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Застосування нуклексу в комплексній терапії остеоартрозу у 
хворих з хронічною патологією гепатобіліарної системи на фоні 
контамінації H. pylori при ранніх стадіях патологічного процесу 
у суглобах зменшувало клінічні прояви: больовий синдром при 
фізичному навантаженні та у спокої, скутість у суглобах вранці�� 
В обстежених пацієнтів проведення профілактичного лікування 
сприяло вірогідному зменшенню рівня с-реактивного білка та 
збільшенню кількості моноцитів у крові, що свідчить про ста-
білізацію запального процесу у суглобах�� Отримані результати 
підтверджено відсутністю негативної динаміки рентгенологічних 
показників�� Терапевтичний ефект нуклексу тривав у середньому 
2,5-3,0 місяці, що потребує повторних курсів лікування хворих на 
остеоартроз в коморбідності з неалкогольним стеатогепатитом на 
фоні хелікобактеріозу��
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Применение нуклекса в комплексной терапии остеоартроза у 
больных с хронической патологией гепатобилиарной системы на 
фоне контаминации H. pylori при ранних стадиях патологического 

процесса в суставах снижало клинические проявления: болевой син-
дром при физической нагрузке и в покое, скованность в суставах 
по утрам�� У обследованных пациентов проведение профилактичес-
кого лечения способствовало достоверному уменьшению уровня 
с-реактивного белка и увеличению количества моноцитов в крови, 
что свидетельствовало о стабилизации воспалительного процесса в 
суставах�� Полученные результаты подтверждены отсутствием нега-
тивной динамики рентгенологических показателей�� Терапевтичес-
кий эффект нуклекса длился в среднем 2,5-3,0 месяца, что требует 
повторных курсов лечения больных остеоартрозом в коморбидности 
с неалкогольным стеатогепатитом на фоне хеликобактериоза��
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The use of nuclex in the complex therapy of osteoarthritis in patients 
with chronic pathology of the hepatobiliary system against the background 
of H. pylori contamination in the early stages of the pathological process in 
the joints reduced clinical manifestations: pain syndrome during exercise 
and at rest, stiffness in the joints in the morning�� In the examined patients, 
preventive treatment contributed to a significant decrease in the level of 
C-reactive protein and an increase in the count of monocytes in the blood, 
which indicated the stabilization of the inflammatory process in the joints�� 
The obtained results are confirmed by the absence of negative dynamics of 
radiological indicators�� The therapeutic effect of the nuclex lasted an average 
of 2��5-3��0 months, which requires repeated courses of treatment of patients 
with osteoarthritis in comorbidity with non-alcoholic steatohepatitis on the 
background of helicobacteriosis��
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