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реабілітаційних заходів у процесі лікування ОА є 
використання масажу та лікувальної гімнастики, 
які забезпечують збільшення тривалості ремісії 
і уповільнення прогресування захворювання [1, 
2, 4]. Однак, комплекс лікувально-фізичної реа-
білітації хворих на ОА не враховує наявність ко-
морбідної патології, зокрема ЦД ІІ-го типу, що 
потребує додаткового застосування фармакоп-
репаратів. Нашу увагу привернув вітчизняний 
препарат з дріжджової рибонуклеїнової кислоти 
– нуклекс. Препарат проявляє протизапальну, 
імуномодулюючу, антиішемічну та органопро-
текторну активність [9, 10, 12]. Протизапальна 
активність нуклексу забезпечується інгібуванням 
окислювальних процесів у клітинних мембранах 
та оптимізацією оксинювально-відновлювальних 
процесів у тканинах, що також сприяє регенера-
ції ушкоджених тканин. Імуномодулюючий ефект 
нуклексу проявляється за рахунок активації фун-
кціональної спроможності макрофагів та неспе-
цифічної резистентності організму, а також нор-
малізації клітинної ланки системного імунітету. 

Метою	роботи було дослідження ефективності 
курсу медичної реабілітації у хворих на цукровий 
діабет ІІ-го типу в коморбідності з остеоартро-
зом.

Матеріали	та	методи	дослідження
В періоді диспансерного спостереження була 

проведена медична реабілітація 88 хворих на ЦД 
ІІ-го типу в коморбідності з ОА, з них 43 пацієнта 
отримували курс фармакопрепарату з дріжджо-
вої рибонуклеїнової кислоти – нуклексу (основна 
група). Пацієнти основної групи приймали нук-
лекс по 2 капс. (0,5 г) двічі на день перорально 
після їжі протягом 1 місяця; групі порівняння (45 
пацієнтів) було рекомендовано вітамінний комп-
лекс комплевіт по 1 капс. двічі на день протягом 
1 місяця. Обидві групи рандомізовані за віком, 
тяжкістю клінічного перебігу, тривалістю хворо-
би. Всі пацієнти спостерігались амбулаторно і ви-
конували рекомендований комплекс реабілітацій-
них заходів в домашніх умовах – дотримувалися 
дієти, цукорознижувальної терапії, виконували 
дозоване фізичне навантаження.

Обстежені хворі були віком від 44 до 68 років 
(середній вік (51,7±2,0) років), серед них перева-
жили жінки (63 особи – 71,6 %). У всіх пацієн-
тів, які включені у дослідження, клінічний пере-
біг ЦД характеризувався як середньої тяжкості, а 
порушення вуглеводного обміну було в субком-
пенсованій формі. До спостереження включено 

хворих із первинним поліостеоартрозом, з яких у 
42 хворих виявлена I рентгенологічна стадія за J. 
Kellgren і J. Lawrence (1957), а у 46 хворих – ІІ 
стадія.

Лабораторне дослідження поряд з рутинни-
ми методами включало вивчення глікемічного 
профілю в капілярній крові: вимірювання рівня 
глюкози натще (перепрандіальної) та через 2 год. 
після харчового навантаження (післяпрандіаль-
ної) загальноприйнятою методикою; ступінь по-
рушення вуглеводного обміну визначався за по-
казником глікозурованого гемоглобіну (HbА1с) 
колориметричним методом.

Дослідження рівня ЦІК проводили з вико-
ристанням спектрофотометричного методу (дов-
жина хвилі 450 нм) у розчині поліетиленгліколю 
(ПЕГ) з молекулярною масою 6000 дальтон [11]. 
Молекулярний склад ЦІК аналізували за допо-
могою методу диференційованої преципітації в 
3,5 %, 5 % й 7 % розчинах ПЕГ із визначенням 
фракції дрібного, середнього та великого розмі-
ру та виражали в одиницях оптичної щільності 
(ОдОЩ). 

Ефективність медичної реабілітації контро-
лювали за глікемічним статусом та рівнем ЦІК у 
крові в динаміці: до і після початку курсу, через 
3 та 6 місяців. 

Статистичну обробку отриманих результатів 
проводили методом варіаційної статистики для 
незв’язаних між собою спостережень за допомо-
гою пакета програм Statistica 6. Розподіл прак-
тично всіх варіаційних рядів підпорядковувалося 
критеріям нормальності, тому використовувався 
t-критерій Ст’юдента з визначенням достовір-
ності відмінностей [8].

Результати	дослідження	та	їх	обговорення
В обстежених хворих із коморбідною патоло-

гією ЦД ІІ-го типу та ОА, показники глікемічного 
статусу (рівень глюкози натще, післяпрандіальної 
глікемії та вміст HbА1с) відповідали значенням, 
характерним для субкомпенсованого стану вугле-
водного обміну. У пацієнтів групи контролю по-
казники глікемічного статусу були дещо вищими, 
однак достовірно з показниками в основній групі 
не відрізнялися (табл. 1)

Вже наприкінці першого тижня терапії із 
включенням нуклексу у хворих на ЦД ІІ-го типу 
в коморбідності з ОА виявлено зниження рівня 
глюкози у крові, а після закінчення використання 
імуноактивного засобу його рівень досягав норми 


