
М е д и ц и н а

—Фітотерапія. Часопис — № 4, 2020 ——— 21

11. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Основные принципы 
применения статистических методов в клинических испытаниях. 
– Киев: Морион, 2002. – 160 с. 

12. Пилипович А.А. Остеоартроз: патогенетические и терапев-
тические аспекты / РМЖ. 2016. Т. 24. – № 7. – С. 464-468.

13. Разваляева О.В, Родионова И.В., Скворцов В.В. Ферментоди-
агностика и перекисное окисление липидов при патологии печени / 
Мед. алфавит. 2015. Т. 2. – № 10. – С. 16-17.

14. Саторов С. Нelicobacter pylori и хеликобактериоз (моногра-
фія). – Новосибирск: ООО «Центр развития научн. сотрудничест-
ва». 2015. – 96 с.

15. Трилис Я.Г., Мещерякова М.Г., Кириллова Н.В., Алпато-
ва Т. Ф., Мухин И.А. и др. Исследование показателей окислительно-
го стресса в крови больных остеоартрозом коленного сустава / Рос. 
мед.-биол. вест. им. акад. И.П. Павлова. 2012. – № 1. – С. 45-49. 

16. Яснецов В.В., Просвирова Е.П., Мотин В.Г. и др. Исследо-
вание болеутоляющих свойств сукцинатсодержащих препаратов 
/ Экспериментальная и клиническая фармакология. – 2013. – Т. 76. 
– № 4. – С. 11-14. 

17. Benedict M., Zhang X. Non-alcoholic fatty liver disease: An 
expanded review / World J. Hepatol. 2017. Vol. 9 no. 16. – p. 715-732.

18. Gravina A.G., Zagari R.M., De Musis C. et al. Helicobacter 
pylori and extragastric diseases: A review / World J. of gastroenterol. 
2018. – № 24(29). – р. 3204-3221. 

Надійшла до редакції 26 жовтня 2020 р.

Прийнято до друку 30 листопада 2020 р.

1. Андреев Л.И., Кожемякин Л.А. Методика определения мало-
нового диальдегида / Лаборатор. дело. – 1988. – № 11. – С. 41-43. 

2. Афонина Г.Б., Куюн Л.А. Липиды, свободные радикалы и им-
мунный ответ. – Киев: НМУ, 2000. – 285 с. 

3. Бадокин В.В. Европейские рекомендации (ESCEO) 2014 г. по 
лечению больных остеоартрозом / Рус. мед. жур. 2014. – № 30. 
– С. 21-49.

4. Буряк И.С., Волков К.Ю. Остеоартроз как комплексная про-
блема: взгляд практикующего ревматолога / Рус. мед. жур. Мед. 
обозр. 2015. Т. 23. – № 25. – С. 1487-1490.

5. Винницкая Е.В., Хайменова Т.Ю., Сандлер Ю.Г., Бордин Д.С. 
Силимарин и печень: в фокусе неалкогольная жировая болезнь пече-
ни / Е.В. Винницкая, Т.Ю. Хайменова, Ю.Г. Сандлер, Д.С. Бордин // 
Эффективная фармакотерапия. – 2018. – № 32. – С. 44-50.

6. Воронина Т.А. Мексидол: спектр фармакологических эффек-
тов / Жур. неврол. и психіатр. им. C.C. Корсакова. 2012. Т. 112. 
– № 12. – С. 86-90.

7. Гаврилов В.Б., Мишкорудная М.И. Спектрофотометрическое 
определение содержания гидроперекисей липидов в плазме крови / 
Лабор. дело. 1983. – №3. –С. 33-36. 

8. Гейвандова Н.И., Белова Н.Г., Александрович Г.А. (2011). Сы-
вороточные цитокины у больных неалкогольной жировой болезнью 
печени и их взаимосвязь с выраженностью морфологических изме-
нений / Мед. вест. Север. Кавк. 2011. – № 21 (1). – С. 9-12.

9. Оковитый С.В. Комбинированное применение гепатопротек-
торов / Леч. врач. 2020. – № 8. – С. 38-43. 

10. Олюнин Ю.А. Остеоартроз: современные принципы лече-
ния и предпосылки для разработки персонифицированной терапии 
/ Соврем. ревматол. 2016. Т.10. – № 3. – С. 81-86.

Л и т е р а т у р а

сифікація	 процесів	 перекисного	 окиснення	
ліпідів	(первинних	та	кінцевих	метаболітів),	а	
також	виражений	больовий	синдром	(за	показ-
никами	візуально-аналогової	шкали).	

2.	 Застосування	 антиоксиданту	 мексикору	
в	 комбінації	 з	 гепатопротектором	 рослинного	
походження	 сілібором	 форте	 виявило	 аналь-
гізуючий	 ефект,	 що	 проявлялося	 значним	
зменшенням	 больового	 синдрому	 у	 хворих	 на	
остеоартроз	 в	 коморбідності	 з	НАСГ	 і	 хеліко-
бактеріозом,	 та	 не	 потребувало	 додатково	
збільшення	дози	нестероїдних	протизапальних	
препаратів.	Клінічний	ефект	комбінації	мекси-
кору	та	сілібору	форте	проявлявся	через	4	тиж-
ня	від	початку	лікування.	

3.	Включення	в	комплексне	лікування	хво-
рих	 на	 остеоартроз	 в	 коморбідності	 з	 НАСГ	
та	хелікобактеріозом	комбінації	мексикору	та	
сілібору	форте	 зменшувало	 активність	 перок-
сидації	 ліпідів,	 що	 проявлялося	 нормаліза-
цією	рівня	первинних	та	кінцевого	метаболітів	
ПОЛ.	

4.	 У	 подальших	 дослідженнях	 планується	
з’ясування	 впливу	 на	 функціональний	 стан	
печінки	 антиоксидантів	 в	 комбінації	 з	 гепа-
топротекторами	 при	 використанні	 нестероїд-
них	протизапальних	засобів	у	хворих	з	дегене-
ративно-дистрофічними	процесами	у	суглобах	
в	коморбідності	 з	 хронічною	патологією	гепа-
тобіліарної	системи	на	фоні	хелікобактеріозу.	
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При дегенеративно-дистрофічних процесах у суглобах в 
коморбідності з неалкогольним стеатогепатитом і хелікобак-
теріозом на фоні больового синдрому відзначається інтенси-
фікація процесів перекисного окиснення ліпідів (первинних 
та кінцевих метаболітів). Застосування антиоксиданту мек-
сикору в комбінації з гепатопротектором рослинного поход-
ження сілібором форте виявило анальгізуючий ефект, що 
проявлялося істотним зменшенням больового синдрому в об-


