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Застосування схеми RELATIVE 
у програмі лікування порушень мікроциркуляції 
у хворих на цукровий діабет

РЕЗЮМЕ. Робота присвячена дослідженню ефективності застосування схеми RELATIVE (Реосорбілакт, Латрен, 
Тівортін) у хворих із порушеннями мікроциркуляції на тлі ускладненого перебігу цукрового діабету. У дослідження 
включено 33 хворих, у яких діагностували ускладнений перебіг синдрому діабетичної стопи. Встановлено, що за-
стосування комплексної інфузійної терапії за схемою RELATIVE для лікування розладів мікроциркуляції у хворих 
на синдром діабетичної стопи сприяло нормалізації рівня глікемії, покращенню самопочуття хворих, стабілізації 
лабораторно-біохімічних показників, зменшенню вираженості післяопераційного больового синдрому та кількості 
скарг хворих на безсоння, нічний біль, дратівливість і неспокій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: порушення мікроциркуляції, Реосорбілакт, Латрен, Тівортін.

О.А. Галушко1, С.І. Бабак2

1. Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
2. КНП «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна

Конфлікт інтересів: відсутній

Application of the RELATIVE scheme in the program of treatment 
of microcirculation disorders in patients with diabetes
O.A. Halushko1, S.I. Babak2

1. National University of Healthcare of Ukraine named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine
2. Kyiv Regional Clinical Hospital, Kyiv, Ukraine
Conflict of interest: none

ABSTRACT. The work is devoted to the study of the effectiveness of the RELATIVE scheme (Reosorbilact, Latren, 
Tivortin) in patients with microcirculation disorders on the background of complicated diabetes mellitus. The study 
included 33 patients diagnosed with complicated diabetic foot syndrome. It was found that the use of complex infusion 
therapy according to the RELATIVE scheme for the treatment of microcirculation disorders in patients with diabetic foot 
syndrome helped to normalize blood glucose levels, improve patients’ well-being, stabilize laboratory and biochemical 
parameters, reduce the severity of postoperative pain and the number of patients’ complaints (insomnia, night pain, 
irritability and restlessness).
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РЕЗЮМЕ. Работа посвящена исследованию эффективности применения схемы RELATIVE (Реосорбилакт, Латрен, 
Тивортин) у больных с нарушениями микроциркуляции на фоне осложненного течения сахарного диабета. В иссле-
дование включено 33 больных, у которых диагностировали осложненное течение синдрома диабетической стопы. 
Установлено, что применение комплексной инфузионной терапии по схеме RELATIVE для лечения расстройств мик-
роциркуляции у больных синдромом диабетической стопы способствовало нормализации уровня гликемии, улучше-
нию самочувствия больных, стабилизации лабораторно-биохимических показателей, уменьшению выраженности 
послеоперационного болевого синдрома и числа жалоб больных на бессонницу, ночную боль, раздражительность 
и беспокойство.
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