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Для жінок з цукровим діабетом ІІ типу харак-
терне більш раннє настання менопаузи, що харак-
теризується важчим перебігом клімактеричного 
синдрому, ніж у жінок без ендокринної патології. 
Результати клінічних досліджень застосування 
комплексних антигомотоксичних препаратів демон-
струють скорочення термінів лікування, зменшення 
кількості побічних ефектів, позитивний ефект на 
перебіг супутніх захворювань. У ході обстеження 
65 пацієнток віком 45-55 років із клімактеричним 
синдромом на тлі цукрового діабету ІІ типу, аналі-
зуючи лабораторні показники, порівняно ефектив-
ність комплексного та традиційного лікування. При 
оцінці динаміки біохімічних показників після двох 
курсів лікування виявили тенденцію зниження по-
казників до норми в обох групах лікування, проте у 
групі з використанням антигомотоксикологічних 
препаратів показники більше наближалися до нор-
мативних показників. Загальна ефективність базо-
вої терапії клімактеричного синдрому склала 44,8% 
досліджуваних жінок, при цьому у 41,4% хворих не 
було об’єктивного поліпшення стану, а в 13,8% 
пацієнток спостерігалося деяке погіршення само-
почуття. Ефективність комплексного лікування із 
застосуванням антигомотоксикологічних препара-
тів була дещо успішніша. Із 36 хворих, які отриму-
вали комплексне лікування у 63,9% загальний стан 
та біохімічні показники значно покращилися, у  
27,8% загальний стан та показники не змінилися і у 
8,3% хворих мали негативні результати лікування. 

Ключові слова: клімактеричний синдром, цук-
ровий діабет ІІ типу, антигомотоксикологія. 

 
Зв'язок роботи з науковими планами, про-

грамами, темами. Стаття є фрагментом науково-
дослідницької теми «Особливості комплексної ко-
рекції проявів клімактеричного синдрому залежно 
від супутньої екстрагенітальної патології», № дер-
жавної реєстрації 0118U004061. 

Актуальність проблеми. У наш час кількість 
хворих на цукровий діабет (ЦД) у світі перевищує 
375 млн. осіб, причому в усіх країнах зберігаються 
високі темпи росту захворюваності, в основному за 
рахунок хворих на ЦД 2 типу, який складає до  
90-95% усіх випадків захворювань [15]. Слід від-
значити, що жінки старші 45 років хворіють на ЦД в 
2 рази частіше за чоловіків [16]. При цьому, часто-
та виникнення ЦД у жінок після 50 років значно 
збільшується і, на думку більшості фахівців, мено-
пауза певним чином впливає на підвищення його 
поширеності серед жінок старшої вікової групи  
[14, 18]. 

Клімактерій є одним з самих критичних періодів 
у житті жінки. Це – природний біологічний процес 
переходу від репродуктивного періоду життя жінки 
до старості, що характеризується поступовим зга-
санням функції яєчників, зниженням рівня естроге-
нів, припиненням менструальної і репродуктивної 
функції. Клімактеричний синдром, що розвивається 
в умовах дефіциту естрогенів, супроводжується 
комплексом патологічних симптомів, які виникають 
залежно від фази і тривалості цього періоду [2]. 
Для жінок з ЦД характерне більш раннє настання 
менопаузи, що характеризується важчим перебігом 
клімактеричного синдрому, ніж у жінок без ендок-
ринної патології [17]. 

Сучасна медицина має великий арсенал лікар-
ських засобів, що використовують при лікуванні 
клімактеричних розладів, серед яких найбільш по-
ширеними є гормональні препарати. Водночас, 
тривалий час існувала думка, що жінкам з ЦД про-
типоказане призначення менопаузальної гормо-
нальної терапії (МГТ) для лікування і профілактики 
клімактеричних розладів через значну кількість 
можливих побічних ефектів, що призводять до по-
гіршення перебігу основного захворювання, зводя-
чи до мінімуму позитивний вплив МГТ [1]. Останнім 
часом з’явилося багато нових препаратів для МГТ, 
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позбавлених негативних метаболічних ефектів, 
проте прихильність до гормонотерапії жінок не є 
абсолютною, враховуючи тривале і не завжди без-
печне лікування гормональними засобами. Дискусії 
з приводу користі і ризику застосування препаратів 
МГТ з урахуванням їх впливу на серцево-судинну 
систему, ліпідний обмін, молочну залозу, виникнен-
ня тромбоемболічних ускладнень, когнітивних роз-
ладів тощо, а також відносно ведення пацієнток з 
поєднаними патологіями, тривають [13, 19]. Таким 
чином, необхідним є пошук альтернативних мето-
дів лікування, що розширюють можливості лікарів і 
покращують якість життя пацієнток. 

До одного з таких напрямів відноситься біоре-
гуляційний підхід, який передбачає використання 
регулюючої дії наднизьких доз компонентів антиго-
мотоксичних препаратів (АГП) на різні патогенетич-
ні механізми захворювань, у тому числі і на нейро-
гормональну регуляцію жіночого організму [12].  

Результати клінічних досліджень застосування 
комплексних АГП демонструють скорочення термі-
нів лікування, зменшення кількості побічних ефек-
тів, позитивний вплив на перебіг супутніх захворю-
вань, можливість застосування у жінок менопау-
зального віку, а також у дівчат пубертатного віку, 
під час вагітності чи годування грудьми. Комплекс-
ність дії АГП дозволяє уникнути поліпрагмазії [3].  

Як підкреслює В. Н. Пащенко, станом на 2010 р., 
ефективність АГП підтверджена результатами 21 
рандомізованого плацебо-контрольованого дослід-
ження, 64 рандомізованих порівняльних дослід-
жень, 320 нерандомізованих контрольованих клі-
нічних досліджень. По АГП в Україні захищено  
8 докторських і 39 кандидатських дисертацій, вида-
но 21 методичні рекомендації МОЗ України.  
З включенням АГП зареєстровані 38 патентів на 
винахід в Україні і 4 в Молдові. За висновками ав-
тора, наявність сучасної доказової бази по ефек-
тивності антигомотоксичної терапії доводить мож-
ливість її широкого впровадження в практичну  
діяльність лікарів будь-якої спеціальності [6]. Ві-
дображенням ефективності даного підходу у гіне-
кологічну практику є включення АГП до клінічних 
протоколів і методичних рекомендацій МОЗ Украї-
ни, практичні керівництва для спеціалістів [4, 5, 10]. 

Г. Й. Фербер провів аналіз результатів мульти-
центрового дослідження (Німеччина) за участю 518 
пацієнток у віці від 14 до 55 років. Призначали тіль-
ки Мулімен при різних гінекологічних симптомах, у 
тому числі при клімактеричному симптомокомплек-
сі, передменструальному синдромі, порушеннях 
менструального циклу, мастопатії. Зроблено ви-
сновки, що Мулімен володіє високою терапевтич-
ною ефективністю при цих захворюваннях, відзна-
чена хороша переносимість препарату і незначна 

кількість побічних наслідків. У випадках з неуточне-
ним діагнозом Мулімен дозволяв уникнути неви-
правданого застосування гормональних препаратів 
[11]. Т. Ф. Татарчук та співавт. у ряді досліджень 
продемонстровано застосування АГП (Оваріум 
композитум, Мулімен, Клімакт-Хеель, Нервохеель, 
Лімфоміозот Н та ін.) при лікуванні менопаузаль-
них розладів, результати яких довели їх високу 
ефективність і переносимість. Зроблено висновки, 
що ці АГП можуть успішно застосовуватися в схе-
мах стандартної терапії і бути альтернативою тра-
диційним препаратам при неможливості їх застосу-
вання. Отриманий клінічний досвід послужив осно-
вою для включення АГП у рекомендовані схеми 
терапії клімактеричних гормональних порушень  
[7, 8, 9]. 

Мета роботи: порівняти ефективність ком-
плексних методів лікування клімактеричного синд-
рому у пацієнток із супутнім цукровим діабетом 
2 типу, шляхом аналізу біохімічних показників до та 
після комплексної терапії з використанням антиго-
мотоксикологічних препаратів. 

Матеріали і методи дослідження. Обстежено 
65 пацієнток віком 45-55 років із клімактеричним 
синдромом на тлі цукрового діабету 2 типу. Трива-
лість ЦД 2типу (4,3±1,5) роки. 

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 
наукових медичних досліджень за участю людини», 
затверджених Гельсінською декларацією (1964- 
2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви ЄЕС  
№ 609 (від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ України  
№ 690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р., 
№ 616 від 03.08.2012 р. Кожна пацієнтка підписува-
ла інформовану згоду на участь у дослідженні. 

У відповідності з поставленими завданнями, 
щоб порівняти ефективність лікування, аналізуючи 
лабораторні показники, хворі були розділені на 
групи. В 1-ій групі (29 пацієнток) з ЦД 2 типу на фо-
ні клімактеричного синдрому, в якості медикамен-
тозного лікування отримували стандартну терапію 
згідно Національних протоколів лікування цукрово-
го діабету 2 типу та КС. До 2-ої групи увійшли 36 
пацієнток з аналогічним захворюванням, яким на 
тлі базової терапії були застосовані антигомоток-
сикологічні препарати (Клімакт-Хель (1 таблетка  
3 рази/добу протягом двох місяців), Мулімен  
(10 крапель 3 рази/добу протягом двох місяців)). 

Клінічне обстеження включало скарги хворих 
та анамнез захворювання; об’єктивні дані та гінеко-
логічне обстеження. Також ураховувалися дані 
амбулаторних та стаціонарних карт, виписки з істо-
рії хвороби, визначення біохімічних та гормональ-
них показників крові, результати спеціальних мето-
дів обстеження. 
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Антигомотоксикологічні препарати можуть ши-
роко застосовуватися як для зменшення симптомів 
клімактеричного синдрому так і для лікування су-
динних порушень. Науковими дослідженнями та 
клінічною практикою доведено, що лікування на 
ранніх етапах розвитку клімактеричного синдрому 
позитивно впливає на якість життя жінки в наступні 
роки. 

Було проведено порівняльний аналіз біохіміч-
них показників крові обстежуваних пацієнток з КС 
та супутнім ЦД 2типу, до і після певного виду ліку-
вання, порівняння показників між собою та з показ-
никами норми. 

Індивідуальний контроль глікемії, з метою моні-
торингу стабільної компенсації цукрового діабету 
проводився за допомогою експрес – аналізатора 
«One Touch Basic Plus» ( Джонсон і Джонсон, 
США), CHEKMATE (Caskade Medical inc., США), 
«Elite» (фірма Байер, Германія). 

Глікований гемоглобін (HbA1c) визначали іоно-
обмінним методом за допомогою комерційних тест-
наборів «Glyco-chemoglobin HbA1-test» №10657 чи 
10658, контрольна сироватка №10259 «Human» 
ФРГ, на спектрофотометрі DH-7 фірми «Beckman» 
США. 

Електроліти сироватки ( К , Са² ) досліджували 
стандартним методом спектрофотометрії. Концен-
трацію цитозольного Ca²  (в лейкоцитах крові) дос-
ліджували методом люмінесцентної мікроскопії. 
Холестерин сироватки визначали на апараті КФК- 
2МП (Росія). Вміст глюкози в периферійній крові 
досліджували уніфікованим глюкозооксидантним 
методом по окисленню ортотолуідину. 

Активність загальної лужної фосфатази (ЗЛФ), 
виражену в ОД/л, визначали в біохімічному аналі-
заторі «Co-BAS-MIRAS» (Швейцарія). 

В якості нормативних показників при аналізі 
результатів лабораторних досліджень використо-
вували стандарти біохімічних лабораторій. 

Статистична обробка отриманих результатів 
здійснена в статистичному пакеті «STATISTICA 
6.1» із використанням параметричних і непарамет-
ричних методів оцінки отриманих результатів. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Проводячи порівняльний аналіз даних біохімічного 
дослідження пацієнток із супутнім цукровим діабе-
том до та після лікування, спостерігаємо: збільшен-
ня вмісту глюкози в крові в обох досліджуваних 
групах, який становив 7,5±0,21 у першій групі, 
8,5±0,42 у другій групі відповідно, при вказаній нор-
мі (4,7±0,39). Кількість HbA1c% виявилася також 
вищою за нормативний показник (5,2±0,17)%, і ста-
новила (8,15±0,12) і (8,3±0,33)% відповідно. У хво-
рих також спостерігалося збільшення показника 
атерогенного індексу порівняно з нормою 

(4,1±0,07) , який у 1-й групі складав 7,6±0,17, у дру-
гій 7,4±0,13. Показники електролітів сироватки та 
цитозольного Ca також відрізнялися. Так, рівень 
Ca² - іон. був достовірно нижчий в обох групах 
(1,13±0,06) та (1,1±0,02) ммоль/л, в порівнянні з 
нормою 1,21±0,03 ммоль/л. Ca²  цит. також мав 
відхилення від норми (42,9±3,28) Нмоль/л – 
(56,3±1,06) і (57,5±2,1) Нмоль/л, відповідно. Незнач-
ні порушення спостерігалися з боку К , значення 
якого склали (4,4±0,06);(4,4±0,02) ммоль/л, відпові-
дно, при нормі (4,2±0,37) ммоль/л. Спостерігалося, 
значне підвищення рівня загальної лужної фосфа-
тази в обох групах – (98,1±4,2) та (114,3±4,6) од/л, 
при нормі (75,8±5,12) Од/л, відповідно. 

Таким чином, аналізуючи вихідні дані, бачимо, 
що у пацієнток в перименопаузі із супутньою ендо-
кринною патологією проявлялися значні метабо-
лічні зміни, які стосувалися порушенням вуглевод-
ного, ліпідного та мінерального обмінів. Дані зміни, 
очевидно, пов’язані як з гормональною перебудо-
вою, характерною для клімактеричного періоду, так 
і з супутнім цукровим діабетом 2 типу. 

Порівняльний аналіз результатів первинних (до 
лікування) і повторних (після лікування) біохімічних 
досліджень, хворих з клімактеричним синдромом 
та цукровим діабетом 2 типу представлений у таб-
лиці. 

Оцінка динаміки біохімічних показників показа-
ла, що зниження глікемії спостерігалося тільки у 
другій групі. Але все ж таки в жодній групі після 
двох курсів проведеного лікування, показник глюко-
зи крові не наблизився до нормальних цифр. Змен-
шення показника глікозильованого гемоглобіну 
спостерігалося в обох лікувальних групах, але нор-
мального рівня не вдалося досягти жодній із груп 
(7,7±0,11) та (6,1±0,19)%. В обох групах спостеріга-
лася тенденція до зниження атерогенного індексу, 
проте залишалася ще велика різниця між резуль-
татами обох груп та нормою. Збільшення іонізова-
ного кальцію також можна побачити в обох групах, 
проте повторний курс лікування виявив позитивну 
динаміку тільки в групі, що отримувала антигомото-
ксикологічну терапію. Не було виявлено значної 
динаміки вмісту цитозольного Ca²  в крові під впли-
вом обох курсів лікування, що проводилося. Та все 
ж таки у другій групі показник був ближче до нор-
ми. Під впливом обох курсів лікування достовірно 
зменшився показник K , досягши нормативних по-
казників після обох курсів лікування. Загальна луж-
на фосфатаза мала тенденцію до зниження в обох 
групах лікування, при цьому за впливом на цей 
показник більш ефективним виявився комплекс із 
включенням антигомотоксикологічних препаратів. 

При оцінці загальної ефективності лікування 
виявилося, що при використанні базової терапії 
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ефективність склала 44,8%, при вико-
ристанні комплексного лікування із за-
стосуванням антигомотоксикологічної 
терапії – 63,9%. При цьому при викори-
станні базової терапії у 41,4% хворих 
не призводило до об’єктивного поліп-
шення стану, а в 13,8% пацієнток спо-
стерігалося деяке погіршення самопо-
чуття. У групі пацієнток, яким призначи-
ли комплекс із антигомотоксикологіч-
ною терапією кількість хворих, що закін-
чила курс лікування без динаміки, була 
незначно нижчою 27,8%. Значно ниж-
чою виявилася кількість хворих із нега-
тивними результатами лікування 8,3%. 

Висновки  
1. У ході обстеження хворих з клімакте-

ричним синдромом та супутнім цук-
ровим діабетом 2 типу, спостерігає-
мо підвищення всіх досліджуваних 
біохімічних показників крові до про-
ведення двох курсів комплексної 
терапії. 

2. При оцінці динаміки біохімічних пока-
зників після двох курсів лікування 
виявили тенденцію зниження показ-
ників до норми в обох групах лікуван-
ня, проте у групі з використанням 
антигомотоксикологічних препаратів показники 
більше наближалися до нормативних показників. 

3. Загальна ефективність базової терапії клімакте-
ричного синдрому склала 44,8% досліджуваних 
жінок, при цьому у 41,4% хворих не було об’єкти-
вного поліпшення стану, а в 13,8% пацієнток 
спостерігалося деяке погіршення самопочуття. 

4. Ефективність комплексного лікування із застосу-
ванням антигомотоксикологічних препаратів бу-
ла дещо успішніша. Із 36 хворих, які отримували 

комплексне лікування у 63,9% загальний стан та 
біохімічні показники значно покращилися, у 27,8% 
загальний стан та показники не змінилися і у 8,3% 
хворих мали негативні результати лікування. 
Перспективи подальших досліджень. В пер-

спективі планується розробити підходи для удоско-
налення лікувальної тактики хворих на клімакте-
ричний синдром в поєднанні з ЦД ІІ типу, спрямо-
вані для подолання психосоматичних розладів. 

Таблиця – Показники пацієнток з клімактеричним синдромом на 
тлі цукрового діабету ІІ типу після базового та комплексного ліку-
вання 

Показник, 
норма 

Групи 

1 (n=29)  2 (n=36) 

1 курс  2 курс  1 курс  2 курс 

Глікемія 
Ммоль/л 
4,7±0,39 

7,5 + 0,21 
7,1 + 0,32 

7,3 + 0,44  
7,7 + 0,22 

8,5 + 0,42  
7,4 + 0,21* 

7,95 + 0,26  
7,2 + 0,13* 

HbA1c% 
5,2±0,17 

8,15 + 0,12 
7,8 + 0,44 

7,8 + 0,09  
7,7 + 0,11 

8,3 + 0,33 
 6,2 + 0,2* 

6,8 + 0,2  
6,1 + 0,19* 

Атерогенний 
індекс 
4,1±0,07 

7,6 + 0,17 
7,7 + 0,31 

7,6 + 0,17  
6,9 + 0,22* 

7,4 + 0,13  
6,3 + 0,12* 

6,6 + 0,13  
6,4 + 0,12 

Ca² -іон 
Ммоль/л 
1,21±0,03 

1,13 + 0,06  
1,16 + 0,02 

1,15 + 0,02  
1,16 + 0,03 

1,1 + 0,02  
1,24 + 0,02* 

1,21 + 0,05  
1,19 + 0,04 

Ca² цит 
Нмоль/л 
42,9±3,28 

56,3 + 1,06  
55,6 + 1,17 

54,9 + 1,8  
52,3 + 2,1 

57,5 + 2,1  
49,2 + 2,3* 

51,7 + 2,3  
45,9 + 3,5* 

K+ 
Ммоль/л 
4,2±0,37 

4,4 + 0,06 
4,3 + 0,08 

4,3 + 0,05  
4,2 + 0,07 

4,4 + 0,02  
4,1 + 0,02* 

4,4 + 0,05  
4,0 + 0,03* 

ЗЛФ 
Од/л 
75,8±5,12 

98,1 ±4,2 
96,4±3,4 

98,7 + 5,6  
96,7 + 4,4 

114,3 + 4,6 
82,5 + 3,5* 

82,9 + 3,8  
80,5 + 3,4 

Примітка: * - різниця достовірна до та після лікування. 
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УДК 61.618.173 + 61.616.379-008.64 
ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОК  
С КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ СИНДРОМОМ НА ФОНЕ  
САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА ПОД ВЛИЯНИЕМ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТОВ КЛИМАКТ-ХЕЛЬ И МУЛИМЕН 
Павловская М. А. 
Резюме. Для женщин с сахарнім диабетом II типа характерно более раннее наступление менопаузы, 

характеризующееся более тяжелым течением климактерического синдрома, чем у женщин без эндокрин-
ной патологии. Результаты клинических исследований применения комплексных антигомотоксических 
препаратов демонстрируют сокращение сроков лечения, уменьшение количества побочных эффектов, 
положительное воздействие на течение сопутствующих заболеваний. В ходе обследования 65 пациенток 
в возрасте 45-55 лет с климактерическим синдромом на фоне сахарного диабета II типа, проанализиро-
вано лабораторные показатели для сравнения эффективности комплексного и традиционного лечения. 
При оценке динамики биохимических показателей после двух курсов лечения обнаружили тенденцію к 
снижению показателей к норме в обеих группах лечения, однако в группе с использованием антигомоток-
сикологичних препаратов показатели больше приближались к нормативным показателям. Общая эффек-
тивность базовой терапии климактерического синдрома составила 44,8% исследуемых женщин, при этом 
в 41,4% больных не было объективного улучшения состояния, а в 13,8% пациенток наблюдалось некото-
рое ухудшение самочувствия. Эффективность комплексного лечения с применением антигомотоксиколо-
гичних препаратов была несколько выше. Из 36 больных, получавших комплексное лечение, в 63,9% 
общее состояние и биохимические показатели значительно улучшились, в 27,8% общее состояние и по-
казатели не изменились и в 8,3% больных имели отрицательные результаты лечения. 

Ключевые слова: климактерический синдром, сахарный диабет II типа, антигомотоксикология. 
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The Dynamics of Biochemical Parameters in Patients with Climacteric Syndrome  
in the Background of Diabetes Mellitus Type II and under the Influence  
of Complex Therapy with the Use of Climact-hel and Mulimen 
Pavlovskа M. O. 
Abstract. Climacterium is one of the most critical periods in the life of a woman. It is a natural biological 

process of transition from the woman’s reproductive period to old age, characterized by a gradual extinction  
of the ovaries function, a decrease in the level of estrogen, the termination of the menstrual and reproductive 
functions. Climacteric syndrome, which develops in conditions of estrogen deficiency, is accompanied by a com-
plex of pathological symptoms that arise depending on the phase and duration of this period. For women with 
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diabetes, an earlier onset of menopause is characterized by a more severe course of menopause than in 
women without endocrine pathology. 

Material and methods. It is necessary to find alternative methods of treatment that expand doctor’s capabili-
ties and improve the patients’ quality of life. One of such areas is the bioregulation approach, which involves the 
use of regulatory action of ultra low doses of components of antihomotoxic drugs (AGP) on various pathogenetic 
mechanisms of diseases, including neurohormonal regulation of the female body. The results of clinical trials of 
using complex AGP show reduced treatment times, reduced number of side effects, positive effects on the 
course of concomitant diseases, the possibility of using it by menopausal women, as well as girls of puberty 
age, during pregnancy or breastfeeding. The complexity of AGP action avoids polypharmacy. 

In order to compare the effectiveness of complex treatment methods for climacteric syndrome in patients 
with concomitant type II diabetes, 65 patients aged 45-55 years with a climacteric syndrome on the background 
of type II diabetes mellitus were examined by biochemical parameters before and after complex therapy using 
antigomotoxicological drugs. 

Results and discussion. Analyzing the baseline data, it was found out that patients with perimenopause with 
concomitant endocrine pathology showed significant metabolic changes that were related to carbohydrate, lipid 
and mineral metabolism disorders. These changes are obviously related to hormonal rearrangement, character-
istic of the menopause, and with concomitant diabetes type II. 

In the course of examining patients with climacteric syndrome and concomitant type II diabetes, we ob-
served an increase in all studied biochemical parameters of blood before the completion of two courses of com-
plex therapy. 

In assessing the dynamics of biochemical parameters after two treatment cycles, there was a tendency to 
decrease the norm in both treatment groups. However, in the group using antihomotoxic drugs, the indicators 
were closer to the normative indicators. 

The overall effectiveness of the baseline therapy for the climacteric syndrome was 44.8% of the women 
under study, with 41.4% of the patients having no objective improvement, and 13.8% of the patients had a slight 
deterioration in their well-being. 

Conclusions. The effectiveness of complex treatment with the use of antihomotoxic drugs was somewhat 
more successful. The general condition and biochemical parameters improved significantly in 63.9% from 36 
patients who received comprehensive treatment, the general condition and indices did not change in 27.8%, and 
negative treatment outcomes were observed in 8.3% of the patients. 

Keywords: climacteric syndrome, type II diabetes mellitus, antihomotoxicology. 
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