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Резюме. Попри те, що домінуючим клінічним виявом COVID-19 є захворювання дихальних шляхів, усе частіше спостерігається різна неврологічна симптоматика, зокрема, діабетична полінейропатія діагностується
в більшої частини хворих на цукровий діабет, уражаючи великі й малі нервові волокна. Засоби, що традиційно застосовуються при нейропатичному болі (трициклічні антидепресанти, габапентиноїди тощо), попри
їх позитивну дію щодо усунення симптомів полінейропатії, часто викликають побічні ефекти й не впливають
на регенерацію нервів. Протягом останнього десятиліття досить активно використовується група так званих
нуклеотидів. Накопичуються додаткові відомості про ефекти цих препаратів і відбувається поступова трансформація їх складу. Так, останнім часом увага дослідників приділяється вивченню ефективності комбінації
уридину, холіну, вітамінів групи В і фолієвої кислоти, для якої характерний досить високий профіль безпеки
й регенеративний потенціал. В огляді висвітлено механізми дії і результати клінічного застосування цієї
комбінації. Уридинмонофосфат, вітаміни групи В, фолієва кислота беруть участь у метаболічних процесах,
підсилюючи регенерацію нервів. Це сприяє розвитку непрямого (вторинного) знеболюючого ефекту. Крім
того, дані нових досліджень свідчать про здатність похідних уридинмонофосфату впливати на пуринергічні
P2Y-рецептори, що обумовлює пряму знеболюючу й пряму регенеративну дію. У дослідженнях була продемонстрована клінічна ефективність зазначеної комбінації при основних видах периферичного нейропатичного болю. При цьому комбінація не викликала побічних ефектів і добре переносилася. Було відзначено
зменшення або повну відміну прийому супутніх анальгетиків на тлі підвищення якості життя пацієнтів. Комбінація уридину, холіну, вітамінів групи В і фолієвої кислоти є досить ефективним доповненням до стандартної
терапії периферичного нейропатичного болю різного генезу й реабілітації після перенесеного COVID-19.
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Нинішня пандемія коронавірусної хвороби, викликаної вірусом SARS-CoV-2 (COVID-19), є особливим
викликом для людей із цукровим діабетом (ЦД). За цих
умов ЦД набуває схильності до особливо тяжкого перебігу й подвоює ризик смерті від COVID-19 унаслідок
ураження легень і серця. Крім того, хворі на ЦД часто
страждають від супутніх захворювань, які ще більше
погіршують клінічні результати [1]. У хворих на ЦД
2-го типу будь-якого віку частіше виникають серйозні
ускладнення від COVID-19, зумовлюючи триваліше пе-

ребування в стаціонарі [1]. Хоча вірус головним чином
викликає респіраторні ознаки й симптоми (кашель,
лихоманка, задишка, інтерстиціальний інфільтрат при
рентгенографії грудної клітки або комп’ютерній томографії легень), які значною мірою визначають тяжкість
захворювання і ризик смерті, зареєстровано випадки,
коли із самого початку хвороби відзначаються неврологічні симптоми (головний біль, аносмія, біль у м’язах, безсоння, сплутаність свідомості й брадифренія)
незалежно від характеру перебігу COVID-19 [2].
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Доведено, що у хворих на ЦД з мікросудинними
ускладненнями виникають більш серйозні ускладнення внаслідок COVID-19, при цьому ЦД — друга
за частотою (30 %) патологія у хворих на COVID-19.
У дослідженні CORONADO наявність мікросудинних
ускладнень була незалежно пов’язана зі смертю протягом семи днів після надходження в стаціонар із приводу COVID-19 [3]. Один із 10 госпіталізованих хворих на
COVID-19 із ЦД помер протягом тижня після надходження в стаціонар, а кожному п’ятому був потрібен
апарат штучної вентиляції легень [3]. В іншому дослідженні пацієнти з ЦД і неконтрольованою гіперглікемією мали більше ніж у 4 рази вищі шанси померти від
COVID-19 [4].
Попри те, що домінуючим клінічним виявом
COVID-19 є захворювання дихальних шляхів, усе частіше діагностується різна неврологічна симптоматика.
Так, порушення смаку й запаху чи їх спотворене сприйняття досягає в країнах Євросоюзу 88,0 % [5]. Крім
того, відзначаються астенія (слабкість, зниження толерантності до навантажень), порушення терморегуляції
(озноб), погіршення й зниження пам’яті, запаморочення, нейросенсорна туговухість, тинітус, вестибулопатії,
ураження окорухових нервів, сенсорні полінейропатії
[6–8]. Навіть через декілька місяців після одужання в
частини пацієнтів діагностують когнітивні порушення
й психічні розлади. Серед основних скарг — м’язовий
біль, погіршення пам’яті, депресії [9, 10].
Реабілітація дозволяє істотно знизити ризик розвитку негативних наслідків після перенесеного
COVID-19, а також повернути колишню якість життя,
покращити емоційний стан, настрій і працездатність
[11].
Як відомо, у більшої частини хворих на ЦД розвивається діабетична полінейропатія (ДПН), що вражає
великі й малі нервові волокна [12]. Детальне вивчення
механізмів ураження периферичної нервової системи
при COVID-19 дозволяє обґрунтовано припускати, що
імунні порушення відіграють ключову роль в ініціації і
подальшому прогресуванні змін, викликаних ДПН [13].
З огляду на роль різних вітамінів в умовах норми і патології зрозумілий інтерес до вивчення особливостей їх
обміну в пацієнтів з перенесеним COVID-19, а також
можливостей корекції їх вмісту в організмі з метою покращання результатів захворювання [14]. Зазначений
напрямок досліджень обґрунтований і перспективний,
оскільки відома роль вітамінів, зокрема групи В, у функціонуванні периферичної нервової системи в нормальних умовах, а також їх позитивний вплив при різних
захворюваннях [15]. Висловлено аргументоване припущення, що імунна відповідь певною мірою залежить
від достатнього вмісту в організмі низки необхідних для
його нормального функціонування речовин, зокрема
вітамінів групи В. Дефіцит вітамінів може бути однією
з причин порушення балансу прозапальних і протизапальних цитокінів, зміни механізмів контролю таких
епігенетичних факторів, як метилювання ДНК, модифікація гістона, посттрансляційна модифікація [16, 17].
Порушення вітамінного обміну особливе значення
мають у пацієнтів із супутнім ЦД, при якому посилю492

ється дефіцит вітамінів або підвищується потреба в
них. Як правило, порушення обміну вітамінів групи В
відзначаються в пацієнтів похилого й старечого віку,
вони мають потребу в додатковому надходженні вітамінів в організм.
Крім таких добре відомих наслідків дефіциту вітаміну В12, як порушення структури й трофіки нервових клітин, шкідлива дія надмірного утворення гомоцистеїну, його роль у розвитку COVID-19 може бути
пов’язана з імунними порушеннями. Так, було показано, що в умовах дефіциту вітаміну В12 у людини спостерігаються лімфопенія, дисбаланс синтезу цитокінів та
інші порушення імунного статусу [18, 19]. Також встановлено, що при ліквідації дефіциту вітаміну В12 зазначені порушення регресують [20].
Ранні прояви ДПН зазвичай зумовлені ураженням
сенсорних нервів і включають позитивні симптоми —
біль, парастезії й дизестезії в дистальних відділах кінцівок. Часто першим симптомом є характерний нейропатичний пекучий, колючий, стріляючий біль. Терапія
хронічного болю залишається складним завданням. Попри доволі широкий арсенал фармакологічних препаратів не так часто вдається досягти повного усунення болю
в пацієнтів з ДПН. У той же час нерідко спостерігаються
побічні ефекти. Тому пошук і розробка схем лікування
ДПН, які б відзначалися підвищеною ефективністю і
безпекою, є одним з актуальних питань. Останнім часом
зі збільшенням кількості досліджень і зростанням доказової бази розглядається застосування препаратів, що
містять нуклеотиди, а саме піримідинового ряду, як додаткової терапії в пацієнтів з нейропатіями [21].
Одним з представників піримідинових нуклеотидів є уридин, що входить до складу ДНК і має велике
значення в клітинному метаболізмі й енергетичному
обміні [22]. Уридин міститься в різних органах і тканинах людського організму, бере участь у біосинтезі різних нуклеїнових кислот і відіграє важливу роль у низці
біохімічних реакцій. Крім цього, уридин і його похідні
сприяють зменшенню цитотоксичності й покращують
перебіг індукованого медикаментами стеатозу печінки.
З уридину синтезується аденозинтрифосфат, цитидиндифосфат, що в подальшому приводить до утворення
холіну й фосфоліпідів у центральній нервовій системі.
Уридин виступає як нейротрансмітер, активуючи рецептори й даючи позитивні ефекти (у тому числі аналгетичний) [23]. Крім синтезу фосфоліпідів, уридин також відіграє роль у механізмі нейропротекції.
Метаболізм уридину також залежить від гомеостазу глюкози й обміну ліпідів і амінокислот [22]. Уридин
бере участь у переробці одного з найпоширеніших вуглеводів — галактози. Уридин — один з чотирьох основних компонентів рибонуклеїнової кислоти (РНК),
однак у формі РНК в уридину практично відсутня біодоступність. В організмі людини він присутній у вигляді стабільних форм моно- або дифосфату, руйнується
в печінці й шлунково-кишковому тракті, і, очевидно,
саме тому споживання їжі вірогідно не підвищує рівень
уридину в крові [23].
Різноманітна біологічна дія уридину в неврології.
За рахунок взаємодії з P2Y2-рецепторами й активації
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фактора росту нервових волокон уридин сприяє росту
аксонів, їх мієлінізації і збільшенню швидкості проведення нервового імпульсу [24]. Він виступає як транспортна молекула, за допомогою якої деякі сполуки
можуть проникати в головний мозок в обхід гемато
енцефалічного бар’єра. Уридин є своєрідним поживним
середовищем у складному процесі біосинтезу фосфоліпідів. І тут також спостерігається його взаємозв’язок з
холіном. Даний процес можна коротко описати так: з
уридину синтезується уридинтрифосфат, а потім цитидинтрифосфат, який при з’єднанні з фосфатхоліном
утворює фосфоровмісні сполуки холіну або фосфоліпіди головного мозку [25]. Фосфоліпіди є структурним
компонентом мембран дендритів. Таким чином уридин
сприяє утворенню клітинних мембран нервової тканини. Він функціонально пов’язаний з рецепторами, що
відповідають за ріст нейронів і їх диференціювання.
Доведено, що холін і уридин впливають на функціональний стан нервових клітин головного мозку при
сумісному використанні. Уридин здатний підвищувати
когнітивну діяльність, особливо у взаємодії з холіном.
Це обумовлено як синтезом мембран нервових клітин,
так і підтриманням синаптичної передачі сигналу між
нейронами [26].
Важливим компонентом лікування периферичних
нейропатій та усунення нейропатичного болю є відновлення мієлінової оболонки нервових волокон.
На сьогодні проведено низку досліджень, які демонструють ефективність препаратів, що містять нуклеотиди, у лікуванні ДПН. У відкритому проспективному
мультицентровому дослідженні [27] проводилося вивчення ефективності комбінації уридинмонофосфату,
фолієвої кислоти і вітамінів групи В стосовно впливу на
больовий синдром у пацієнтів з периферичною нейропатією різного ґенезу. У дослідженні брали участь 212 пацієнтів (середній вік 59,0 ± 14,4 року). Під час дослідження разом із зазначеною комбінацією використовувалися
базові препарати (нестероїдні протизапальні препарати
(НПЗП), антиконвульсанти, антидепресанти тощо) з
метою визначення зміни їх застосування в процесі лікування. Загальний бал за опитувальником для визначення нейропатичного компонента болю painDETECT на
початку дослідження становив 17,5 ± 5,7. На 60-й день
дослідження ця оцінка вірогідно знизилася до 8,8 ± 5,2
бала. Статистично вірогідне покращання спостерігалося щодо всіх трьох найчастіших видів болю — у попереку, при ішіасі й шийній радикулопатії. Слід підкреслити,
що на початку дослідження пацієнти приймали переважно базові препарати. На 60-й день дослідження було
відзначено зменшення їх прийому в 75,6 % пацієнтів
при вірогідному зниженні таких відчуттів, як: пекучий
біль, поколювання, простріл, оніміння. Побічних ефектів не було зареєстровано.
Ці ж автори [28] опублікували результати відкритого проспективного мультицентрового дослідження,
проведеного в 34 клінічних центрах Португалії. Пацієнти приймали комбінацію уридинмонофосфату, фолієвої кислоти й вітаміну В12 в одній капсулі один раз
на день протягом 60 днів. Загальний бал за опитувальником painDETECT на початку дослідження становив
Vol. 17, No. 6, 2021

17,3 ± 5,9. На 60-й день дослідження ця оцінка статистично вірогідно знизилася до 10,3 ± 6,1 бала (p < 0,001).
Також був зменшений або повністю відмінений прийом
супутніх анальгетиків у 77,4 % пацієнтів (на початку дослідження 81,3 % хворих приймали базові препарати).
Оскільки уридин є ендогенною природною речовиною, що бере участь у багатьох процесах організму, у
дослідженнях з його використанням не відзначаються
серйозні побічні явища [29].
Як уже зазначалося, уридин, що міститься в їжі переважно у вигляді РНК, не має високої біодоступності.
Тому немає відомостей про те, що будь-який вид їжі
може значно вплинути на плазмовий рівень уридину
[30]. Саме тому використання препаратів, що містять
уридин у високих дозах, стає особливо значущим з урахуванням їх здатності створювати необхідні концентрації в плазмі крові.
Уридин є природним будівельним матеріалом, що
сприяє регенерації нервових клітин, а додавання комбінації уридину, холіну, вітамінів групи В і фолієвої
кислоти до основної терапії хронічного болю з проявами нейропатії сприяє нейрорегенерації, посиленню
клітинного метаболізму, дає опосередкований протибольовий ефект.
Уридинмонофосфат при пероральному використанні метаболізується в кишечнику й печінці до уридину і в такому вигляді надходить у системний кровотік.
Після переходу звідти в нервові клітини до нього знову
приєднуються один, два або три фосфати, утворюючи, відповідно, уридинмонофосфат, уридиндифосфат і
уридинтрифосфат.
Сумісне використання уридину (у вигляді монофосфату) і ще одного нуклеотиду — холіну також
збільшує кількість білків (синапсин-1, PSD-95), що
локалізуються в пресинаптичній і постсинаптичній
мембранах. Холін також бере участь у формуванні
мембрани синапса. Це попередник нейротрансмітера
ацетилхоліну й агоніст ацетилхолінових рецепторів.
Як складова ліпопротеїнів холін задіяний у транспортуванні холестерину й жирів через клітинні мембрани,
він індукує метаболізм метильних груп, зумовлюючи
зменшення вмісту гомоцистеїну в плазмі крові. Терапія
холіном стимулює синтез і вивільнення ацетилхоліну,
сприяючи холінергічній трансмісії [24]. Висунуто гіпотезу щодо потенційної нейропротекторної дії холіну
при різних патологічних і/або непатологічних станах, в
основі яких лежить процес запалення [27].
Вітаміни В6 і В12 сприяють синтезу ендогенного холіну в печінці, але його необхідний рівень у пацієнтів з нейропатією можливо підтримувати тільки пероральним
прийомом [31]. Тому пацієнти з цукровим діабетом і
діабетичною полінейропатією потребують лікування зазначеною комбінацією. А у випадку COVID-19 нервова
система пацієнтів із ЦД зазнає додаткового нищівного
удару, і діабетична нейропатія проявляє себе повною
мірою із симптомами, що вже потребують застосування
нестероїдних протизапальних препаратів та ін. За таких
умов особливо доречно говорити про ефективність і
безпеку використання даної комбінації (уридин + інші
компоненти) для зменшення або повної відмови від
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НПЗП, оскільки всі активні речовини, які входять до її
складу, підсилюють регенерацію пошкоджених нервових закінчень, що сприяє усуненню симптомів ДПН,
таких як парестезії, біль, печіння тощо. Цій комбінації
зазвичай не притаманні побічні ефекти, вона дає як знеболюючий, так і регенеративний ефект. Це вигідно відрізняє її від аналгетичних засобів першої лінії, що використовують для боротьби з нейропатичним болем.

Висновки
Курс реабілітації після COVID-19 потрібен майже
всім пацієнтам незалежно від тяжкості перенесеної
інфекції. Реабілітація на ранніх стадіях дозволяє істотно знизити ризик розвитку негативних наслідків після
перенесеного COVID-19, а також повернути колишню якість життя, покращити емоційний стан, настрій
і працездатність. Комплексне лікування з включенням природних нуклеотидів, що покращують нервову
провідність, демонструє більш високу ефективність.
У зв’язку з цим доцільним є призначення нуклеотиду
уридину. Він рекомендується для лікування як безсимптомної діабетичної полінейропатії, так і полінейропатії, що проявляється відповідними симптомами,
особливо в пацієнтів із цукровим діабетом на тлі перенесеної інфекції COVID-19. При цьому слід пам’ятати,
що ефективність нуклеотиду уридину безпосередньо
залежить від дози й тривалості лікування (чим вища
доза уридину й тривалість застосування, тим вище
ефективність терапії). Застосування уридину сприяє
відновленню мієлінової оболонки нервів і покращанню нейрофізіологічних показників провідності. Завдяки додаванню комбінації уридину, холіну, вітамінів
групи В і фолієвої кислоти до основної терапії хронічного болю з проявами нейропатії можна досягти зменшення кратності прийому і/або доз супутніх препаратів
або повної їх відміни.
Оптимальне поєднання вищезазначених компонентів у достатній дозі, з одного боку, допомагає захистити організм від неврологічних ускладнень цукрового
діабету (зокрема, діабетичної нейропатії, при цьому
впливаючи навіть на рівень цукру в крові), а з іншого —
покращує клінічну картину перебігу цукрового діабету
на тлі COVID-19, що справляє негативний вплив на нервову систему пацієнта.
Конфлікт інтересів. Не заявлений.
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Treatment of neurological complications in patients with type 2 diabetes mellitus
at the stage of rehabilitation after COVID-19
Abstract. Although the predominant clinical manifestation of
COVID-19 is a respiratory disease, various neurological symptoms are increasingly being diagnosed, in particular, diabetic
polyneuropathy is diagnosed in most patients with diabetes, affecting large and small nerve fibers. Drugs that are traditionally
used for neuropathic pain (tricyclic antidepressants, gabapentinoids, etc.), despite their positive effect in eliminating the
symptoms of polyneuropathy, often cause side effects and do not
impact nerve regeneration. Over the last decade, a group of nucleotides has been used quite actively. Additional information on
the effects of this group of drugs was accumulated and there is a
gradual transformation, including their compositions. Thus, recently the attention of researchers has been devoted to the study
of the effectiveness of the combination of uridine, choline, vitamins B1, B6, B12, and folic acid, which is characterized by a fairly
high safety profile and regenerative potential. The review highlights the mechanisms of action and results of clinical use of this
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combination. Uridine monophosphate, B vitamins, folic acid are
involved in metabolic processes, enhancing nerve regeneration.
This contributes to the development of indirect (secondary) anal
gesic effect. In addition, the data of new studies indicate the ability of uridine monophosphate derivatives to impact purinergic P2Y
receptors, which causes a direct analgesic and direct regenerative
effect. Studies have demonstrated the clinical efficacy of this
combination in the main types of peripheral neuropathic pain.
The combination did not cause side effects and was well tolera
ted. There was a reduction or complete withdrawal of concomitant analgesics against the background of improving the quality of
life of patients. The combination of uridine, choline, vitamin B1,
vitamin B6, vitamin B12, and folic acid is a very effective addition
to the standard therapy of peripheral neuropathic pain of various
genesis and rehabilitation after COVID-19.
Keywords: diabetes mellitus; neuropathies; rehabilitation;
COVID-19
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