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три рази на добу за 60 хв. до їди. При супутній 
артеріальній гіпертензії «Нафтусю» призначали з 
обережністю, краще МВ джерела №10 (вона дещо 
слабша, діє більш ніжно) в аналогічному режимі. 
При наявності супутніх проблем з нирками (на-
явність піску у нирках) додатково призначали та-
кож ПМВ джерела №1 за 30 хв. після їди по 150 
(пізніше 200) мл. Через 60 хв. після їди додатково 
призначали середньомінералізовану ПМВ джере-
ла 2С (содова) з високим вмістом гідрокарбонатів, 
що гальмують секрецію ПЗ, по 150 (пізніше 200) 
мл. Цей курс під контролем лікаря застосовували 
протягом 14 днів з оцінкою стану пацієнтів до по-
чатку і після закінчення лікування.

3 група (25 пацієнтів) (ПЛ+АМ+ПМВ+АП) – 
додатково до ПЛ+АМ+ПМВ отримали курс акуп-
ресури (АП) за розробленою авторами схемою на 
основі рекомендацій київської (Є.Л. Мачерет та 
ін.) і пекінської шкіл РТ (Конг Лін) із 11 сеансів: 
1 сеанс – G4, E36 – гальмування; 2 – V41 – галь-
мування; 3 – V43, V17 – збудження; 4 – AT мозку 
та ПЗ – гальмування; 5 – с – V28, Z13 – гальму-
вання; 6 – V26 – гальмування; 7 – Rp6, V36, AT 
мозку, залоз внутрішньої секреції – збудження; 8 
– E3, V20 – гальмування; 9 – V41, E33 – гальму-
вання; 10 – V17, AT мозку – гальмування; 11 – 
G11, E36 – гальмування. Як і для попередніх груп 
пацієнтів, було рекомендовано дотримання ними 
збалансованого харчування, нормалізації маси ті-
ла, уникання переїдання, виключення із вжитку 
алкоголю та тютюнопаління. 

Діагноз ХП верифікували на підставі протоко-
лу № 638 від 10.09.2014 р., а ЦД – згідно із прото-
колом № 1118 від 21.12.2012 р. [5, 9]. Клінічний 
перебіг хворих з ХП і ЦД визначали посиндромно 
кількісно у % пацієнтів із наявним симптомом/
синдромом від загальної кількості пацієнтів у 
групі дослідження.

Для оцінки симптомів ХП і ЯЖ використовува-
ли адаптовану версію спеціального опитувальни-
ка GSRS (Gastro intestinal Symptom Rating Scale), 
перекладену з англійської Міжнародним центром 
оцінки ЯЖ у 1998 р. Опитувальник GSRS – 15 
запитань, які характеризують інтенсивність аб-
домінального больового синдрому, рефлюкс-син-
дрому, закрепу, діареї, диспепсичного синдрому 
за шкалою від 1 до 7 балів. Більш високий бал 
відповідає більшій вираженості клінічних симп-
томів [4]. 

Статистику опрацювали за допомогою «Microsoft 
Excel» і «Statistica-6.0». Визначали середні арифме-

тичні величини (M) з середньою квадратичною 
похибкою (m). Перевірка гіпотез про достовір-
ність різниці двох середніх (р) виконувалася за 
допомогою U-критерія Манна-Уїтні. Результати 
вважали достовірними при рівні їх статистичної 
значимості р<0,05.

Результати	дослідження	та	їх	обговорення
У таблиці наведено отримані результати впли-

ву трьох лікувальних програм на деякі клініч-
ні симптоми і синдроми пацієнтів з поєднаним 
перебігом ХП і ЦД2. Було виявлено позитивну 
динаміку клінічних симптомів/синдромів в усіх 
групах пацієнтів, проте лікувальний ефект у 2-й 
групі був вагомішим від такого у групі ПЛ+АМ. 
Результати лікування у 3-й групі за більшістю по-
казників були більш значимими, ніж у 2-й групі.

За динамікою больового абдомінального син-
дрому ефективність лікування у 1-3 групах ста-
новила відповідно 81,5 %, 90,0 % і 96,0 %, що 
засвідчило високу результативність застосування 
ПМВ і особливо ПМВ із АП. Динаміка ефектив-
ності щодо диспепсичного синдрому у 1-3 групах 
була відповідно 77,8 %, 77,3 % і 92,0 %, що до-
вело найвищий рівень ефективності комплексу з 
включенням ПМВ і ПА, тоді як включення ПМВ 
не посилило ефективність щодо диспепсії стосов-
но такої ПЛ+АМ. Результативність лікувальних 
комплексів щодо закрепу становила відповідно 
40,8 %, 42,3 % і 52,0 %, довівши більш значиму 
ефективність комплексу із додатковим включен-
ням ПМВ і особливо ПМВ із АП. Дієвість що-
до елімінації проносу дорівнювала відповідно 
26,6 %, 39,0 % і 52,0 %, довівши доцільність за-
стосування запропонованих методик. Високими 
були показники ефективності запропонованих 
програм при астено-невротичному синдромі: 
81,5 %, 80,0 % і 96,0 %. 

І якщо рівні дієвості 1 і 2 програм були співстав-
ними, то включення АП значно посилило ефек-
тивність лікування. Аналогічну різницю динамік 
отримали щодо анемії (44,5 %, 43,3 % і 56,0 %) і 
гіповітамінозів (74,1 %, 70,0 % і 84,0 %).

Важливо зазначити, що використання ПМВ, 
хоч і не дало значного посилення ефекту щодо 
впливу на астенізацію ЦНС, анемію і гіповітамі-
нози, однак достовірно не дало погіршення цих 
симптомів, значно посиливши ефект щодо корек-
ції проносів, закрепів і больового синдрому. До-
цільність застосування запропонованих програм 
було доведено також щодо елімінації порушення 


