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Актуальність. Додаткове застосування лікарських за-
собів для корекції багаточисленних клінічних симптомів 
хронічного панкреатиту (ХП) і коморбідного цукрового діа-
бету 2 типу (ЦД2) часто є неможливим, що потребує вклю-
чення до лікування і реабілітації таких пацієнтів немедика-
ментозних методів, більш біологічно адаптованих до потреб 
організму.

Мета	дослідження	– дослідити ефективність комплекс-
ного лікування хворих на хронічний панкреатит із супутнім 
цукровим діабетом із включенням до нього адеметіоніну, 
курсу лікування питними мінеральними водами (ПМВ) схід-
ницького родовища і курсу акупресури (АП) за розробленою 
схемою за впливом на параметри клінічного перебігу і якості 
життя за опитувальником GSRS.

Матеріали	і	методи.	Обстежили 82 пацієнта з ХП і ЦД2, 
яких поділили на 3 групи за різними лікувальними комплек-
сами: 1 група – протокольне лікування з включенням сублін-
гвального адеметіоніну, 2 група – з додатковим включенням 
курсу питних мінеральних вод східницького родовища, 3 
група – із застосуванням акупресури.

Результати	та	 їх	 обговорення.	Включення курсу акуп-
ресури за запропонованою методикою дозволило покращити 
результати лікування комплексом із використанням питних 
мінеральних вод і адеметіоніну на 6,0 % за елімінацією болю, 
на 5,7 % – диспепсичного синдрому, на 9,7 % – закрепу, на 
13,0 % – проносу, на 16,0 % – астено-невротичного синдро-
му, на 12,7 % – анемії і 10,0 % – гіповітамінозів, у той час, 
як включення східницьких мінеральних вод статистично до-
стовірно покращило лише результати лікування абдоміналь-
ного болю – на 8,5 % і проносу – на 12,4 % (p<0,001).

Висновок.	За шкалами міжнародного опитувальника гас-
троентерологічного хворого GSRS абдомінальний біль зни-
зився у 1-3 групах відповідно на 32,9 %, 80,8 % і 107,8 %, 
гастральний рефлюкс – на 34,7 %, 64,6 % і 101,9 % (р<0,05), 
діареї – на 23,9 %, 56,0 % і 87,7 % (р<0,001), закрепу – на 
20,6 %, 43,1 % і 68,8 % (р<0,05), диспепсії – на 32,4 %, 60,7 % 
і 80,9 % (р<0,01), що дозволило довести більш статистично 
значиму ефективність комплексної терапії із додатковим 
включенням курсів ПМВ Східницького родовища, а також 
комбінації ПМВ і акупресури стосовно протокольної терапії 
з адеметіоніном, а це дозволяє рекомендувати ці лікувальні 
програми до впровадження у клінічну практику.
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Актуальность. Дополнительное применение лекарствен-
ных средств для коррекции многочисленных клинических 
симптомов хронического панкреатита (ХП) и коморбидного 
сахарного диабета 2 типа (СД2) часто невозможно, что тре-
бует включения в лечение и реабилитацию таких пациентов 
немедикаментозных методов, более биологически адаптиро-
ванных к потребностям организма.

Цель	исследования – исследовать эффективность комп-
лексного лечения больных хроническим панкреатитом с со-
путствующим сахарным диабетом с включением в него аде-
метионина, курса лечения питьевыми минеральными водами 
(ПМВ) Сходницкого месторождения и курса акупрессуры 
(АП) по разработанной схеме по влиянию на параметры кли-
нического течения и качества жизни по опроснику GSRS.

Материал	и	методы.	Обследовали 82 пациента с ХП и 
СД2, которых разделили на 3 группы по разным лечебным 
комплексам: 1 группа – протокольное лечение с включе-
ним сублингвального адеметионина, 2 группа – с допол-
нительным включеним курса питьевых минеральных вод 
Сходницкого месторождения, 3 группа – с применением 
акупрессуры.

Результаты	и	обсуждение.	Включение курса акупрессу-
ры по предложенной методике позволило улучить результа-
ты лечения комплексом с использованием питьевых мине-
ральных вод и адеметионина на 6,0 % по элиминации боли, 
на 5,7 % – диспепсического синдрома, на 9,7 % – запора, на 
13,0 % – поноса, на 16,0 % – астено-невротического синдро-
ма, на 12,7 % – анемии и 10,0 % - гиповитаминозов, в то время 
как включение сходницких минеральных вод статистически 
достоверно улучшило только результаты лечения абдоми-
нальной боли – на 8,5 % и поноса – на 12,4 % (p<0,001).

Выводы.	По шкалам международного опросника гастро-
энтерологического больного GSRS боль в животе снизилась 
в 1-3 группах соответственно на 32,9 %, 80,8 % и 107,8 %, 
гастральный рефлюкс – на 34,7 %, 64,6 % и 101,9 % (р<0,05), 
диарея – на 23,9 %, 56,0 % и 87,7 % (р<0,001), запор – на 
20,6 %, 43,1 % и 68,8 % (р <0,05), диспепсия – на 32,4 %, 
60,7 % и 80,9 % (р<0,01), что позволило доказать более ста-
тистически значимую эффективность комплексной терапии 
с дополнительным включеним курсов ПМВ Сходницкого 
месторождения, а также комбинации ПМВ и акупрессуры 
относительно протокольной терапии с адеметионином, что 
позволяет рекомендовать эти лечебные программы к внедре-
нию в клиническую практику.
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Topicality.	 Additional use of drugs to correct the many 
clinical symptoms of chronic pancreatitis (CP) and comorbid 
diabetes mellitus type 2 (DM2) is of ten impossible, which 
requires the inclusion in the treatment and rehabilitation of such 
patients non-drug methods more biologically adapted to the 


