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На підставі скарг, об’єктивного та лаборатор-
ного дослідження, результатів ультразвукового 
дослідження органів черевної порожнини, у всіх 
обстежених діагностовано НАСГ в стадії нестій-
кої клініко-лабораторної ремісії. 

У дослідження не включали хворих на вірусні 
ураження печінки, алкогольну хворобу печінки, з 
ознаками синовіту. 

Лікування хворих на ОА в коморбідності з 
НАСГ на фоні хелікобактеріозу проводили в ам-
булаторних умовах. Воно включало нестероїдні 
протизапальні засоби (НПЗС), хондропротектори, 
фізіотерапевтичні процедури, лікувальний масаж. 
Використання НПЗС було ситуаційним або курсо-
вим (протягом 5-7 діб поспіль), фізіолікування та 
масаж – курсове протягом 14 днів. Всі обстежені 
хворі були розподілені на дві групи: основну (29 
осіб) та групу зіставлення – (34 особи); рандомі-
зовані за статтю, віком, тривалістю коморбідної 
патології суглобів та печінки, рентгенологічною 
стадією дегенеративно-запального процесу у суг-
лобах. Хворі основної групи додатково отриму-
вали мексикор по 1 капс. (100 мг) двічі на день 
після їди та сілібор форте по 1 капс. (70 мг) двічі 
на добу після їжі протягом 3 місяців. 

Інтенсивність болю у суглобах оцінювали за 
допомогою візуально-аналогової шкали (ВАШ); 
біль оцінювали у спокої та під час навантаження 
(Huskisson E.C., 1974). Для аналізу вираженості 
болю була прийнята наступна градація: 0 балів 
– відсутність болю, 1-2 бали (1-19 мм) – слаб-
кий біль, 3-6 бали (20-59 мм) – помірній біль, 7-8 
(60-89 мм) – сильний біль, більше 9 балів (90 мм) 
– дуже сильний або нестерпний біль. 

У всіх обстежених методом імуноферментного 
аналізу було визначено сумарні специфічні ан-
титіла до H. pylori у діагностичному титрі. Од-
нак, при клініко-інструментальному дослідженні 
у цих хворих ерозивних та виразкових уражень 
слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої 
кишки виявлено не було. 

Проводилась оцінка стану процесів ПОЛ, спек-
трофотометрично досліджувалась концентрація 
первинних продуктів – дієнових кон’югатів (ДК) 
[7], та кінцевих – малонового діальдегіду (МДА) 
[1]. Також вивчався показник перекисного ге-
молізу еритроцитів (ПГЕ) [2].

Оцінку досліджуваних показників проводили в 
динаміці: до початку лікування, через 1 місяць та 
3 місяці лікування (після завершення лікування). 

Статистична обробка даних проводилась за до-

помогою пакета статистичних програм Statistica 
6.1. Характеристики вибірок були представ-
лені у вигляді середньої (М) ± стандартної по-
милки середнього значення (m). Порівняння 
двох незв’язаних груп проводили за критерієм 
Ст’юдента (для сукупностей з розподілом, близь-
ким до нормального) [11].

Результати	дослідження	та	їх	обговорення
До початку лікування обидві групи хворих на 

ОА в коморбідності з НАСГ на фоні хелікобак-
теріозу не розрізнялися за інтенсивністю болю і 
рентгенологічною стадією дегенеративно-дис-
трофічного процесу у суглобах. Так, в основній 
групі І стадія ОА (за результатами рентгеноло-
гічного дослідження)діагностовано у 18 пацієн-
тів (62,1 %), у групі зіставлення – у 21 хворого 
(61,8 %); ІІ стадія дегенеративно-дистрофічного 
процесу виявлена у 11 пацієнтів (37,9 %) та 13 
пацієнтів (38,2 %) відповідно. У всіх обстежених 
відзначався біль в уражених суглобах при фізич-
ному навантаженні та у спокої – у 48 пацієнтів 
(76,2 %), з яких 21 особа (72,4 %) була з основної 
групи та 27 осіб (79,4 %) – з групи зіставлення. 
Показники інтенсивності больового синдрому за 
ВАШ до початку лікування представлені у табли-
ці 1. У хворих основної групи вираженість болю 
при навантаженні складала у середньому (7,8±1,3) 
балів, а у хворих групи зіставлення – (6,8±1,0) 
балів, що відповідало помірній на межі сильної 
інтенсивності (за ВАШ). Причому пацієнти з І 
рентгенологічною стадією біль при фізичному на-
вантаженні оцінювали в межах (3,6-5,0) балів, що 
також відповідає помірному. Больовий синдром у 
спокої, переважно вночі, відзначався у 21 хворо-
го (72,4 %) основної групи і складав у середньо-
му (3,8±0,5) балів, та у 27 хворих (79,4 %) групи 
зіставлення, що складало в середньому (3,4±0,7) 
балів (табл. 1). 

Отже, до початку лікування інтенсивність бо-
лю при навантаженні характеризувалась як по-
мірна в обох групах, хоча в групі зіставлення 
показник ВАШ був невірогідно (Р=0,21) вище. 
Вираженість болю у спокої зустрічалась з однако-
вою частотою в основній групі, групі зіставлен-
ня і також невірогідно відрізнялась (Р=0,64) між 
групами обстежених. 

Лікувальний ефект від застосування комбіна-
ції антиоксиданту (мексикор) в комбінації з фі-
топрепаратом з гепатопротекторною активністю 
(силібор форте) виявлявся у вигляді зменшення 


