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помірний (4-6 балів), у 10 осіб – слабкий (до 3-х балів), у 
решти (17 осіб) – сильний (6,1-7,5 балів)�� Тривалість де-
генеративно-запального процесу в суглобах в обстежених 
хворих від 3 до 12 років��

Пацієнти, які були під спостереженням, отримували 
пероральні цукрознижувальні засоби – монотерапія пре-
паратами сульфонілсечовини чи бігуанідами, або комбі-
нована терапія (при субкомпенсованому ЦД)�� Консерва-
тивне лікування ДОА включало медикаментозні засоби 
– нестероїдні протизапальні засоби, хондропротектори та 
фізіотерапевтичні методи�� Для визначення ефективності 
цитопротектору тіворелю в лікуванні коморбідної патоло-
гії суглобів та ЦД ІІ типу всі хворі розподілені на дві гру-
пи – основну (37 осіб) та зіставлення (32 особи)�� Обидві 
групи рандомізовані за віком, тяжкістю клінічного перебі-
гу, тривалістю хвороб та місцем проживання�� В основній 
групі пацієнти додатково отримували тіворель у вигляді 
повільної внутрішньовенної інфузії по 100 мл щодня, про-
тягом 10 діб�� Обстеження хворих проводили в динаміці: 
до і після лікування (через 2 тижня)��

Лабораторне дослідження включало вимірювання 
натщесерце рівня глюкози в капілярній крові за загаль-
ноприйнятою методикою�� Показники дисфункції ендо-
телію вивчали за концентрацією ЕТ-1 та NO у сироват-
ці крові за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА) 
з використанням стандартних наборів реактивів фірми 
«Biomedica» (Австрія) та фірми R & D (сША) відповідно��

Група контролю складалась із 20 здорових осіб з чис-
ла донорів, які мешкали у рівнинних (10 осіб) та гірських 
(10 осіб) районах Закарпатської області��

статистичну обробку отриманих результатів прово-
дили методом варіаційної статистики для незв’язаних 
між собою спостережень за допомогою пакета програм 
Statistica 6��0�� Розподіл практично всіх варіаційних рядів 
підпорядковувався критеріям нормальності, тому вико-
ристовувався t-критерій ст’юдента з визначенням до-
стовірності відмінностей [6]��

Результати досліджень та їх обговорення
В результаті проведеного дослідження встановлено, 

що у хворих на ЦД ІІ типу при коморбідному перебігу 
з ДОА рівень глюкози у крові становив у середньому: 
в основній групі – (5,3±0,4) ммоль/л та групі зіставлен-
ня – (5,1±0,6) ммоль/л (при нормі (4,4±0,8) ммоль/л; 
Р=0,32ХХ)�� Необхідно відзначити, що серед обстеже-
них в основній групі у 20 хворих (54,1%) ЦД ІІ типу мав 
субкомпенсовану форму і рівень глікемії натще у них 
дорівнював (9,0±0,6) ммоль/л; у групі зіставлення у 17 
пацієнтів (53,1%) діагностовано субкомпенсовану фор-
му хвороби, і рівень глюкози у крові в них дорівнював 
(9,3±0,5) ммоль/л��

В результаті проведеного до початку лікування дослід-
ження встановлено наявність дисфункції ендотелію у хво-
рих на ЦД ІІ типу у коморбідності з ДОА�� До старту терапії 
у хворих обох груп відмічалося достовірне зниження вміс-
ту NO у сироватці крові: в основній групі – в 1,40 рази (при 

нормі 28,5±1,6 мкмоль/л; Р<0,001) та в групі зіставлення 
– в 1,44 рази (Р<0,001), дорівнюючи 20,4±1,0 мкмоль/л та 
19,8±0,9 мкмоль/л відповідно�� Причому найбільш істотне 
зменшення вмісту NO спостерігалося у хворих із субком-
пенсованим ЦД ІІ типу (в 1,59 рази; Р<0,001)�� Рівень ЕТ-1 
у крові обстежених основної групи становив у середньому 
8,4±0,4 пг/мл, що вище норми в 2,15 рази, у групі зістав-
лення – 8,1±0,4 пг/мл, що також вище норми в 2,08 рази 
(при нормі 3,9±0,3 пг/мл; Р<0,001)�� Необхідно відзначи-
ти, що у 8 пацієнтів (21,6%) основної групи та 6 пацієнтів 
(18,8%) групи зіставлення вміст означеного маркеру дис-
функції ендотелію зростав майже втричі (Р<0,001)�� Дані 
зміни свідчать про високий ступінь порушення функції 
ендотелію судин, причому у хворих з субкомпенсованою 
формою ЦД ІІ типу ендотеліальна дисфункція більш ви-
ражена, що сприяє обтяженню хронічного патологічного 
процесу��

За період стаціонарного лікування у 73% хворих ос-
новної групи та у 43,8% пацієнтів групи зіставлення 
відзначалося поліпшення самопочуття, що проявлялося 
зменшенням вираженості загальної слабкості, сухості у 
роті, зникненням шкірного свербежу�� В основній групі па-
цієнти відмічали зменшення (до слабкого) або повне зник-
нення больового синдрому у суглобах, особливо у спокої, 
та збільшення толерантності до фізичного навантаження 
(під час ходьби)��

Після завершення лікування з використанням тіворе-
лю, рівень глюкози у крові натщесерце був менше, ніж у 
пацієнтів, які лікувалися загальноприйнятими засобами 
(4,6±0,2 ммоль/л проти 5,0±0,3 ммоль/л; Р=0,27)�� При 
цьому рівень середньодобової глікемії у хворих основ-
ної групи не виходив за межі рекомендованих показни-
ків 6,8-10,0 ммоль/л при використанні меншої сумарної 
дози цукрознижувальних засобів�� Водночас у більшості 
(21 особа – 65,6%) пацієнтів групи зіставлення реко-
мендований рівень глюкози у крові був високим, дорів-
нюючи у середньому 10,2±0,4 ммоль/л, хоча у решти – в 
межах рекомендованих показників��

Через два тижні терапії середньодобові показни-
ки глікемії були нижчими у порівнянні з початковими 
значеннями в обох групах обстежених�� Однак більш 
виражена позитивна динаміка була встановлена в групі 
пацієнтів, які отримували тіворель – вірогідне знижен-
ня концентрації глюкози до рівня, близького до норми 
(4,4±0,3 ммоль/л), причому у 17 пацієнтів (45,9%) спос-
терігалася стійка нормоглікемія протягом усього дня 
(перед та після прийому їжі)�� У групі зіставлення пок-
ращання середньодобового рівня глюкози у крові було 
виявлено в 37,5% випадках, тоді як у більшості обсте-
жених протягом доби глікемічний профіль крові зали-
шався підвищеним у бік стійкої гіперглікемії�� Так, при 
контрольному дослідженні (через 2 тижня) в основній 
групі встановлено зменшення рівня глюкози не лише 
натщесерце (4,1±0,2 ммоль/л), а й протягом трьох год�� 
після їди – він досягав 5,7±0,4 ммоль/л, що зберігалося 
в межах післяаліментарної глікемії 5,0–11,0 ммоль/л�� 


