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Резюме. Актуальність. Діагностика та лікування діабетичної полінейропатії мають особливе значення

для хворих на цукровий діабет, оскільки вона може призводити до тяжких наслідків. Метою дослідження
було підвищення ефективності лікування невропатичного болю шляхом включення препарату келтикан та
поляризуючого світла в комплексну терапію діабетичної полінейропатії. Матеріали та методи. Обстежено 99 хворих на цукровий діабет 2-го типу, ускладнений діабетичною полінейропатією. Пацієнти були розподілені на 3 групи: до контрольної групи увійшли 32 пацієнти, які отримували стандартне лікування, 32 хворі
2-ї групи додатково отримували келтикан по 1 капсулі тричі на добу впродовж місяця, а 35 хворим 3-ї групи
додатково було призначено 12 лікувальних процедур поляризуючим світлом. Оцінку інтенсивності невропатичного болю проводили за допомогою модифікованого опитувальника DN4. Результати. Установлено
позитивний клінічний ефект лікування в усіх групах після 12-денного курсу лікування, який зберігався впродовж 3 місяців у 2-й та 3-й групах, а через 6 місяців — лише в групі з додатковим призначенням келтикану.
Висновки. Використання опитувальника DN4 із модифікованою шкалою оцінки показників невропатичного
болю дозволяє оптимізувати діагностику даного ускладнення у хворих на цукровий діабет. Включення препарату келтикан та поляризуючого світла в стандартну комплексну терапію діабетичної полінейропатії підвищує клінічну ефективність лікування невропатичного болю.
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Вступ
Діабетична полінейропатія (ДПН) — хронічне
ускладнення цукрового діабету (ЦД), що негативно
впливає на стан нервової системи людини. Виділяють
центральну вісцеральну і периферійну полінейропатію, остання спостерігається в 70–90 % хворих [17, 19,
22]. До клінічних форм периферійної полінейропатії
відносять сенсорну або больову (біль у нижніх кінцівках гострий пекучий або ниючий, що посилюється в
спокої, особливо вночі, оніміння, парестезії, у тому
числі болісні, напруженість, поколювання, зниження
порогу тактильної, больової, температурної чутливості); моторну (проявляється нічними судомами в м’язах,
слабкість у м’язах, атрофії, нестійкість ходи, зниження
ахіллового рефлексу), які ізольовано зустрічаються
порівняно рідко, та їх змішаний варіант [21]. Зазвичай
клінічна діагностика нейропатичного болю не складає

труднощів, оскільки пацієнти чітко описують больові
та сенсорні ознаки, які підтверджуються при неврологічному обстеженні.
Незважаючи на порівняно простий шлях виявлення ДПН у хворих, на сучасному етапі не існує такого
методу лікування даного ускладнення ЦД, який би
вважався золотим стандартом. Відповідно до рекомендацій МОЗ України, відображених в Уніфікованому
протоколі лікування хворих на ЦД 2-го типу, ускладненого діабетичною полінейропатією [20], призначають препарати альфа-ліпоєвої кислоти, актовегін
та вітаміни групи В. Проте не в усіх пацієнтів дане
лікування є достатньо ефективним та довготривалим,
що вимагає нових підходів до вирішення даного питання. Окремі дослідники у своїх роботах навели дані
щодо знеболювальних [15, 16] ефектів препарату келтикан (до складу якого входить суміш амінокислот:
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цитидину-5’-динатрію монофосфату 5,0 мг; уридину5’-тринатрію трифосфату, уридину-5’-динатрію дифосфату, уридину-5’-динатрію монофосфату в дозі,
еквівалентній 1, 330 мг уридину) при лікуванні травматичного, постгерпетичного та інших видів болю
неврологічного походження. Інші автори показують
виражений вплив на нейропатію при використанні
світлотерапевтичних процедур [10, 12]. Це спонукало
нас до проведення даного дослідження.
Мета дослідження — підвищити ефективність лікування невропатичного болю в комплексній терапії діабетичної полінейропатії за допомогою препарату келтикан та світлотерапевтичних процедур.

Шляхом телефонного опитування через 3 і 6 місяців
проводили оцінку стану пацієнтів із використанням
першого блоку запитань опитувальника.
Аналіз й обробку статистичних даних результатів
клінічних обстежень проводили на персональному
комп’ютері з використанням пакета прикладних програм Statistica 10 та MS Excel XP. Порівняння абсолютних величин здійснювалося за допомогою критерію
Пірсона χ2 (ксі-квадрат). Порівняння показників у
групі проводили за допомогою непараметричного методу Вілкоксона, а між групами — методу Стьюдента.
Різницю показників вважали вірогідною при показнику p < 0,05.

Матеріали та методи

Результати та обговорення

Для досягнення поставленої мети ми провели комплексне обстеження 99 хворих на ЦД 2-го типу, ускладненого діабетичною полінейропатією. Вік обстежених
становив від 45 до 65 років (середній вік — 56,57 ± 5,77
року). Тривалість ЦД становила від 5 до 19 років (середня тривалість — 9,63 ± 3,73 року), а ДПН — 1–12
років (середня тривалість — 5,38 ± 2,95 року). Усі обстежені були розподіленні на три групи залежно від лікування, що отримували. До контрольної групи (1-ша
група) увійшли 32 пацієнти, які отримували стандартне лікування згідно з Уніфікованим клінічним протоколом первинної та вторинної (спеціалізованої)
медичної допомоги (№ 1118 від 21.12.2012) [20]. 32
пацієнти дослідної групи (2-га групи) додатково отримували келтикан по 1 капсулі тричі на добу впродовж
місяця [12, 13]. 3-тя група включала хворих, яким було
призначено стандартне лікування та 12 світлотерапевтичних процедур, що проводили за допомогою фізіотерапевтичного апарату «Біоптрон» [18]. Тривалість процедури становила 10 хв зі спрямованим потоком світла
на нижні кінцівки. Групи були порівнянними за віком,
тривалістю ЦД та діабетичної полінейропатії. Клінічне
обстеження пацієнтів здійснювали до початку лікування та на 12-й день після початку лікування.
За модифікованим нами опитувальником DN4
(2005) [6, 7, 14] діагностували наявність невропатичного болю. Він складається з двох блоків запитань:
перший містить 7 запитань до хворого, за допомогою
яких виявляють сенсорні симптоми, а саме спонтанний біль, до якого належать такі симптоми, як відчуття
печії, болюче відчуття холоду, відчуття як від ударів током і наявність парестезії та дизестезії (відчуття повзання мурашок, поколювання, оніміння, свербіж). До
другого блоку опитувальника входять 3 висновки лікаря на підставі клінічного огляду, що дає йому можливість виявити алодинію та негативні сенсорні симптоми. Якщо позитивних відповідей понад 4 із 10 пунктів,
то це свідчить про наявність у пацієнта невропатичного болю [4, 5, 9]. Запропонована нами модифікація
першого блоку даного опитувальника шкалою від 1 до
10 до кожного пункту дозволяє оцінити інтенсивність
сенсорних відчуттів.
Результати оцінювали на початку та через 12 тижнів
після проведеної терапії діабетичної полінейропатії.

До лікування невропатичний біль згідно з опитувальником DN4 турбував 75 (75,76 %) обстежених, що
відповідає даним літератури [8, 10].
Між групами вірогідних відмінностей до лікування
не було (р > 0,05) (табл. 1).
Суб’єктивні ознаки в дослідній групі пацієнтів були розподілені так: відчуття печіння турбувало 66,7 %
хворих, холоду — 32,3 %. Повзання мурашок відчували
73,7 % осіб. Відчуття як від удару струму спостерігалось
у 41,4 % хворих на діабет. Поколювання та оніміння
мало місце в понад 50 % пацієнтів. Скарги на свербіж
були в 34,3 % опитаних. При обстеженні хворих біль
локалізувався в ділянці зі зниженою чутливістю до доторкування — у 60 %, до поколювання — у 39,4 % і в ділянці подразнення пензликом — у 19,2 % досліджених.
Інтенсивність кожної з наведених скарг до лікування в
обстежених групах хворих наведена на рис. 1.
Проведене лікування сприяло зменшенню показників невропатичного болю, позитивній динаміці інтенсивності суб’єктивних скарг пацієнтів. Аналіз даних
опитувальника DN4 показав зменшення ознак невропатичного болю на 41, 7 % (χ2 = 2,5; р > 0,05) у хворих
контрольної групи, на 64 % (χ2 = 4,8; р < 0,05) — у групі осіб, які додатково отримували світлотерапевтичні
процедури та на 80,77 % (χ2 = 27,6; р < 0,05) — у групі
осіб, які додатково отримували лікування келтиканом.
Показник наявності невропатичного болю після курсу
лікування був вірогідно меншим у 2-й і 3-й групах.
Динаміка окремих показників невропатичного болю в кожній із груп на 12-й день після початку лікування виявила, що в пацієнтів 1-ї групи відчуття печії зменшилося на 15,6 % (χ2 = 1,6; р > 0,05), в осіб 2-ї
групи — на 31,3 % (χ2 = 6,3; р < 0,05), 3-ї — на 34,4 %
(χ2 = 7,0; р < 0,05). Відчуття холоду зменшилось невірогідно в трьох групах на 6,3 % (χ2 = 0,3; р > 0,05),
12,5 % (χ2 = 1,3; р > 0,05) та 5,7 % (χ2 = 0,3; р > 0,05)
відповідно. Відчуття удару струму стало меншим на
28,1 % (χ2 = 6,5; р < 0,05) у пацієнтів 1-ї групи, на
31,3 % (χ2 = 7,3; р < 0,01) — в осіб 2-ї групи та на 28,1 %
(χ2 = 5,9; р < 0,05) — у хворих 3-ї групи. Відчуття повзання мурашок турбувало менше на 12,5 % (χ2 = 1,0;
р > 0,05), 28,1 % (χ2 = 5,5; р < 0,05) та 22,9 % (χ2 = 4,2;
р < 0,05) у хворих на діабет 1–3-ї груп відповідно.
Поколювання та оніміння зменшилися на 21,9 %
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(χ2 = 3,1; р < 0,05) та 3,1 % (χ2 = 3,1; р > 0,05) у пацієнтів 1-ї групи, 34,4 % (χ2 = 7,6; р < 0,01) і 15,6 % (χ2 = 7,6;
р < 0,05) — в осіб 2-ї групи та 25,7 % (χ2 = 4,7; р < 0,05) і
28,6 % (χ2 = 5,7; р < 0,05) — в опитаних 3-ї групи. Свербіж став турбувати менше на 3,1 % (χ2 = 0,08; р > 0,05)
в опитаних 1-ї групи, 15,6 % (χ2 = 2,0; р > 0,05) — 2-ї
групи та 14,3 % (χ2 = 1,7; р > 0,05) — 3-ї групи. Біль, що
локалізувався в ділянці зменшення чутливості до доторкування, зменшився на 15,6 % (χ2 = 1,9; р > 0,05),
25 % (χ2 = 4,1; р < 0,05) та 14,3 % (χ2 = 1,4; р > 0,05),
до поколювання — на 25 % (χ2 = 4,4; р < 0,05), 31,3 %
(χ2 = 4,7; р < 0,05) та 22,9 % (χ2 = 4,6; р < 0,05), до подразнення пензликом — на 6,3 % (χ2 = 0,3; р > 0,05),

15,6 % (χ2 = 4,0; р < 0,05) і 5,7 % (χ2 = 0,7; р < 0,05) в
обстежених 1–3-ї груп відповідно (табл. 2).
Через 3 місяці в 1-й групі відчуття печіння, холоду,
відчуття як від удару струмом, повзання мурашок, поколювання, оніміння і свербіж турбували 17 (53,1 %),
10 (31,3 %), 12 (37,5 %), 20 (62,5 %), 10 (31,3 %), 18
(56,3 %) і 9 (28,1 %), у 2-й групі — відповідно 7 (21,9 %),
7 (21,9 %), 3 (9,4 %), 12 (37,5 %), 7 (21,9 %), 10 (31,3 %)
і 5 (15,6 %) та в 3-й — відповідно 7 (20 %), 8 (22,9 %), 6
(17,1 %), 23 (65,7 %), 14 (40 %), 11 (31,4 %) і 7 (20 %).
Після 6 місяців у пацієнтів 1-ї групи відчуття печіння, холоду, удару струмом, повзання мурашок, поколювання, оніміння і свербіж відмічалися у 22 (68,5 %),

Таблиця 1. Динаміка вираженості невропатичного болю в обстежених групах хворих на цукровий діабет за даними
опитувальника DN4 до та після лікування (M ± σ)
Показник

1-ша група

2-га група

3-тя група

F

p

До лікування

4,66 ± 1,41

5,03 ± 1,42

4,83 ± 1,56

0,52

> 0,05

Після лікування

3,38 ± 1,48

2,19 ± 1,06*

2,97 ± 1,22

7,32

< 0,05

Таблиця 2. Динаміка інтенсивності проявів невропатичного болю в обстежених групах хворих (M ± σ)
Показник

До
лікування

1

Після лікування через

р1

р2

р3

р4

р5

4,72 ± 3,72 1,66 ± 1,95 1,72 ± 1,89 4,56 ± 3,52

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

> 0,05

2

2,28 ± 3,35 0,69 ± 1,30 0,81 ± 1,26 2,38 ± 3,42

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

> 0,05

3

2,28 ± 3,38 0,53 ± 1,50 0,59 ± 0,84 2,03 ± 2,56

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

> 0,05

4

3,63 ± 3,49 2,00 ± 2,58 2,22 ± 2,08 3,81 ± 3,28

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

> 0,05

5

2,22 ± 3,67 1,28 ± 2,32 1,38 ± 2,24

2,34 ± 3,1

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

> 0,05

6

3,03 ± 3,28 1,31 ± 2,24 1,53 ± 1,69 3,13 ± 2,87

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

> 0,05

7

1,75 ± 2,83 0,91 ± 1,88 1,72 ± 2,98 1,78 ± 3,08

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

> 0,05

12 днів

3 місяці

6 місяців
1-ша група

2-га група
1

4,91 ± 3,77 0,63 ± 0,94 0,72 ± 1,53 0,97 ± 1,23

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

2

2,19 ± 3,49 0,53 ± 1,34 0,88 ± 1,83 1,97 ± 3,24

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

3

2,41 ± 3,14 0,41 ± 1,19 0,44 ± 1,39 0,53 ± 1,32

< 0,05

< 0,05

< 0,05

> 0,05

< 0,05

4

4,03 ± 2,94 1,72 ± 1,99 1,06 ± 1,74 1,44 ± 1,70

< 0,05

< 0,05

< 0,05

> 0,05

< 0,05

5

2,41 ± 2,33 0,78 ± 1,68 0,72 ± 1,51 0,97 ± 1,66

< 0,05

< 0,05

< 0,05

> 0,05

< 0,05

6

3,63 ± 3,30 1,03 ± 1,86 1,09 ± 1,82 1,16 ± 1,73

< 0,05

< 0,05

< 0,05

> 0,05

< 0,05

7

1,84 ± 2,90 0,41 ± 1,07 0,53 ± 1,39 0,94 ± 2,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

3-тя група
1

5,09 ± 3,83 0,23 ± 0,43 0,29 ± 0,57 4,74 ± 3,88

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

> 0,05

2

2,14 ± 3,54 0,51 ± 1,04 0,54 ± 1,12 1,80 ± 3,14

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

> 0,05

3

2,40 ± 3,21 0,40 ± 1,04 0,51 ± 1,29 1,80 ± 2,64

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

> 0,05

4

4,29 ± 3,06 2,03 ± 2,02 2,00 ± 2,58 3,91 ± 3,07

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

> 0,05

5

2,51 ± 2,48 1,14 ± 1,82 1,26 ± 1,80 2,40 ± 2,38

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

> 0,05

6

3,63 ± 3,30 0,37 ± 0,55 0,54 ± 0,89 2,89 ± 3,72

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

> 0,05

7

1,74 ± 2,76 0,43 ± 1,01 0,54 ± 1,34 1,14 ± 2,29

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

> 0,05

Примітки: 1 — відчуття печії; 2 — відчуття холоду; 3 — відчуття як від удару струмом; 4 — пощипування, відчуття повзання мурашок; 5 — поколювання; 6 — оніміння; 7 — свербіж; р1 — вірогідність показників до лікування і через 12 днів після початку лікування; р2 — вірогідність показників на 12-й день після лікування і через 3 місяці; р3 — вірогідність показників до лікування і через 3 місяці; р4 — вірогідність показників на 12-й день після лікування і через 6 місяців; р5 — вірогідність
показників до лікування і через 6 місяців.

Vol. 8, No 2, 2018

http://pjs.zaslavsky.com.ua

113

Практична медицина / Practical Medicine
12 (37,5 %), 14 (43,8 %), 22 (68,5 %), 15 (46,9 %), 21
(65,6 %) і 9 (28,1 %) та відповідно в 15 (46,9 %), 10
(31,3 %), 6 (18,8 %), 16 (50 %), 10 (31,3 %), 13 (40,6 %) і
10 (31,3 %) хворих на діабет 2-ї групи і у 23 (65,7 %), 10
(28,6 %), 13 (37,1 %), 26 (74,3 %), 20 (57,1 %), 14 (40 %)
3,5
3

F =16,95
p < 0,05
F = 2,5
p > 0,05

2,5
2

F = 6,15
p < 0,05

1,5
1

F = 0,96 F = 2,83
p > 0,05 p > 0,05

F = 0,15
p > 0,05

F = 0,82
p > 0,05

0,5
0
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А

Висновки

1-ша група
2-га група
3-тя група
3,5
3

F = 18,44
p < 0,05
F = 4,05
p < 0,05

2,5
2

F = 4,32
F = 1,13 p < 0,05
p > 0,05

F = 5,21
p < 0,05
F = 1,41
p > 0,05

1,5
1

F = 0,92
p > 0,05

0,5
0
1

2

3

4

5

6

7

В

F = 15,32
p < 0,05
F = 8,39
p < 0,05

1

2

3

4

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів при підготовці даної статті.

F = 4,35
p < 0,05
F = 4,19
p < 0,05

F = 0,40
p > 0,05 F = 3,96
p < 0,05

5

F = 0,64
p > 0,05

6

7

С
1-ша група
2-га група
3-тя група

Рисунок 1. Динаміка інтенсивності суб’єктивних скарг
в обстежених групах хворих під впливом використаних
програм лікування
Примітки: 1 — відчуття печії; 2 — відчуття холоду; 3 —
відчуття як від удару струмом; 4 — пощипування, відчуття повзання мурашок; 5 — поколювання; 6 — оніміння; 7 —
свербіж; * — р < 0,05; А — 12 днів після лікування; В — 3 місяці після лікування; С — 6 місяців після лікування.
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1. Призначення препарату келтикан разом зі стандартною терапією діабетичної полінейропатії дозволяє
досягти довготривалого (протягом 6 місяців) позитивного клінічного ефекту.
2. Додаткове включення світлотерапевтичних процедур до протокольного лікування діабетичної полінейропатії має виражений позитивний вплив на зменшення інтенсивності симптомів невропатичного болю
в пацієнтів із даним ускладненням, які зберігаються
впродовж 3 місяців.
3. Застосування модифікованого опитувальника
DN4 дозволяє покращити діагностику невропатичного болю.
Перспективи: доцільно продовжити вивчення додаткового призначення до стандартної терапії діабетичної
полінейропатії в комбінації з препаратом келтикан та
курсом світло терапевтичних процедур на патогенетичні механізми розвитку невропатії.

1-ша група
2-га група
3-тя група

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

і 12 (34,3%) опитаних 3-ї групи. Порівняння інтенсивності скарг між групами пацієнтів подано на рис. 1.
Позитивний клінічний ефект від призначеного лікування на перебіг ДПН узгоджується з результатами інших авторів [1, 10]. Так, використання як стандартної
терапії, так і доповненої келтиканом чи поляризуючим
світлом сприяє вірогідному покращанню показників
шкали опитувальника DN4 через 12 днів після початку
лікування [2, 3, 10]. Проте аналіз відповідей на пункти
блоку 1 з диференціацією інтенсивності суб’єктивних
відчуттів засвідчив збереження клінічного ефекту через 3 місяці після проведеної терапії в пацієнтів 2-ї та
3-ї груп. Через 6 місяців більшість суб’єктивних відчуттів повернулася до вихідного рівня в пацієнтів 1-ї та 3-ї
груп і лише частини хворих 2-ї групи, що обґрунтовує
доцільність повторного курсу запропонованого лікування.
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Особенности влияния препарата келтикан и поляризующего света
на признаки невропатической боли в комбинированной терапии диабетической
полинейропатии
Резюме. Актуальность. Диагностика и лечение диабе-

тической полинейропатии имеют особое значение для
больных сахарным диабетом, так как она может приводить к тяжелым последствиям. Целью исследования было повышение эффективности лечения невропатической
боли путем включения препарата келтикан и поляризующего света в комплексную терапию диабетической полинейропатии. Материалы и методы. Обследовано 99 больных с сахарным диабетом 2-го типа, осложненным диабетической полинейропатией. Пациенты были распределены на 3 группы: в контрольную группу вошли 32 пациента, которые получали стандартное лечение, 32 больных 2-й группы дополнительно получали келтикан по
1 капсуле три раза в сутки в течение месяца, а 35 больVol. 8, No 2, 2018

ным 3-й группы дополнительно были назначены 12 лечебных процедур поляризующим светом. Оценку интенсивности нейропатической боли проводили с помощью модифицированного опросника DN4. Результаты.
Установлен положительный клинический эффект терапии у всех больных после 12-дневного курса лечения, который сохранялся в течение 3 месяцев во 2-й и 3-й группах, а через 6 месяцев — только в группе с дополнительным назначением келтикана. Выводы. Использование
опросника DN4 с модифицированной шкалой оценки
показателей невропатической боли позволяет оптимизировать диагностику данного осложнения у больных сахарным диабетом. Включение препарата келтикан и поляризующего света в стандартную комплексную тера-
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пию диабетической полинейропатии повышает клиническую эффективность лечения невропатической боли.

Ключевые слова: диабетическая полинейропатия; нейропатическая боль; келтикан; поляризующий свет

N.R. Makarchuk, L.P. Martynyuk
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Features of the influence of keltican and polarizing light on signs of neuropathic pain
in combination therapy of diabetic polyneuropathy
Abstract. Background. Diagnosis and treatment of diabetic

polyneuropathy is of particular importance for patients with diabetes mellitus and can lead to severe consequences. The purpose
of the study was to increase the effectiveness of treatment for
neuropathic pain by inclusion of keltican and polarizing light into the comprehensive therapy of diabetic polyneuropathy. Materials and methods. We examined 99 patients with type 2 diabetes mellitus complicated by diabetic polyneuropathy. Patients
were divided into 3 groups: the control group included 32 patients who received standard treatment, 32 persons in the second group additionally received 1 capsule of keltican three times
a day for a month, and 35 diabetic patients of the third group
were assigned additional 12 procedures of polarizing light. The
assessment of neuropathic pain severity was performed using a
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DN4 modified questionnaire. Results. The positive clinical effect of treatment was observed in all groups after 12 days of treatment, and maintained for 3 months in groups 2 and 3, and it lasted for 6 months in the group with additional prescription of keltican. Conclusions. The inclusion of keltican and polarizing light
in the standard comprehensive therapy of diabetic polyneuropathy increases the clinical efficacy of neuropathic pain treatment.
Using a DN4 questionnaire with a modified evaluation scale to
assess neuropathic pain severity helps to optimize diagnosis of
such complications in diabetic patients.
Keywords: diabetic polyneuropathy; neuropathic pain; keltican; polarizing light
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