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needs of the body.

The	 aim	 of	 the	 study	was to investigate the effectiveness 
of comprehensive reatment of patients with chronic pancreatitis 
with concomitant diabetes mellitus with the inclusion of 
ademethionine, a course of treatment with drinking mineral 
waters (DMV) of Skhidnytsia deposit and a course of acupressure 
(AP) according to the GSRS questionnaire.

Material	 and	methods. We examined 82 patients with CP 
and diabetes mellitus, who were divided into 3 groups according 
to different treatment complexes: 1 group – protocol treatment 
with sublingualade methionine, 2 group – with additional 
inclusion of a course of drinking mineral waters of Skhidnytsia 
deposit, 3 group – with acupressure.

Results	 and	 discussion.	 The inclusion of a course of 
acupressure according to the proposed method allowed to 
improve the results of treatment with a complex using drinking 
mineral water and ademethionine by 6.0 % for pain relief, 5.7 % 
– dyspeptic syndrome, 9.7 % – constipation, 13.0 % – diarrhea, 
16.0 % – astheno-neurotic syndrome, 12.7 % – anemia and 
10.0 % – hypovitaminosis, while the inclusion of Skhidnytsia 
mineral waters statistically significantly improved only the 
results of treatment of abdominal pain – by 8.5 % and diarrhea 
– by 12.4 % (p <0.001).

Conclusion.	 According to the scales of the international 

questionnaire of gastroenterological patient GSRS, abdominal 
pain decreased in 1-3 groups by 32.9 %, 80.8 % and 107.8 %, 
respectively, gastricreflux – by34.7 %, 64.6 % and 101,9 % 
(p<0.05), diarrhea – by 23.9 %, 56.0 % and 87.7 % (p <0.001), 
constipation – by 20.6%, 43.1 % and 68.8% (p <0.05), dyspepsia 
– by 32.4 %, 60.7 % and 80.9 % (p<0.01), which allowed toprove 
a more statistically significant effectiveness of complex the rapy 
with the additional inclusion of courses of DMV Skhidnytsia 
deposit, as well as combinations of DMV and acupressure in 
relation to protocol the rapy with ademethionine, and this allow 
sustore commend these treatment programs for implementation 
in clinical practice.
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наявність дисфункції печінки [8, 14, 17, 18]. Ці 
зміни зберігалися у пацієнтів і через два роки піс-
ля початку спостережень, а у частини з цих хво-
рих діагностовано стеатоз печінки і зміни, що є 
характерними для неалкогольної жирової дистро-
фії печінки [13, 17, 18].

Патогенез ОА досить складний і пов’язаний з 
порушенням обмінних процесів у хрящовій тка-
нині з переважанням катаболізму над анаболіз-
мом. Однак, серед механізмів розвитку ОА тради-
ційно обговорюється запальний аспект патогенезу 
цього захворювання [3, 4, 12], невід’ємним ком-
понентом якого є активація перекисного окиснен-
ня ліпідів (ПОЛ) з розвитком оксидативного стре-
су [10, 15]. Ці процеси призводять до порушення 
метаболізму сполучної тканини, викликаючи і 

Вступ
Серед численних форм патології суглобів най-

більш поширеною є остеоартроз	(ОА), який може 
істотно знижувати якість життя людини і досить 
швидко призводити до її повної інвалідізації, що 
є не тільки медичною, а й соціально-економічною 
проблемою.

За останні роки проводився ряд досліджень, 
спрямованих на уточнення ролі Helicobacter pylori 
(H. pylori) в розвитку захворювань печінки і жо-
вчовивідних шляхів. Встановлено, що у 13,5 % 
обстежених, у яких був виявлений H. pylori, від-
значалося підвищення вмісту у крові тригліце-
ридів, аспарта та мінотрансферази, загального 
холестерину, лептину, C-реактивного білка та 
низки прозапальних цитокінів, що свідчило про 


