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Концентрація глюкози у крові хворих групи зіставлен-
ня після їди не поверталася до початкового значення, 
і при дослідженні через три год�� дорівнювало в серед-
ньому 7,7±0,5 ммоль/л, що вище аналогічного показни-
ка у хворих основної групи (в 1,35 рази; Р<0,001), однак 
не перевищувало післяаліментарну глікемію��

Необхідно відзначити, що при субкомпенсованій формі 
ЦД відновлення глікемічного профілю крові відмічалося в 
групі пацієнтів, які в комплексному лікуванні використо-
вували тіворель�� Так, в основній групі рівень глюкози у 
крові натще у середньому становив 7,8±0,6 ммоль/л, а че-
рез три год�� після їди –8,9±0,8 ммоль/л, тобто невірогідно 
відрізнявся від початкового рівню�� У 11 пацієнтів (64,7%) 
із субкомпенсованою формою ЦД, які лікувалися загаль-
ноприйнятими засобами (група зіставлення), післяалі-
ментарна динаміка концентрації глюкози більш повільна�� 
При дослідженні рівень глікемії натщесерце дорівнював 
9,2±0,4 ммоль/л, а через три год�� після їди – (10,8±0,6) 
ммоль/л, тобто зберігалася гіперглікемія�� Отже, включен-
ня в терапію тіворелю дозволило знизити медикаментозне 
навантаження на пацієнтів і зменшити курсову дозу цук-
рознижувальних препаратів��

Після завершення лікування з використанням тіворе-
лю відмічалося покращання лабораторних параметрів, 
які характеризують функціональний стан ендотелію�� Так, 
рівень ЕТ-1 у сироватці крові зменшувався в 1,83 рази і 
дорівнював 4,6±0,3 пг/мл (Р<0,001), хоча і залишався не-
вірогідно вище норми (при нормі 3,9±0,3 пг/мл; Р=0,17)�� 
Максимальний позитивний ефект від застосування тіво-
релю було виявлено щодо NO – його концентрація дося-
гала нижньої межі норми (25,7±0,8 мкмоль/л, при нормі 
28,5±1,6 мколь/л; Р=0,12)�� У групі зіставлення, хворі якої 
лікувалися загальноприйнятими засобами, при повторно-
му дослідженні рівні NO та ЕТ-1 у крові статистично від 
початкових значень не відрізнялися�� Рівень сироватково-
го ЕТ-1 дорівнював у середньому 7,5±0,2 пг/мл, що вище 
норми в 1,92 рази (Р<0,001) і менше вихідного показни-
ка в 1,08 рази (Р=0,20)�� Вміст сумарних метаболітів NO 

у крові хворих групи зіставлення також зростав невіро-
гідно і на момент повторного дослідження був у серед-
ньому 20,9±0,6 мкмоль/л, тобто в 1,36 рази менше норми 
(Р<0,001)��

Таким чином, виходячи з даних лабораторних дослід-
жень тіворель нормалізує рівень маркерів ендотеліальної 
дисфункції (ЕТ-1 та NO), які є одними з ланок патогенезу 
ЦД ІІ типу, особливо при субкомпенсованій формі�� Корек-
ція дисфункції ендотелію, яка полягає, насамперед, у від-
новленні метаболізму NO, є перспективним напрямком лі-
кування ЦД ІІ типу�� Використання препаратів, що містять 
L-аргінін, як доповнення до традиційної терапії, поліпшує 
функцію ендотелію судин і має захисну дію на судини��

Висновки
1. Відновлення судинної ланки патогенезу цукрово-

го діабету ІІ типу при коморбідному перебігу з дефор-
муючим остеоартрозом є важливою задачею в терапії, 
особливо у пацієнтів із субкомпенсованою формою 
хвороби, коли наявність ендотеліальної дисфункції 
погіршує клінічний перебіг хронічної патології.

2. застосування цукрознижувальних препаратів у 
комбінації із цитопротектором тіворелем позитивно 
впливає на вуглеводний обмін, особливо у хворих із 
субкомпенсованою формою цд ІІ типу на фоні деге-
неративно-запальних процесів у суглобах, що сприяло 
зменшенню сумарної дози цукрознижувальних препа-
ратів у даної категорії хворих.

3. Комплексна терапія цд ІІ типу у коморбідності 
з дОа нормалізувала лабораторні показники ендо-
теліальної дисфункції (ендотеліну-1 та метаболітів ок-
сиду азоту), що пов’язано із застосуванням донатору 
оксиду азоту – тіворелю, та сприяла покращанню са-
мопочуття хворих, а також стабілізації патологічного 
процесу.

4. у подальших дослідженнях планується досліди-
ти ефективність цитопротектору тіворелю як анти-
оксиданту у пацієнтів на цд ІІ типу у коморбідності 
з дОа.
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