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тів з ХП і ЦД2 курс прийому адеметіоніну, пит-
них мінеральних вод східницького родовища і 
процедури акупресури. 

У попередніх дослідженнях нами було доведе-
но дієвість адеметіоніну щодо корекції клінічних 
і патогенетичних патологічних порушень запаль-
ного, інтоксикаційного і трофологічного характе-
ру при коморбідному перебігу ХП і ЦД2 [2].

Питні мінеральні води (ПМВ) застосовуються 
з лікувальною метою здавна [6]. На думку дослід-
ників, речовини, що входять до складу ПМВ під-
силюють мінеральний обмін, всмоктування води 
з кишечнику, а також сприяють продукції анти-
бактеріальних і біологічно активних компонен-
тів. Вони є похідними нафти або торфу на 80-90% 
представленігумінами бітумами, рідше зустріча-
ються нафтенові кислоти феноли [10]. Органічні 
речовини, як правило, містяться в поверхневих, 
холодних, маломінералізованих водах типу «На-
фтуся» [6]. Вони сприяють розвитку у воді мік-
роорганізмів, що виробляють антибактеріальні, 
гормоноподібні біологічно активні речовини. Де-
токсикаційна і пре/пробіотична дія ПМВ, а також 
обґрунтування запропонованого комплексу ліку-
вання ПМВ при ХП у коморбідності з ЦД2 потре-
бують поглибленого вивчення [2, 10].

Викликає значний інтерес також застосування 
у комплексній реабілітації таких хворих курсів 
акупресури. Акупресура – один з методів рефлек-
сотерапії (РТ), що відрізняється від акупунктури 
своїм неінвазивним характером (масажування 
біологічно активної точки замість вколювання), 
що значно посилює прихильність пацієнтів до да-
ного методу [5]. 

Згідно з даними ВООЗ, майже 70 хвороб ус-
пішно лікуються за допомогою РТ і ще приблизно 
200 – поєднанням голкотерапії та фітотерапії [8]. 
Серед багатьох ефектів РТ особливо важливими є 
знеболення, ліквідація спазму м’язів, покращан-
ня тканинного кровообігу, послаблення впливу 
надмірних емоцій та психічної депресії, посилен-
ня імунних реакцій та опірності організму до ін-
фекції [11]. Виражена стреслімітуюча дія РТ дає 
можливість застосування її як ефективного засобу 
профілактики негативних наслідків дії стресу [8]. 
Антистресові ефекти методу пов’язані із впли-
вом на систему профілактики стресорних ушкод-
жень, яка включає ГАМК-ергічну систему мозку, 
систему β-ендорфіну, антиоксидантну систему, 
систему ацетилхоліну. Включення цих систем в 
умовах стресу чи під впливом РТ призводить до 

поступового гальмування симпато-адреналової 
та гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової сис-
тем, внаслідок чого знижуються енергозатрати 
організму [11]. Такі ефекти РТ дозволяють впли-
вати на патогенез як ХП, так і ЦД2. Відомі також 
протибольовий ефект РТ, покращання мікроцир-
куляції органів, протиалергічний та інші впливи. 
Проте, багато фізіологічних впливів РТ, зокрема 
акупресури, на людський організм залишаються 
невивченими [8]. Отже, вищезазначені механізми 
дії акупресури і ПМВ потребують вивчення, а на-
укового обґрунтування – доцільність їх застосу-
вання в комплексному лікуванні хворих із ХП і 
ЦД2 для покращання клінічного перебігу і якості 
життя пацієнтів.

Мета	роботи – дослідити ефективність комп-
лексної реабілітації хворих на хронічний панкреа-
тит із супутнім цукровим діабетом із включенням 
до неї адеметіоніну, курсу лікування питними мі-
неральними водами східницького родовища і кур-
су акупресури за розробленою схемою за впливом 
на параметри клінічного перебігу і якості життя 
за опитувальником GSRS.

Матеріали	та	методи	дослідження.	
Обстежили 82 пацієнта з ХП і супутнім ЦД2, 

яких спостерігали в центрі первинної медико-
санітарної допомоги м. Тернополя і на курсовому 
санаторному лікуванні на курорті «Східниця». Се-
редній вік пацієнтів становив (52,28±0,80) років; 
середня тривалість захворювання – (11,23±0,41) 
років. Пацієнтів розподілили на три групи за про-
грамами лікування: 1 група (ПЛ+АМ – 27 хворих) 
– отримувала протокольне лікування (ПЛ- фер-
мент) панкреатин в адекватній дозі (25-40 тис. 
ОД), інгібітор протонної помпи (пантопразол по 
40 мг), спазмолітик (мебеверин) та/або прокіне-
тик (мотиліум), метформін по 1000 мг двічі на 
день) і адеметіонін (сублінгвальні таблетки Агеп-
та по 400 мг) по одній таблетці 2 рази на добу за 
30-60 хв. до прийому їжі, утримуючи під язиком 
не менше 15-20 хв. до повного розчинення курсом 
тривалістю один місяць; 2 група (ПЛ+АМ+ПМВ 
– 30 пацієнтів) – окрім ПЛ і адеметіоніну, от-
римували ПМВ за описаною нижче методикою. 
Слабомінералізовану ПМВ «Нафтуся» (джерело 
№ 18), яка підсилює виділення підшлункового 
соку з активацією в ньому панкреатичних фер-
ментів і нормалізує лужно-кислу рівновагу при 
ЦД2, призначали в обмеженому дозуванні по 
100-150 мл на прийом, підігрітою до 37-40 °С, 


