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ти, що збільшення кількості метаболітів ПОЛ та 
показника ПГЕ свідчить про високу активність 
процесів вільнорадикального окиснення та де-
стабілізацію клітинних біомембран. Отже, деге-
неративно-дистрофічні процесі у суглобах при 
коморбідному перебігу з НАСГ на фоні хеліко-
бактеріозу супроводжуються накопиченням ак-
тивних форм кисню, які викликають деструкцію 
ліпідних компонентів клітин з накопиченням пер-
винних (ДК) та кінцевих (МДА) метаболітів ПОЛ 
і стають потенційними факторами ушкодження 
еритроцитів, обумовлюючи їх функціональну та 
метаболічну неповноцінність.

Повторне біохімічне дослідження із визначен-
ням показників ПОЛ проведене через 1 місць від 
початку лікування. Вміст первинних та кінцевих 
продуктів пероксидації ліпідів у крові обстеже-
них знижувався. Однак, в основній групі відміча-
лася більш значна позитивна динаміка параметрів 
ПОЛ, хоча їх значення в обох групах хворих віро-
гідно відрізнялися від норми. Рівень МДА змен-
шився в основній групі в 1,85 рази (P<0,001), а 
в групі зіставлення – в 1,32 рази (Р<0,01), однак 
залишався вище норми в 1,69 рази (Р<0,001) та 
2,47 рази (Р<0,001) відповідно. Вміст первинних 
метаболітів ПОЛ також поступово зменшувався і 
через 1 місяць від початку лікування ОА у хворих 
з коморбідним перебігом НАСГ на фоні хеліко-
бактеріозу із додатковим застосуванням комбіна-
ції мексикору та силібору форте зменшився в 2,13 
рази (Р<0,001), залишаючись вище норми в 1,32 
рази (Р<0,01). У групі пацієнтів, які отримували 
загальноприйняту терапію дегенеративно-дистро-
фічного процесу у суглобах, рівень ДК був мен-
ше початкового значення в 1,49 рази (Р<0,001) і 
зберігався вище норми в 1,86 рази (Р<0,001). 

Аналогічна динаміка в ході терапії ОА у хворих 
на НАСГ на фоні хелікобактеріозу спостерігала-
ся відносно показника ПГЕ. Так, в основній групі 
(в період застосування комбінації антиоксиданту 
та гепатопротектору протягом 1 місяця) показник 
ПГЕ дорівнював (5,4±0,2)%, тобто кратність йо-
го зменшення становила у середньому 1,85 рази 
(Р<0,001), а в групі зіставлення – (7,2±0,4)%, що 
менше початкового значення в 1,38 рази (Р<0,01). 
Однак цей показник в обох групах обстежених за-
лишався дещо вище норми: в основній – в 1,74 ра-
зи (Р<0,001) і зіставлення – в 2,32 рази (Р<0,001) 
(табл. 2). 

Максимальна (достовірна) різниця вивче-
них біохімічних показників, які характеризують 

пероксидацію ліпідів та функціональну повно-
цінність еритроцитів в обстежених хворих була 
виявлена після закінчення лікування (через 3 мі-
сяці). При цьому було встановлено, що в основній 
групі обстежених хворих за визначений термін лі-
кування відмічена практично повна нормалізація 
показників, які характеризують стан ПОЛ. Однак, 
у хворих групи зіставлення спостерігалася менш 
виражена динаміка вивчених показників, і при 
повторному дослідженні вони значно відрізняли-
ся як від норми, так і від аналогічних параметрів 
в основній групі. Рівень кінцевого продукту пе-
роксидації ліпідів у обстежених основної групи 
знизився відносно початкового значення у серед-
ньому в 2,78 рази (до (3,8±0,5) мкмоль/л), що не 
виходило за межі норми (Р=0,43). У групі зістав-
лення рівень МДА понизився до (5,4±0,3) мкмоль/
л, тобто в 1,93 рази від початкового значення, 
при цьому залишався вірогідно вище норми (в 
1,69 рази; Р<0,001). Рівень первинних продуктів 
ліпопероксидації в основній групі також досягав 
(6,8±0,4) мкмоль/л при нормі (6,5±0,6) мкмоль/л; 
Р=0,68). Вміст ДК у крові хворих групи зістав-
лення зменшився в 1,86 рази і складав у серед-
ньому (9,7±0,3) мкмоль/л, що було вище норми 
майже в півтори рази (Р<0,001). Показник ПГЕ у 
пацієнтів, які додатково використовували мекси-
кор в комбінації з силібором-форте (основна гру-
па) досягав нормальних значень, тоді як у групі 
зіставлення він вірогідно відрізнявся від норми (в 
1,67 рази; Р<0,001) (табл. 2). Отже, з наведених 
вище даних можна судити про позитивний вплив 
мексикору та силібору форте на стан процесів лі-
попероксидації, яке проявляється зменшенням у 
сироватці крові концентрації первинних та кінце-
вого метаболітів ПОЛ, що свідчить про зменшен-
ня активності пероксидації ліпідів біомембран, 
зокрема, мембран еритроцитів. 

Зменшення вмісту активних форм кисню (при-
гнічення процесів ПОЛ) може викликати зміни 
арахідонової кислоти, яка бере активну участь в 
реалізації запальних процесів при ОА [15]. Змен-
шення вираженості запальної реакції при деге-
неративно-деструктивному процесі у суглобах 
клінічно проявляється зменшенням інтенсивності 
больового синдрому. 

Висновки
1.	У	хворих	з	дегенеративно-дистрофічними	

процесами	у	суглобах	в	коморбідності	з	НАСГ	
на	фоні	 хелікобактеріозу	 відзначається	 інтен-


