УРОЛОГІЯ
результати дослідження

Оцінка профілактичного потенціалу
препарату Канефрон® Н у лікуванні рецидивного циститу
в жінок репродуктивного віку
За даними публікації: Canephron® N in the treatment of recurrent cystitis in women of child-bearing аge:
a randomised controlled study. Maksim Sabadash and Alexander Shulyak. Clinical Phytoscience. 2017; 3: 9.
Загальна інформація. Метою дослідження було вивчити дію препарату
рослинного походження Канефрон® Н насамперед щодо його властивості
запобігати виникненню рецидивного циститу, спричиненого бактерією
E. coli, в жінок репродуктивного віку.
Методи. 90 пацієнтів рандомно розподілили на дві терапевтичні
групи. Як основна (n=45), так і контрольна група (n=45) отримували
антибактеріальну терапію протягом 7 днів. Окрім того, групам було
надано загальні рекомендації щодо профілактики циститу (достатнє
споживання рідини, уникання переохолодження тощо).
Основна група отримувала додаткову терапію із застосуванням
Канефрону Н протягом 3 міс (2 таблетки 3 р/добу) з першої доби
лікування.
Контрольні обстеження було проведено на 7-й день і через 3, 6 і 12 міс
(або негайно в разі рецидиву).
Фіксували такі симптоми циститу: біль у сечовому міхурі,
печіння й поколювання при сечовипусканні, імперативні позиви
до сечовипускання та часте сечовипускання невеликими порціями.
Критеріями рецидиву циститу вважали відновлення симптоматики
інфекції нижніх сечовивідних шляхів із піурією та позитивним
бактеріологічним посівом сечі.

Результати. Застосування Канефрону Н на додаток
до антибактеріальної терапії дає змогу краще контролювати:
симптоми циститу через 7 днів від початку лікування;
піурію через 3, 6 і 12 міс;
рівні E. coli в сечі через 3 та 12 міс (рис. 1).
Частота рецидивів циститу в основній групі завжди була нижчою,
ніж у контрольній, зі статистично значущою різницею через 6 міс
(8,9% порівняно із 17,8%) і через 12 міс (16,7% порівняно з 36,7%)
у контрольній (рис. 2). Через 12 міс середня оцінка тяжкості симптомів
інфекції нижніх сечовивідних шляхів становила 6 балів (р≤0,05)
у контрольній групі та 3 бали (р≤0,05) – в основній. Це може свідчити
про те, що рецидиви в основній групі мали легший перебіг.
Рис. 1. Динаміка частоти виявлення бактеріурії (>104 КУО/мл) у групі
лікування з додаванням препарату Канефрон® Н менша в 3,5 раза

Рис. 2. Частота загострень циститу в групі лікування з додаванням
препарату Канефрон® Н протягом 12 міс менша в 2,2 раза

Включення препарату Канефрон® Н до схеми лікування
з антибіотиком сприяє:
зниженню частоти розвитку рецидивного циститу;
зменшенню частоти виявлення бактеріурії;
полегшенню перебігу симптомів циститу.
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