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підтримуючи запальні і дегенеративні зміни в 
хрящі [4, 15]. Основними клінічними проявами 
ОА є біль і поступове зниження функції ураже-
ного суглобу. При цьому походження болю має 
множинні механізми: периферичні і центральні; 
периферичні причини болю пов’язані з уражен-
ням кісток і вторинним запаленням суглоба. Цен-
тральний механізм болю при ОА розглядається 
як класичний ноцицептивний біль, що може бути 
пов’язано з сигналом тривоги щодо інтенсивності 
розпаду суглоба [10, 12]. Незважаючи на невира-
жений больовий синдром при ОА, особливо в де-
бюті дегенеративно-дістрофічного процесу в суг-
лобах, формування хронічного болю призводить 
до функціональних порушень діяльності організ-
му хворого, особливо при наявності хронічної со-
матичної патології, зокрема погіршення перебігу 
захворювань гепатобіліарної системи (ГБС) [8, 
13, 15].

Для лікування легкого або помірного болю при 
ОА часто застосовують парацетамол як препарат 
першої лінії [3]. Одначе, при тривалому прийомі 
даного препарату необхідно враховувати його ге-
патотоксичність, пов’язану з виснаженням запасів 
глутатіону в печінці, що не виключає ймовірність 
прогресування хронічної патології ГБС. Саме че-
рез це, навіть за умови наполегливого лікування, 
значна кількість пацієнтів продовжує страждати 
від хронічного болю. Тому для терапії ноцицеп-
тивного типу болю при ОА необхідно застосовува-
ти препарати центральної дії, а також препарати з 
антиоксидантним ефектом, що не тільки позитив-
но впливає на перебіг патологічного процесу ко-
морбідних процесів, але й покращує якість життя 
пацієнтів. Все вищевказане дозволяє припустити, 
що включення в комплексну терапію ОА у хворих 
з неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ) на тлі 
хелікобактеріозу сучасного препарату мексикор 
є доцільним. Мексикор (реєстраційний номер UA 
497/02/01) є інгібітором вільнорадикальних про-
цесів, мембранопротектором, що має стрес-про-
тективну та ноотропну дію. В експерименті було 
доведено, що сукцитанвмісні препарати, до яких 
належить мексикор, чинять анальгізуючу дію і 
здатні підвищувати поріг больової чутливості у 
щурів [16]. Антиоксидантна і мембранопротек-
торна дія мексикору спрямована на стабілізацію 
біомембран клітин, збереження їх впорядкованої 
структурно-функціональної організації, яка не-
обхідна для функціонування мембрано-зв’язаних 
рецепторних комплексів, ферментів і іонних ка-

налів [6, 16]. Інгібуючи вільнорадикальне окис-
нення на стадії синтезу простагландинів, які ка-
талізуються циклооксигеназою і ліпоксигеназою, 
мексикор спроможний підвищувати співвідно-
шення простоциклін/тромбоксанА2 та гальмува-
ти утворення лейкотрієнів, тобто проявляє м’який 
протизапальний ефект [6]. 

Препарати з розторопші	 плямистої	 (silybum 
marianum) здавна використовують для лікуван-
ня захворювань печінки. У даний час вивчені і 
експериментально доведені множинні фармако-
логічні властивості силімарину, потенційно зна-
чущі для лікування хвороб печінки: антиоксидан-
тні, антифібротичні, регенеративні, жовчогінні, 
гепатопротекторні, імуномодулюючі та проти-
запальні [5, 9]. Силібінін здатний пригнічувати 
утворення радикалів, які пов’язані з реактивни-
ми формами кисню, тобто діє як поглинач і пере-
шкоджає ПОЛ мембран і таким чином модулює 
проникність мембран [5]. Встановлено, що проти-
запальна активність силібініну проявляється його 
здатністю селективно пригнічувати продукцію 
прозапальних лейкотрієнів (В4) купферовськими 
клітинами (S.J. Hashemi, 2009). Найбільш відомий 
фармакологічний засіб з сухого екстракту розто-
ропші плямистої – сілібор (реєстраційний номер 
UA5114/02/01). 

Мета	 роботи	 – дослідження динаміки інтен-
сивності больового синдрому та параметрів пе-
рекисного окиснення ліпідів на фоні комплексної 
терапії мексикором у комбінації з силібором-фор-
те у хворих на остеоартроз в коморбідності з не-
алкогольним стеатогепатитом на фоні хелікобак-
теріозу. 

Матеріали	та	методи	дослідження
Під нашим наглядом було 63 хворих на пер-

винний ОА, віком від 44 до 59 років (середній 
вік – (53,2±1,5) роки), з яких переважали жінки 
(38 осіб – 60,3 %). Діагноз дегенеративно-дист-
рофічного процесу суглобів встановлювали на 
підставі критеріїв, рекомендованих Асоціацією 
ревматологів України (Altman R. еt al., 1991). До 
спостереження включено пацієнтів із поліостео-
артрозом, причому переважно відмічалося ура-
ження колінних суглобів, рідше – суглобів кистей 
рук та тазостегнових. У більшості обстежених (39 
хворих – 61,9 %) встановлена I рентгенологічна 
стадія по J. Kellgren і J. Lawrence (1957), у решти 
(24 хворих – 38,1 %) – ІІ стадія дегенеративно-
дистрофічного процесу у суглобах.


