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хворі якої отримували нуклекс, у переважної 
кількості пацієнтів (36 осіб – 83,7 %) відмічала-
ся нормалізація і у решти – суттєве зменшення 
рівня ЦІКзаг. у сироватці крові. Так, рівень ЦІК-
заг. у крові в середньому зменшився в 1,58 рази 
(р=0,12), що відповідало нормі. У групі контролю 
позитивна динаміка показника ЦІКзаг. у сироват-
ці крові менш виражена, і при повторному дослід-
женні лише у 9 осіб (20,0 %) їх вміст не відріз-
нявся від норми, тобто в 4,19 рази рідше, ніж в 
основній групі. У групі контролю рівень ЦІКзаг. 
у крові в середньому зменшувався в 1,27 рази 
(р=0,25) і при цьому не вірогідно залишався вище 
норми в 1,41 рази (р=0,34). Необхідно відмітити, 
що різниця рівня ЦІКзаг. у крові в групах обсте-
жених була на рівні тенденції (р=0,19) (табл. 2). 

Поряд із нормалізацією рівня ЦІКзаг. у сиро-
ватці крові в основній групі спостерігалося від-
новлення їх фракційного складу, що проявляло-
ся зниженням середніх (в 1,40 рази; р=0,71) та 
дрібних (в 1,38 рази; р=0,56) імунних комплексів. 
При цьому концентрація обох фракцій досяга-
ла норми: середніх – (0,010±0,004) ОдОЩ (при 
нормі (0,008±0,002) ОдОЩ; р=0,66) та дрібних 
– (0,013±0,006) ОдОЩ (при нормі (0,012±0,002) 
ОдОЩ; р=0,87). У групі контролю фракційний 
склад ЦІК також покращувався за рахунок змен-
шення середніх – в 1,43 рази (р=0,55) та дрібних 
– в 1,33 рази (р=0,48). Однак, у групі контролю 
зберігався певний дисбаланс фракційного скла-
ду ЦІК, за рахунок патогенних середніх (в 1,17 
рази; р=0,35) та дрібних (в півтори рази; р=0,18) 
імунних комплексів. Необхідно зазначити, що 
вірогідної різниці між показниками в групах об-
стежених не виявлено. В результаті проведеного 
дослідження не встановлено динаміки щодо вміс-
ту ЦІК великого розміру в обох групах (основної 
та контролю) хворих у ході медичної реабілітації 
(табл. 2). 

Отже, отримані дані дозволяють вважати, 
що курсове введення нуклексу є патогенетично 
обґрунтованим, оскільки він сприяє нормалізації 
рівня ЦІК у крові, що свідчить про зменшення ви-
раженості імунокомплексних реакцій у хворих на 
ЦД ІІ-го типу в коморбідності з ОА. При застосу-
ванні полівітамінних засобів (комплевіт) відсут-
ня позитивна динаміка щодо концентрації ЦІК та 
його фракційного складу, що свідчить про збере-
ження порушення гуморальної ланки системного 
імунітету.

Клінічне обстеження хворих на ЦД ІІ-го ти-

пу в коморбідності з ОА після завершення курсу 
медичної реабілітації із застосуванням нуклексу 
показало, що у 16 осіб (37,2 %) на фоні нормалі-
зації лабораторних показників відзначалося від-
новлення працездатності, фізичної активності, 
покращання нічного сну; у 23 осіб (53,5 %) спос-
терігалося істотне поліпшення вивчених лабора-
торних показників з покращанням самопочуття 
хворих. У групі контролю відновлення лабора-
торних показників та добре самопочуття виявле-
но у 9 пацієнтів (20,0 %), позитивна ж динаміка 
клініко-лабораторних проявів діагностована у 16 
пацієнтів (35,6 %). Покращання самопочуття про-
являлося зменшенням або відсутністю болю у суг-
лобах у спокої та зменшенням тривалості скутості 
у суглобах вранці, що пов’язували зі стабіліза-
цією дегенеративно-дистрофічного і зменшенням 
запального процесів у суглобах. Таким чином, 
використання нуклексу в комплексі медичної ре-
абілітації пацієнтів з порушенням вуглеводного 
статусу та дегенеративно-дистрофічними проце-
сами у суглобах сприяє поліпшенню об’єктивних 
(лабораторних) і суб’єктивних (самопочуття та 
клінічних) показників. 

Через 1 місяць після завершення курсу медич-
ної реабілітації у пацієнтів обох груп показники 
вуглеводного обміну у середньому залишалися 
без змін. Однак, у групі контролю у 19 хворих 
(42,2 %) було встановлено нестабільність концен-
трації післяпрандіальної глікемії, що потребува-
ло збільшення дози цукрознижувальних засобів; 
серед них у 20,0 % випадків відмічалися хворі з 
ускладненнями ЦД (мікро- та макроангіопатії). В 
основній групі лише у 3-х пацієнтів (7,0 %) бу-
ло встановлено збільшення концентрації серед-
ньодобової глікемії, за рахунок рівня післяпран-
діальної глюкози. 

Отже, покращання самопочуття та клінічно-
го перебігу коморбідної патології ЦД ІІ-го типу 
та ОА у пацієнтів, які отримували нуклекс, ми 
пов’язуємо із кардіотропним ефектом – підви-
щенням фракції викиду лівого шлуночка за ра-
хунок зменшення ішемізації міокарду, а також 
протизапальною активністю, що сприяє стабілі-
зації дегенеративно-запального процесу при ОА 
та зменшення ймовірності формування мікро- та 
макроангіопатій при ЦД ІІ-го типу. 

Імунологічне обстеження хворих в періоді дис-
пансерного спостереження (через 6 місяців) доз-
волило встановити, що у хворих, яким признача-
лася медична реабілітація за допомогою нуклексу, 


