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ефективний при персистенції уропатогенів – у 3 із 5-ти 
випадків (60 %)��

Висновки
1. Фітозасоби мучниці звичайної є ефективними і 

безпечними засобами в комбінованій і монотерапії ІЗЗ 
сечовивідних шляхів у жінок. Вони значно збільшують 
діурез і покращують механізм самоочищення сечових 
шляхів, знижують бактеріурію і персистенцію уропа-
тогенів.

2. Водні настої і відвари мучниці більше ефективні 
в комбінованій терапії циститів, при якій дія арбутину 
підсилюється наявними в них флавонами і дубильни-
ми речовинами.

3. Сухий екстракт мучниці в таблетках цистинол-
Акут ефективний при монотерапії циститів, уретритів, 
особливо при зростаючій резистентності і персистенції 
мікроорганізмів.

4. Водні настої і відвари листя мучниці можна реко-
мендувати при набряках як сечогінні засоби.
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КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ І МІСЦЕ ФІТОПРЕПАРАТІВ 
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Наведено результати клінічної ефективності трьох фітопрепаратів 
мучниці звичайної у вигляді настою, відвару і сухого таблетованого 
екстракту і визначено їх місце в комплексній і монотерапії інфекційно-
запальних захворювань нижніх сечовивідних шляхів��
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РОЛЬ ТРЕХ 
ФИТОПРЕПАРАТОВ ТОЛОКНЯНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ 
В ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Ключевые слова: инфекционно-воспалительные заболевания 
(ИВЗ), фитопрепараты, толокнянка обыкновенная, цистинол-Акут��

Приведены результаты клинической эффективности трех фи-
топрепаратов толокнянки обыкновенной в виде настоя, отвара и 
сухого таблетированного экстракта и определено их место в комп-
лексной и монотерапии инфекционных заболеваний нижних моче-
выводящих путей��

Yu. I. Kushniruk, V. G. Bilenko

THE CLINICAL EFFECTIVENESS AND THE ROLE OF 
PHYTHOTHERAPEVTIC DRAGS OF ARCTOSTOPHYLOS 
UVA URSI IN THE TREATMENT OF UROGENITALE 
INFECTION
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The results of the clinical efficacy of three ordinary phytopreparations 
from Arctostaphylos uva ursi in the form of infusion, decoction and 
dry tableted extract are presented, and their place in the complex 
and monotherapy of infectious diseases of the lower urinary tract is 
determined��






