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((4,7±0,2) ммоль/л, при нормі (4,2±0,4) ммоль/л; 
р=0,27). У групі контролю в ході курсу медич-
ної реабілітації відмічалася позитивна динаміка 
глікемії; після завершення медичної реабілітації 
у пацієнтів рівень глюкози натще складав у се-
редньому (5,0±0,2) ммоль/л, тобто був менше по-
чаткового в 1,16 рази (р<0,05), але вище, ніж у 
пацієнтів основної групи (р=0,29) (табл. 1). 

Після першого тижня медичної реабілітації із 
використанням нуклексу виявлено значне знижен-
ня концентрації глікемії через 2 год. після прийо-
му їжі, чого не спостерігалося в групі контролю. 
Через 4 тижні від початку медичної реабілітації 
у пацієнтів, які приймали нуклекс, середньодо-
бові показники глікемії нормалізувалися (р<0,001 
відносно початкових значень). У пацієнтів групи 
контролю в цей період дослідження мала місце 
менш виражена позитивна динаміка (в 1,19 рази; 
р<0,01) післяпрандіальної глікемії. До того ж у 
частини (19 осіб – 42,2 %) обстежених вміст глю-
кози через 2 год. після їди залишався підвищеним 
(в межах 7,8-8,6 ммоль/л). При цьому в групі па-
цієнтів, які отримували нуклекс, відзначено більш 
виражене зниження концентрації глюкози до рів-

ня, близького до нормального, особливо натще, в 
порівнянні з загальноприйнятим курсом медичної 
реабілітації (р=0,27-0,29) (табл. 1).

При повторному дослідженні (через 3 місяці 
після початку курсу медичної реабілітації) рівень 
HbA1с у пацієнтів, які отримували нуклекс зни-
зився в 1,07 рази (р<0,05), тоді як у контрольній 
групі – на 6,25 % (р=0,49). Необхідно відміти-
ти, що відмінності динаміки HbА1с між група-
ми обстежених статистично достовірні (р<0,05) 
(табл. 1). Отже, використання нуклексу в комп-
лексі медичної реабілітації ЦД ІІ-го типу при ко-
морбідному перебігу з ОА прискорює термін ком-
пенсації вуглеводного обміну, що проявляється 
позитивними змінами вмісту глюкози натщесерце 
та концентрації HbA1с у крові. 

Концентрація ЦІК у сироватці крові хворих на 
ЦД ІІ-го типу в коморбідності з ОА була підви-
щеною в обох групах обстежених і вірогідно не 
відрізнялася. Збільшення концентрації ЦІК ви-
являлося за рахунок середніх та дрібних фракцій 
(табл. 2). 

При повторному дослідженні (після завершен-
ня курсу медичної реабілітації) в основній групі, 

Таблиця 1
Динаміка	показників	вуглеводного	статусу	у	хворих	на	ЦД	ІІ-го	типу	в	коморбідності	з	ОА	після	завершення	
медичної	реабілітації	(M±m)

Основна	група	(n=43) Група	контролю	(n=45)
р

До	реабілітації Після	реабілітації До	реабілітації Після	реабілітації
Глюкоза	натще,	норма	(4,3±0,4)	ммоль/л

5,3±0,3 4,7±0,2* 5,8±0,4 5,0±0,2* =0,29
Післяпрандіальна	глікемія,	норма	(6,5±0,6)	ммоль/л

7,3±0,2 6,4±0,2*** 8,2±0,3 6,9±0,4** =0,27
HbА1с,	норма	(5,4±0,3)	%

6,2±0,2 5,8±0,1* 6,8±0,5 6,4±0,3 <0,05
Примітка: достовірність різниці показників у групі до і після реабілітації при значеннях р: * – <0,05; * – <0,01; *** – <0,001; 
р – достовірність різниці між показником у групах обстежених після медичної реабілітації

Таблиця 2
Динаміка	ЦІК	у	сироватці	крові	хворих	на	ЦД	ІІ-го	типу	в	коморбідності	з	ОА	в	ході	медичної	реабілітації	(M±m)

Основна	група	(n=43) Група	контролю	(n=45)
р

До	реабілітації Після	реабілітації До	реабілітації Після	реабілітації
ЦІК	заг.	норма	–	(0,034±0,012)	ОдОЩ

0,052±0,009 0,033±0,008 0,061±0,008 0,048±0,008 =0,19
ЦІК	великі,	норма	–	(0,014±0,008)	ОдОЩ

0,018±0,009 0,014±0,006 0,017±0,009 0,016±0,004 =0,78
ЦІК	середні,	норма	–	(0,008±0,002)	ОдОЩ

0,014±0,006 0,010±0,004 0,020±0,008 0,014±0,006 =0,58
ЦІК	дрібні,	норма	–	(0,012±0,002)	ОдОЩ

0,018±0,006 0,013±0,006 0,024±0,006 0,018±0,004 =0,56
Примітка: р – достовірність різниці між показником в групах обстежених після медичної реабілітації.


