеоартроз у коморбідності з цукровим 
діабетом ІІ-го типу.

4. У подальших дослідженнях нами проаналі-
зована імуномодулююча активність мілдрокарду-
н (на показники гуморальної ланки системного 
імунітету) у хворих на остеоартроз у коморбідності 
з цукровим діабетом ІІ-го типу.




