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«Тіворель»�� До складу препарату входять амінокисло-
ти – аргініну гідрохлорид та левокарнітин (L-карнітин)�� 
Аргінін проявляє себе як активний регулятор проміжно-
го обміну і процесів енергозабезпечення, відіграє певну 
роль у підтриманні гормонального балансу в організмі 
– збільшує вміст у крові інсуліну, глюкагону [11]�� Аргінін 
є субстратом для NО-синтази – ферменту, який каталізує 
синтез NO в ендотеліоцитах, пригнічує синтез ендотелі-
ну-1 (ЕТ-1), що є потужним вазоконстриктором і стимуля-
тором проліферації й міграції гладких міоцитів судинної 
стінки�� Левокарнітин є природною речовиною, що бере 
участь в енергетичному метаболізмі, а також метаболізмі 
кетонових тіл [8]�� У клінічному дослідженні [2] визнано, 
що терапія L-карнітином є розумним підходом до знижен-
ня системного запалення у хворих на ЦД ІІ типу�� Безпо-
середню користь L-карнітину пов’язують зі збільшенням 
ступеня окиснення глюкози, що допомагає інсуліну вико-
нувати його роботу�� Отже, тіворель нормалізує обмінні 
процеси, стимулює клітинний енергообмін, усуває енер-
годефіцит, підвищує адаптаційні можливості організму, 
зменшує м’язову слабкість��

Мета дослідження – вивчити вплив тіворелю на вуг-
леводний обмін, параметри дисфункції ендотелію у хво-
рих на цукровий діабет ІІ типу в коморбідності з деструк-
тивно-запальними процесами у суглобах��

Матеріали та методи дослідження
Під наглядом було 69 хворих на ЦД ІІ типу у коморбід-

ному перебігу із ДОА, віком від 46 до 62 років, з яких було 
28 чоловіків (40,6%) та 41 жінка (59,4%)�� серед обстеже-
них 40 хворих були мешканцями рівнинних районів і 29 
хворих – районів з гірською місцевістю�� У всіх пацієнтів, 
які включені у дослідження, клінічний перебіг ЦД харак-
теризувався як середньої тяжкості з компенсованою (32 
осіб) та субкомпенсованою (37 особи) формами хвороби�� 
Тривалість гіперглікемії становила у середньому 5,7±1,1 
років�� Діагностику ДОА проводили згідно з клінічними 
рекомендаціями Асоціації ревматологів України (Altman 
R�� еt al��, 1991)�� В усіх хворих виявлено первинний поліос-
теоартроз, з яких у 16 хворих виявлено I рентгенологічну 
стадію за J�� Kellgren і J�� Lawrence (1957) та у 53 хворих – ІІ 
стадію�� Інтенсивність болю в суглобах оцінювали за візу-
альною аналоговою шкалою (ВАШ), причому у більшості 
обстежених (42 особи – 60,9%) біль характеризувався як 

На теперішній час цукровий діабет (ЦД) ІІ типу є 
однією з найбільш актуальних медичних і соціальних 
проблем, що обумовлено загрозливими масштабами по-
ширеності, вагою ускладнень і передчасною смертністю 
внаслідок цього захворювання�� За останні роки накопи-
чено багато даних про патогенетичну роль дисфункції 
ендотелію у виникненні та прогресуванні ЦД [3, 12], що 
пов’язують з порушенням адекватної регуляції судинного 
тонусу і процесів авторегуляції кровообігу [9, 10]�� При ЦД 
ІІ типу у клітинах виникає метаболічний стрес через пе-
ревантаження мітохондрій жирними кислотами, що приз-
водить до розвитку дисфункції мітохондрій з утворенням 
токсичних продуктів недоокиснених жирів�� В умовах ме-
таболічного стресу зростає потреба в L-карнітині, тому 
його запаси в організмі швидко спустошуються�� Через це 
при ЦД ІІ типу відзначається виражений дефіцит L-кар-
нітину, що є вкрай необхідним для боротьби з ліпідним 
перевантаженням [2]�� В цих умовах звичайної кількості L-
карнітину, що надходить разом із їжею, не вистачає��

Також актуальною проблемою сучасної терапії зали-
шається вивчення патогенезу деформуючого остеоартрозу 
(ДОА), ролі запалення в його розвитку та прогресуванні, 
пошук лабораторних маркерів, які дозволяють проводити 
не тільки діагностику, а й віднаходження нових способів 
лікування�� В останні роки активно вивчаються біохімічні 
маркери деструкції хряща і кісткової тканини, визначення 
яких має клінічне значення та дозволяє уточнити механіз-
ми патогенезу ДОА [1, 5]�� Одним з маркерів запального 
процесу є оксид азоту (NO), продукція якого може значно 
знижуватися при захворюваннях суглобів��

Основною умовою лікування і профілактики усклад-
нень ЦД є стійка компенсація вуглеводного обміну, що 
призводить до уповільнення прогресуючого ураження су-
дин та нервових волокон�� Однак досягнення нормогікемії 
не є єдиною умовою стабілізації клінічних проявів ЦД�� 
Для профілактики розвитку субкомпенсованих та важких 
форм хвороби поряд із цукрознижувальними засобами до-
цільно використовувати патогенетичну терапію [4, 7]�� На 
сьогоднішній день існує великий арсенал лікарських за-
собів, які поліпшують біоенергетичні процеси в клітинах�� 
При ЦД патогенетично обґрунтованим є застосування за-
собів, які поєднують активацію метаболізму, поліпшення 
гемодинаміки і нормалізацію вуглеводного обміну�� До 
таких засобів відноситься сучасний вітчизняний препарат 


