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вираженості болю при дегенеративно-дистрофіч-
ному процесі суглобів у хворих в коморбідності 
з НАСГ на фоні хелікобактеріозу. В основній 
групі, пацієнти якої додатково отримували ком-
бінацію запропонованих препаратів, об’єктивний 
показник болю при навантаженні зменшився в 
1,44 рази, а біль у спокої – в 1,52 рази. У групі 
зіставлення, пацієнти якої застосовували загаль-
ноприйняте лікування, інтенсивність больового 
синдрому при навантаженні зменшилася в 1,15 
рази, а у спокої – 1,10 рази (табл. 1).

У ході диспансерного спостереження (через 
3 місяці лікування) встановлено зменшення ін-
тенсивності болю в обох групах хворих (табл. 1). 
Однак, у пацієнтів основної групи виявлено до-
стовірне зменшення больового синдрому: при 
навантаженні – в 2,36 рази (Р<0,001 відносно 
початкового значення) та у спокої – в 2,92 рази 
(Р<0,001). Причому хворі із І рентгенологічною 
стадією дегенеративно-дистрофічного процесу 
у суглобах нічного болю не відмічали. В групі 
зіставлення показник вираженості болю при на-
вантаженні зменшився в 1,66 рази (Р<0,01) і у 

спокої – в 1,7 разів (Р<0,05). Необхідно відзначи-
ти, що різниця аналогічних показників між група-
ми дорівнювала 1,33 рази (біль при навантаженні; 
Р=0,22) і 1,54 рази (біль у спокої; Р=0,12). Отже, 
в результаті тривалого (3 місяці) додаткового ви-
користання комбінації антиоксидантів та рослин-
ного гепатопротектора у хворих з І-ІІ рентгено-
логічними стадіями ОА в коморбідності з НАСГ 
та хелікобактеріозом інтенсивність болю (при на-
вантаженні та спокої) зменшувалася істотно. 

У результаті проведених біохімічних дослід-
жень було встановлено, що до початку лікування 
у хворих на ОА в коморбідності з НАСГ на фоні 
хелікобактеріозу виявлена активація процесів 
вільнорадикального окиснення, за показниками 
ПОЛ. Причому в обох групах обстежених (основ-
на та зіставлення) відмічалося збільшення рівня 
первинних та кінцевих метаболітів пероксидації 
ліпідів, однак статистично між собою вони не 
відрізнялися (табл. 2). 

До початку лікування відмічалося зростан-
ня показника ПГЕ у хворих, які знаходилися під 
спостереженням (табл. 2). Необхідно відміти-

Таблиця 1 
Динаміка	інтенсивності	болю	при	ОА	у	хворих	з	НАСГ	на	фоні	хелікобактеріозу	в	ході	лікування	(M±m)

Показник Термін	спостереження
Групи	обстежених

основна	(n=29) зіставлення	(n=34)

ВАШ болю у спокої, бали
До лікування 3,8±0,5 3,4±0,7
Через 1 місяць 2,5±0,2 3,1±0,3
Після лікування 1,3±0,2 2,0±0,4

ВАШ болю при навантаженні, бали
До лікування 7,8±1,3 6,8±1,0
Через 1 місяць 5,4±0,5 5,9±0,8
Після лікування 3,3±0,4 4,1±0,5

Таблиця 2 
Динаміка	показники	ПОЛ	у	хворих	на	ОА	в	коморбідності	з	НАСГ	на	фоні	хелікобактеріозу	(M±m)

Показник/норма Термін	спостереження
Групи	обстежених

Р
основна	(n=29) зіставлення	(n=34)

МДА (3,2±0,3) мкмоль/л
До лікування 10,0±0,5*** 10,4±0,3*** =0,50
Через 1 місяць 5,4±0,2*** 7,9±0,4*** <0,001
Після лікування 3,6±0,4 5,2±0,2*** <0,001

ДК (6,5±0,6) мкмоль/л
До лікування 18,3±0,8*** 18,0±0,6*** =0,75
Через 1 місяць 8,6±0,6*** 12,1±0,7*** <0,001
Після лікування 6,8±0,4 10,1±0,4*** <0,001

ПГЕ (3,1±0,4)%
До лікування 10,0±0,4*** 9,0±0,2*** =0,88
Через 1 місяць 5,4±0,2*** 8,2±0,4*** <0,001
Після лікування 3,3±0,2 5,3±0,1*** <0,001

Примітка: *** – вірогідність різниці показників вираховувалася між групою та нормою при Р<0,001; Р – достовірність 
показника між групами.


