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стежених хворих, та не потребувало додаткового збільшен-
ня дози нестероїдних протизапальних препаратів. Клінічна 
ефективність мексикору та сілібору форте підтверджувалася 
пригніченням процесів перекисного окиснення ліпідів. 
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При дегенеративно-дистрофических процессах в суста-
вах в коморбидном течении с неалкогольным стеатогепати-
том и хеликобактериозом на фоне болевого синдрома отме-
чаются интенсификация процессов перекисного окисления 
липидов (первичных и конечных метаболитов). Применение 
антиоксиданта мексикора в комбинации с гепатопротекто-
ром растительного происхождения силибор-форте проде-
монстрировало анальгезирующий эффект, что проявлялось 
существенным уменьшением интенсивности болевого син-
дрома у обследованных больных, и не требовало дополни-
тельного увеличения дозы нестероидных противовоспали-
тельных препаратов. Клиническая эффективность мексикора 
и силибора-форте подтверждалась угнетением процессов 
перекисного окисления липидов.
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In the case of degenerative-dystrophic processes in the 
joints in the comorbid course with non-alcoholic steatohepatitis 
and helicobacteriosis against the background of pain, the 
intensification of the processes of lipid peroxidation (primary 
and final metabolites) is noted. The use of the antioxidant мexicor 
in combination with the plant-derived hepatoprotector silibor-
forte demonstrated an analgesic effect, which was manifested by 
a significant decrease in the intensity of pain in the examined 
patients, and did not require an additional increase in the dose 
of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. The clinical efficacy 
of mexicor and silibor-forte was confirmed by inhibition of lipid 
peroxidation processes.
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ацидозу, який підвищує активність остеокластів. 
Одним із спільних механізмів розвитку та прогре-
сування дегенеративно-дистрофічних процесів у 
суглобах при порушенні вуглеводного обміну є 
неспецифічне запалення [1, 5, 6].

Програма медичної реабілітації хворих на 
ЦД ІІ-го типу спрямована на стабілізацію рівня 
глюкози в крові, підвищення чутливості клітин 
до інсуліну, профілактику судинних ускладнень 
і периферичної нейропатії, поліпшення самопо-
чуття та фізичної працездатності [8, 13]. У ви-
падку пацієнтів з початковими і помірними рен-
тгенологічними стадіями артрозу, при наявності 
невираженого болю в ураженому суглобі, увага 
надається профілактичним заходам, які спрямо-
вані на запобігання прогресування ОА. Основою 

Вступ
В рамках коморбідності цукровий діабет (ЦД) 

ІІ-го типу є одним з найбільш важливих неінфек-
ційних захворювань, яке погіршує клінічний пе-
ребіг не лише основного захворювання, а й нега-
тивно впливає на супутню патологію [3, 7, 13]. З 
іншого боку, встановлено, що остеоартроз (ОА) 
відноситься до захворювань з високою коморбід-
ністю і часто (до 77 %) розвивається в осіб з ожи-
рінням і ЦД. У хворих на ОА у поєднанні з ЦД 
ІІ-го типу були встановлені порушення не лише 
вуглеводного, а й білкового і мінерального обмі-
ну, гормональні розлади, часті формування ан-
гіо- і нейропатій. У разі порушення вуглеводного 
обміну недостатність інсуліну призводить до при-
гнічення остеобластів, розвитку метаболічного 


