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Усі обстежені хворі були роз¬поділені на дві групи: 
основну (30 осіб) та групу зіставлення – (27 осіб), ран-
домізованих за статтю, віком, тривалістю коморбідної 
патології суглобів та печінки, а також вираженістю де-
генеративно-запального процесу (за результатами рен-
тгенологічного дослідження) у суглобах�� В обох групах 
обстежених хворі приймали НПВП та анальгетики (за 
потребою) [3, 10]�� Хворі основної групи в комплексі 
лікування додатково отримували нуклекс по 1 капс�� 
(0,25 г) двічі на добу протягом 3 місяців�� Дослідження 
проводили в динаміці: до початку та після завершення 
лікування, а також через 3-4 місяці після завершення 
лікування��

статистичну обробку отриманих результатів дослід-
жень проводили за допомогою програми Statistica 6��0; 
характеристики вибірок були представлені у вигляді се-
редньої (М) ± стандартної помилки середнього значення 
(m)�� Порівняння двох незв’язаних груп проводили за кри-
терієм ст’юдента (для сукупностей з розподілом, близь-
ким до нормального) [6]��

Результати дослідження та їх обговорення
До початку лікування всі хворі обох груп скаржилися 

на біль в уражених суглобах при фізичному навантажен-
ні, причому у 23 пацієнтів (76,7%) основної групи та 18 
пацієнтів (66,7%) групи зіставлення больовий синдром 
оцінювали на 5,3±1,2 балів та 5,0±1,0 балів відповідно; 
решта обстежених оцінювала біль як слабкий: в основній 
групі – 2,1±0,9 балів та групі зіставлення – 2,0±0,8 балів�� 
Біль при ходьбі або при фізичному навантаженні в основ-
ній групі дорівнював у середньому 4,2±0,9 балів, в групі 
зіставлення – 4,4±1,0 балів�� Больовий синдром у спокої, 
переважно в нічні години, відмічався у 10 хворих (33,3%) 
основної групи і становив у середньому 2,7±1,0 балів та у 
8 хворих (29,6%) групи зіставлення, дорівнюючи 2,5±1,2 
балів�� На скутість у суглобах зранку до 15 хв�� скаржилися 
9 хворих (30,0%) основної групи та 7 хворих (25,9%) гру-
пи зіставлення, тоді як у більшості обстежених обох груп 
(70,0% випадків та 74,1% випадків відповідно) скутість у 
суглобах тривала у середньому 20,8±3,7 хв�� При рентге-
нологічному дослідженні І стадія дегенеративного проце-
су була у 13 хворих (43,3%) основної групи та 12 хворих 
(44,4%) – групи зіставлення; у решти обстежених (56,7% 
та 55,6% відповідно) встановлена ІІ стадія дегенеративно-
запального процесу у суглобах��

В обстежених хворих на ОА в коморбідності з НА-
сГ на фоні контамінації H��pylori виявлена тенденція 
до зростання рівня сироваткового сРБ в обох групах 
обстежених: у хворих основної групи він дорівню-
вав у середньому 13,6±2,8 мг/л та у групі зіставлення 
– 14,1±2,9 мг/л, що було на межі «гострозапальної» 
реакції�� Аналіз вмісту моноцитів у групах обстеже-
них хворих не виявив їх відмінностей�� Відносний рі-
вень моноцитів в периферичній крові у хворих основ-
ної групи до початку лікування складав у середньому 
5,7±0,9%, а абсолютна їх кількість – 0,45±0,11 Г/л; у 

групі зіставлення –6,2±0,8% та 0,51±0,18 Г/л відповід-
но�� В обох групах обстежених вміст та кількість моно-
цитів зберігалися в межах норми, однак відносний їх 
рівень мав тенденцію до зменшення��

Отже, до початку лікування в обох групах обстежених 
не встановлено вірогідних відмінностей у клінічному пе-
ребігу дегенеративно-запального процесу у суглобах та 
лабораторно-інструментальному дослідженні��

В результаті проведеного лікування із застосуванням 
нуклексу при повторному дослідженні (через 3 місяці) 
встановлена позитивна динаміка клінічних проявів ОА 
в обстежених пацієнтів із коморбідною патологією�� Ви-
раженість болю при фізичному навантаженні за ВАШ 
становила у середньому 3,8±0,5 балів, тобто в 1,39 рази 
менше (Р=0,25) відносно початкового значення�� Причому 
більшість (19 осіб – 63,3%) хворих цієї групи характери-
зували біль як слабкий (1,8±0,6 балів), тому ці пацієнти 
зменшували дозу або зовсім відмовлялися від знеболю-
вальних препаратів�� Больовий синдром у спокої змен-
шився до 1,6±0,4 балів (Р=0,31), а 6 осіб (20,0%) зовсім 
не скаржилися на нічні болі�� Ранкова скутість у суглобах 
в основній групі не перевищувала 14 хв�� і у середньому 
становила 10,7±1,3 хв��

Позитивна динаміка клінічних проявів тривала 
протягом усього терміну (6 місяців) спостереження у 
9 хворих (30,0%) основної групи, протягом 5,5-4,5 мі-
сяців – у 13 хворих (43,3%)�� Решта (8 осіб – 26,7%) об-
стежених відмічали погіршення самопочуття, у зв’язку 
з посиленням болю при фізичному навантаженні, що 
потребувало збільшення дози знеболювальних засобів 
через 1,0-1,5 місяці після завершення лікування із за-
стосуванням нуклексу�� статистично достовірна віро-
гідність відносно больового синдрому (при фізичному 
навантаженні та спокої) за ВАШ щодо початкових зна-
чень зберігалася протягом 4,5-4,0 місяців��

Під час дослідження проводили аналіз рентгенологіч-
них ознак ураження суглобів через 6-7 місяців (через 3 мі-
сяці після завершення лікування нуклексом)�� На момент 
повторного дослідження у більшості обстежених не ви-
явлено негативної динаміки рентгенологічних ознак ОА 
при коморбідному перебігу захворювання на фоні конта-
мінації H. pylori. В основній групі у 4 пацієнтів (13,3%) 
діагностовано прогресування дегенеративно-запального 
процесу у суглобах – тенденція до звуження суглобової 
щілини, збільшення у розмірах крайових остеофітів, що 
розцінено як ІІ рентгенологічну стадію захворювання��

Проведення повторного клінічного обстеження хворих 
групи зіставлення показало відсутність будь-якої динамі-
ки, тому статистичної достовірності між показниками ви-
раженості больового синдрому (за ВАШ) не встановлено�� 
Необхідно відмітити, що у 9 пацієнтів (33,3%) відзначали 
погіршення самопочуття – посилення болю при фізично-
му навантаженні, біль у спокої (особливо при метеороло-
гічних змінах), збільшення часу ранкової скутості у суг-
лобах (до 20-25 хв��)�� У цих хворих при рентгенологічному 
дослідженні встановлена негативна динаміка ознак ОА 


