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(звуження суглобової щілини, розростання крайових ос-
теофітів, а також поява нових остеофітів)��

Аналіз лабораторних показників засвідчив позитивну 
динаміку у хворих основної групи, які додатково в ліку-
ванні використовували нуклекс�� У клінічному аналізі крові 
рівень моноцитів збільшився у середньому до 10,2±1,0%, 
тобто в 1,79 рази (Р<0,001)�� Кількість моноцитів мала не-
вірогідну (Р=0,30) тенденцію до збільшення, що дорівню-
вало 0,60±0,09 Г/л, залишаючись на верхній межі норми 
(при нормі 0,42±0,3 Г/л; Р=0,57)�� У групі зіставлення до-
стовірної різниці з початковим значенням не виявлено ні 
у відносному, ні в абсолютному обчисленні�� Активовані 
макрофаги в осередку запалення фагоцитують загиблі 
лейкоцити та пошкоджені клітини тканини, що сприяє 
процесу регенерації та не дає змоги прогресуванню пато-
логічного процесу��

Рівень сРБ у сироватці крові при повторному до-
слідженні (після завершення лікування з включенням 
нуклексу) був у середньому 7,3±1,3 мг/л, що менше по-
чаткового рівня в 1,86 рази (Р<0,01), і досягало верхньої 
межі референтної норми (Р=0,32)�� Через 3 місяці після 
завершення лікування (через 6 місяців від початку спосте-
реження) концентрація сРБ у сироватці крові не переви-
щувала 8,9±1,0 мг/л, тобто мала тенденцію до зростання 
(Р<0,001)�� У групі зіставлення цей показник запалення не 
відрізнявся від початкового значення ні через 3, ні через 6 
місяців�� Причому у 6 пацієнтів (22,2%) групи зіставлення 
було зареєстровано поступове зростання рівня сироват-
кового сРБ до 25,5±3,9 мг/л, що вище норми в 4,25 рази 
(P<0,001)�� Збільшення рівня сРБ у крові розцінювалося як 
активація запального процесу, що потребувало патогене-
тичного лікування��

Отже, додаткове призначення нуклексу до комплекс-
ної терапії ОА на ранніх стадіях дегенеративно-запально-
го процесу у суглобах у хворих з НАсГ на фоні хелікобак-
теріозу патогенетично виправдано, оскільки позитивно 
впливає не лише на клінічні прояви захворювання, а й 
зменшує ознаки запального процесу��

Висновки
1. у хворих із ранніми рентгенологічними стадія-

ми остеоартрозу (І та ІІ) при коморбідному перебігу 
з неалкогольним стеатогепатитом на фоні хелікобак-
теріозу при патогенетичному лікуванні зберігаються 
клінічні прояви дегенеративно-запального процесу у 
суглобах: виражений біль при фізичному навантажен-
ні, у частини пацієнтів відмічається больовий синдром 
в нічній час (у спокої), ранкова скутість у суглобах 
зранку. Клінічні прояви наявності запального процесу 
підтверджено збільшенням рівня С-реактивного білка 
у крові, відносною недостатністю моноцитів, а також 
рентгенологічними ознаками дегенеративного проце-
су у суглобах – крайові остеофіти та тенденція до зву-
ження суглобової щілини.

2. застосування нуклексу в комплексній терапії 
остеоартрозу у хворих з хронічною патологією гепа-
тобіліарної системи на фоні контамінації H. pylori 
при ранніх стадіях патологічного процесу у суглобах 
зменшувало клінічні прояви: больовий синдром при 
фізичному навантаженні (Р=0,25) та спокої (Р=0,31), 
скутість у суглобах вранці (Р<0,01). Позитивна 
клінічна динаміка після завершення профілактич-
ного лікування тривала 2,5-3 місяці.

3. у хворих на остеоартроз в коморбідності з не-
алкогольним стеатогепатитом на фоні хелікобак-
теріозу застосування нуклексу протягом 3-х міся-
ців сприяло вірогідному (Р<0,01) зменшенню рівня 
С-реактивного білка та збільшенню кількості мо-
ноцитів у крові, що свідчить про стабілізацію за-
пального процесу у суглобах. Отримані результати 
підтверджено відсутністю негативної динаміки рен-
тгенологічних показників.

4. у подальших наших дослідженнях планується 
дослідити вплив нуклексу на клініко-лабораторні 
показники гепатобіліарної системи у пацієнтів з 
коморбідною патологією печінки та суглобів на фоні 
хелікобактеріозу.


