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ми глікозидами арбутином і метиларбутином, флавонами 
і дубильними речовинами, які підсилюють дію БАР [1]��

Метою даного дослідження було вивчення клінічної 
ефективності і визначення місця фітозасобів у вигляді 
настою, відвару і сухого екстракту мучниці звичайної у 
комплексній та монотерапії ІЗЗСШ��

Матеріал та методи дослідження
У відділенні урології КДЦ ДНУ «НПЦПКМ» ДУС 

протягом 2017 року проведено динамічне клінічно-лабо-
раторне обстеження 75 жінок віком від 20 до 91 року з 
рецидивами ІЗЗСШ�� В залежності від їх частоти і харак-
теру лікування всі хворі були розподілені на три клінічні 
групи:

1 – 23 пацієнтки з частими рецидивами ІЗЗСШ, яким 
проводили комбіновану терапію антибактеріальним пре-
паратом згідно антибіограми в поєднанні з одним із фіто-
засобів мучниці звичайної у вигляді настою або відвару;

2 – 17 пацієнток з помірними рецидивами, яким при-

Інфекційно-запальні захворювання сечовивід-
них шляхів (ІЗЗСШ) являють серйозну проблему для 
здоров’я мільйонів людей, зумовлену їх частими реци-
дивами і зростаючою резистентністю патогенних мікро-
організмів [3-7]�� Це викликає певні труднощі при виборі 
антибактеріальних препаратів і режимів їх застосуван-
ня при ІЗЗСШ [6, 7]�� Уникнути небажаних проблем при 
вживанні антибіотиків допоможуть сучасні фітопрепа-
рати з антисептичною, протизапальною і спазмолітич-
ною дією [1, 2, 4]��

Для лікування ІЗЗСШ і їх санації в цій фармакологіч-
ній групі найкраще підходить така унікальна рослина як 
мучниця звичайна (толокнянка звичайна), яку в на-
роді називають ведмеже вушко�� Лікарською сировиною 
мучниці звичайної є листя, яке використовують у трьох 
лікарських формах: водний настій, відвар і сухий екстракт 
під назвою «Цистинол-Акут»��

Лікувальна дія мучниці звичайної пов’язана з наявними 
в її листі біологічно активними речовинами (БАР) – гірки-

having been found��
Patients with mild AH combined with digestive tract conditions�� Features 

of daily heart rate frequency, ABP, and heart rhythm variations in 63 young 
patients have been studied�� An activation of the sympathetic ANS is observed 
in patients with fatty hepatosis and increased body weight; “small heart 
development anomalies” are more often observed in patients with diffuse 
changes of pancreas; patients with gastroduodenal system pathology are 
characterized by the increase of heart circadian rhythm, and there are lower 
rates of nighttime systolic arterial pressure (SAP) as well as bigger decrease 
in diastolic arterial pressure (DAP) in patients with dysfunctional disorders of 
the biliary tract��

In patients with chronic glomerulonephritis (CGN) and AH (n=54), the 
data of cardiointervalography and psychomotor test have been analyzed�� The 
following results concerning the vegetative effect on the heart rhythm structure 
(HRS) have been obtained: the signs of sympathicotonia have been recognized 
at the majority of patients (70��64±6��25%), parasympathicotonia and eutonia 
have been found in 11��68±4��41 and 17��66±5��23% of patients, respectively�� 
The following phase HRS has been detected in healthy individuals: eutonia 
in 64��69±8��87%, parasympathicotonia in 20��08±7��43, and sympathicotonia in 
15��21±6��66 persons�� The development of chronic kidney disease (CKD) has 
a tendency to be accompanied by sympathetic activity increase�� The analysis 
of individual blood pressure (BP) changes gives a possibility to determine 
two types of reactions�� The first one (normoreactive) is characterized by the 
SAP increase less than by 20 mm Hg and by the DAP increase less than by 

10 mm Hg�� Such type of change is seen in 68��51±6��38% of patients and in 
83��33±6��92% of healthy individuals, respectively�� The second, hyper-reactive 
type is characterized by the SAP increase more than by 20 mm Hg and by the 
DAP increase more than by 10 mm Hg�� It has been detected in 31��48±6��37 
of patients and in 16��66±6��91% of healthy individuals, respectively�� High 
frequency of vegetative dystonia markers has been found in AH patients with 
CGN and CKD�� The authors’ conclusions suggests that the vasoregulative 
disorders genesis in CGN patients is based on vegetative imbalance and 
relaxation of baroreflex influences durings both dormancy and exercise tests��

Conclusions
1�� AH and accompanying pathology should be considered as multilevel, 

multifactorial and heterogeneous diseases, which are naturally related to each 
other��

2�� The importance of such syntropia is a violation of the vegetative 
regulation, which initially have a functional nature, later it aggravates 
the disease course and contribute to the formation of complications and 
chronization��

3�� It is impossible to solve these problems without the participation of 
specialists from different fields due to the lack of adequate treatment and disease 
prevention without taking into account the specific nature of the underlying 
disease as well as without the restoration of vegetative homeostasis��






