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рівень ЦІК та їх фракційний склад зберігалися в 
межах референтних значень, тому тривалість фі-
зичного навантаження без болю та задишки не 
зменшувалася, а у 11 пацієнтів (25,6 %) – навіть 
збільшувалася. У групі контролю відбувалося 
зростання концентрації ЦІК за рахунок пере-
важно дрібних фракцій імунних комплексів, що 
клінічно проявлялося погіршенням самопочут-
тя та збільшенням больового синдрому, а також 
зменшенням дистанції, яку вони могли пройти 
без болю та задишки. Водночас, серед пацієнтів 
групи спостереження, які додатково в курсі ме-
дичної реабілітації отримували нуклекс, не було 
виявлено збільшення кількості пацієнтів, яким 
рекомендували використання комбінованих кар-
діотропних засобів.

Отже, враховуючи покращання вуглеводного 
обміну (досягнення цільових значень глюкози у 
крові), стабілізацію показників ЦІК у крові хво-
рих, що забезпечує не лише покращання клініко-
лабораторних показників, а й уникнення серцево-
судинних ризиків, можна зробити висновок про 
доцільність призначення нуклексу в комплексі 
медичної реабілітації хворих на ЦД ІІ-го типу 

в коморбідності з дегенеративно-дистрофічним 
процесом у суглобах. 

Висновки
1.	 Застосування	 нуклексу	 в	 комбінації	 із	

цукрознижувальними	 препаратами	 в	 комп-
лексі	медичної	реабілітації	хворих	на	ЦД	ІІ-го	
типу	 у	 коморбідності	 з	ОА	 збільшувало	 ефек-
тивність	 гіпоглікемічного	 лікування,	що	про-
являлося	 покращанням	 показників	 глікеміч-
ного	профілю.

2.	Необхідність	проведення	комплексної	ме-
дичної	 реабілітації	 хворих	на	ЦД	 ІІ-го	 типу	 в	
коморбідності	 з	 ОА	 підтверджується	 віднов-
ленням	 працездатності,	 зменшенням	 больово-
го	 та	 астено-невротичного	 синдромів,	 що	 па-
тогенетично	проявлялося	нормалізацією	рівня	
ЦІК	та	їх	фракційного	складу	у	крові.	

3.	 У	 подальших	 дослідженнях	 планується	
відстежити	динаміку	ліпідного	обміну	та	фун-
кціональний	стан	ендотелію	при	ЦД	ІІ-го	типу	
у	 хворих	 з	 коморбідним	перебігом	 з	 дегенера-
тивно-дистрофічними	процесами	у	суглобах.
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