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Неінфекційна епідемія – цукровий діабет 

високий відсоток 

смертності

(кожні 10 с помирає 

один хворий !)

збільшення 

непрацездатного

населення

високий коефіцієнт 

летальності 

серед пацієнтів 

з COVID-19,

які мають цукровий

діабетом



Обмін вуглеводів у тканинах головного мозку



Чи впливає розумова активність на зниження

рівня глюкози периферійної крові?

Так, впливає 

Ні, не впливає



Методи дослідження 



Когнітивні завдання



Вплив розумової активності, пов’язаної 

з когнітивними функціями на рівень 

периферичної глюкози крові

• Динаміка показників рівня 

глікованого гемоглобіну до і після 

експерименту у хворих на цукровий 

діабет І типу 

Динаміка показників рівня 

глікованого гемоглобіну до і 

після експерименту у хворих 

на цукровий діабет ІІ типу 



Середні значення зниження рівня 

глюкози за різницею показників між 

другим і третім вимірами рівня глюкози 

у хворих на діабет І і ІІ типів



Всі фотографії і малюнки представлені 

у презентації запозичено з інтернет-

ресурсу https://www.freepik.com/search

для безкоштовного використання

https://www.freepik.com/search
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