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Використання тіворелю у складі комплексної терапії хворих на 
цукровий діабет ІІ типу у коморбідності із деформуючим остеоарт-
розом продемонструвало позитивний вплив на вуглеводний обмін, 
особливо у пацієнтів із субкомпенсованою формою цукрового діабе-
ту, що сприяло зменшенню сумарної дози цукрознижувальних препа-
ратів у даної категорії хворих�� У пацієнтів відмічалося покращання 
самопочуття за рахунок зменшення загальної слабкості, сухості у 
роті, зникнення шкірного свербежу, зменшення до незначного або 
повне зникнення больового синдрому у суглобах, особливо у спокої, 
та збільшення толерантності до фізичного навантаження�� Також ком-
плексна терапія нормалізувала лабораторні показники ендотеліальної 
дисфункції (ендотеліну-1 і метаболітів оксиду азоту) та допомагала 
стабілізації патологічної процесу��
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Использование тивореля в составе комплексной терапии боль-
ных сахарным диабетом ІІ типа в коморбидности с деформирующим 
остеоартрозом продемонстрировало положительное влияние на уг-

леводный обмен, особенно у лиц с субкомпенсированной формой 
сахарного диабета, что способствовало уменьшению суммарной 
дозы сахароснижающих препаратов у данной категории пациентов�� 
У больных отмечалось улучшение самочувствия за счет уменьшения 
общей слабости, сухости во рту, снижения кожного зуда, понижения 
до незначительного или полного исчезновения болевого синдрома 
в суставах, особенно в покое, и увеличения толерантности к физи-
ческой нагрузке�� Также комплексная терапия нормализовала лабо-
раторные показатели эндотелиальной дисфункции (эндотелина-1 и 
метаболитов оксида азота) и способствовала стабилизации патоло-
гического процесса��
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The use of tivorel in the complex therapy of patients with type 
II diabetes mellitus in comorbidity with deforming osteoarthritis 
demonstrated a positive effect on carbohydrate metabolism, especially 
in persons with subcompensated form of diabetes mellitus, which 
contributed to a decrease in the total dose of hypoglycemic medications 
in this category of patients�� Patients showed improvement in well-being 
by reducing general weakness, dryness in the mouth, reducing itching of 
the skin, reducing to a slight or complete disappearance of pain in the 
joints, especially in rest, and increasing tolerance to physical activity�� 
Beyond that, complex therapy normalized laboratory parameters of 
endothelial dysfunction (endothelin-1 and metabolites of the nitric oxide) 
and contributed to the stabilization of the pathological process��
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Хелікобактерна інфекція являє собою одну з най-
більш поширених хронічних інфекцій людини�� Інфіко-
ваність Нelicobacter pylori (Н. pylori) серед дорослого 
населення в різних регіонах світу варіює від 30 до 50% 
[1, 15], в Україні – не менше 70% [1, 5]�� У багатьох па-
цієнтів Н. pylori може визначатися як симбіотичний і 
непатогенний мікроорганізм чи у більшості інфікованих 
викликає безсимптомний перебіг�� У даний час активно 
досліджують патогенетичну роль інфекції H. рylori в 
розвитку екстрагастродуоденальних захворювань�� До 
недавнього часу вважалося, що гепатобіліарна система 
(ГБс) при хелікобактерній інфекції залишається інтакт-
ною�� Встановлено, що H. рylori чутливий до агресивної 

дії більшості жовчних кислот людини in vitro, зокрема, 
до дезоксихолевої і хенодезоксихолевої кислот [9, 13]�� 
Однак H. pylori здатний адаптуватися до жовчних кис-
лот in vivo, що було показано в дослідженнях, які вста-
новили здатність мікроорганізму виживати у фекаліях 
[13, 14]�� Іншими авторами [2] доведена наявність ДНК 
H. pylori в тканинах ГБс у людей, які страждають на 
найрізноманітніші захворювання печінки і жовчовивід-
них шляхів��

Науковий інтерес викликає роль бактерії H. pylori в 
розвитку не тільки захворювань системи травлення, але 
й цілої низки патологічних станів, зокрема в ураженні 
суглобів [4, 7]�� Раніше остеоартроз (ОА) розглядався як 
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