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хронічне незапальне захворювання суглобів, яке характе-
ризується дегенерацією суглобового хряща та структур-
ними змінами субхондральної кістки як наслідок старіння 
організму�� Тепер ОА розглядають як агресивний ката-
болізм суглобового хряща на тлі запалення, що вимагає 
адекватного патогенетичного лікування��

На сьогодні H��pylori розглядається як альтеруючий 
агент, здатний не лише безпосередньо зумовлювати міс-
цеву запальну реакцію в слизовій оболонці шлунка та два-
надцятипалої кишки [14], а й провокувати розвиток сис-
темного запалення з активацією фагоцитів [7]�� Важливу 
роль у розвитку запалення відіграють медіатори запален-
ня, вироблення яких здатний індукувати або безпосеред-
ньо H��pylori, або самі клітини запалення [7, 12]�� Підвищен-
ня їхньої продукції макрофагами відбувається з метою 
цитотоксичного або цитостатичного впливу на патогенні 
мікроорганізми�� У свою чергу, зменшення кількості мо-
ноцитів означає зменшення кількості макрофагів, і, отже, 
недостатню активність неспецифічного захисту організму 
від патогенних мікроорганізмів, зокрема при інфікуванні 
H. pylori. При цьому імунна система організму не може 
виробляти захист до H��pylori, що пояснює повторні конта-
мінації та рецидиви хвороби [7, 16]��

На даний час однією з провідних проблем в ліку-
ванні ОА залишаються коморбідні стани�� Застосуван-
ня засобів профілактики дегенеративних та запальних 
процесів у суглобах пацієнтів із неалкогольним сте-
атогепатитом (НАсГ) на фоні контамінації H.pylori 
істотно впливає на прогресування ОА�� Тривале засто-
сування нестероїдних протизапальних препаратів (НП-
ВП) в терапії ОА може супроводжуватися розвитком 
холестатичного та цитолітичного синдромів, що про-
вокує загострення хронічного патологічного процесу 
у печінці у хворих з НАсГ [3, 4, 10]��

Вітчизняний препарат «Нуклекс» відноситься до нату-
ральних сполук з компонентів клітин організму людини – 
рибонуклеїнової кислоти�� Препарат стимулює антиінфек-
ційну резистентність за рахунок стимуляції енергетичного 
обміну у клітинах макрофагально-фагоцитуючої системи 
[8]�� Застосування нуклексу сприяє зменшенню дози при-
йому НПВП через протизапальний ефект за рахунок при-
гнічення утворення арахідонової кислоти з фосфоліпідів 
клітинних мембран, а саме придушення початкових етапів 
запального процесу [8, 11]�� Особливо необхідно відзначи-
ти регенеруючу активність нуклексу із прискоренням від-
новлення тканин після ушкодження�� Завдяки такій комп-
лексній дії нуклексу можна подовжити період ремісії при 
хронічних, у тому числі і запальних захворюваннях��

Метою роботи було вивчення впливу нуклексу у 
профілактичному лікуванні остеоартрозу у хворих із 
неалкогольним стеатогепатитом на фоні хелікобак-
теріозу��

Матеріали та методи дослідження
Під спостереженням знаходилося 57 хворих на ідіо-

патичний ОА, віком від 39 до 54 років (середній вік 

43,2±2,9 роки), з яких переважну кількість складали 
жінки (37 осіб – 64,9%)�� Діагноз захворювань суглобів 
встановлювали на підставі критеріїв, рекомендованих 
Асоціацією ревматологів України (Altman R�� еt al��, 1991)��	
Тривалість ОА в обстежених пацієнтів становила від 2-х 
до 7 років (середня тривалість 3,6±1,6 років)�� До спос-
тереження включено пацієнтів із поліостеоартрозом, 
причому переважно відмічалося ураження колінних 
суглобів, рідше – суглобів кистей рук та тазостегнових 
суглобів�� У 25 хворих встановлена I рентгенологічна 
стадія за Kellgrenn-Lawrence та у 32 хворих – ІІ стадія�� 
У всіх обстежених функціональна недостатність суг-
лобів (ФНс) була в межах 0-1 стадії�� Больовий синд-
ром при фізичному навантаженні оцінювали за десяти-
бальною візуальною аналоговою шкалою (ВАШ)�� При 
цьому помірний біль (3,0-6,0 балів) реєструвався у 41 
хворого (71,9%), у решти (16 осіб – 28,1%) – слабкий 
(1,0-2,9 балів)�� скарги на біль у спокою (наявність за-
пального процесу) відмічалися у 29 пацієнтів (50,9%)�� 
В обстежених пацієнтів ранкова скутість у суглобах 
тривала від 14 до 25 хвилин��

На підставі скарг, об’єктивного та лабораторного до-
слідження, результатів ультразвукового дослідження ор-
ганів черевної порожнини, в усіх обстежених діагностова-
но НАсГ (у 38 пацієнтів – стадія стійкої та у 19 пацієнтів 
– нестійкої клініко-лабораторної ремісії)��

Хворих на вірусні ураження печінки (за даними іму-
ноферментного аналізу (ІФА) та полімеразної ланцюгової 
реакції на віруси гепатитів В та с), а також пацієнтів із 
алкогольним гепатитом (за даними анамнезу, індексу де 
Рітіса та активністю алкогольдегідрогенази), з ерозивни-
ми та виразковими захворюваннями шлунка або дванад-
цятипалої кишки (за даними фіброгастродуоденоскопії), 
ішемічною хворобою серця, цукровим діабетом, ожирін-
ням (індекс маси тіла –24,5±2,2 балів), з ознаками сіновіту 
у дослідження не включали��

Усім хворим, які були під наглядом, досліджували 
клінічний аналіз крові із підрахунком лейкоцитів та їх 
формули за допомогою методу капілярної фотометрії на 
аналізаторі Auto Hematology Analyzer «MicroCC – 20Plus» 
(сША)��

Про активність запалення свідчило зростання с-ре-
активного білка (сРБ) у сироватці крові�� Для визначення 
сРБ у крові використовували метод латекс-аглютинації 
«сРБ-латекс-тест» за допомогою діагностичних наборів 
«Cormay» (Польща)�� Згідно інструкції виробника, вважа-
ли: до 6 мг/л – відсутність запальної реакції; вміст сРБ від 
10 до 20 мг/л – мінімальна чутливість «гострозапальної» 
реакції��

Визначення рівня антитіл до H��рylori методом ІФА є 
одним з розповсюджених методів тестування хелікобак-
терної інфекції�� В усіх хворих із коморбідною патологією 
суглобів та печінки, які були під наглядом, виявлено су-
марні специфічні антитіла класу IgA та IgG до Нelicobacter 
pylori у сироватці крові у діагностичних титрах (1,1 ОД/мл 
і більше)��


