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Резюме. У літературному огляді надані загальні уявлення про розлади вегетативної нервової системи, або вегетативну дисфункцію, у дитячому віці. Синдром вегетативної дисфункції є однією з найпоширеніших патологій
серед популяції дітей, яка зустрічається у кожної третьої дитини, а у 17–20 % дітей з часом може стати основою розвитку артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, бронхіальної астми, частих респіраторних
інфекцій. Пізня діагностика та неадекватне лікування вегетативної дисфункції можуть призвести до значного зниження якості життя та розвитку нервово-психічних і соматичних захворювань. Лікування синдрому
вегетативної дисфункції вимагає комплексного та індивідуального підходу в кожному конкретному випадку. Застосування рослинних препаратів є одним з ефективних і безпечних методів медикаментозної терапії
вегетативної дисфункції у дітей та підлітків. Безліч клінічних досліджень з використанням фітопрепарату, до
складу якого входять таурин, густий екстракт пустирника (Leonurus cardiaca), густий екстракт плодів глоду (Crataegus oxyacantha L.), при лікуванні вегетативної дисфункції у дітей показали достатню ефективність
і безпеку його застосування. Вплив терапії препаратом, до складу якого входять таурин, густий екстракт
пустирника (Leonurus cardiaca), густий екстракт плодів глоду (Crataegus oxyacantha L.), на стан серцевосудинної системи при лікуванні вегетативної дисфункції у дітей характеризується: нормалізацією частоти
серцевих скорочень, систолічного, діастолічного і середнього артеріального тиску, нормалізацією циркадного
ритму (збільшенням числа дітей із нормальним циркадним типом артеріального тиску — dippers), зменшенням
імовірності виникнення непароксизмальної тахікардії, відновленням збудливості водія ритму, зниженням прояву синдрому ранньої реполяризації шлуночків. Таким чином, фітопрепарат, до складу якого входять таурин,
густий екстракт пустирника (Leonurus cardiaca), густий екстракт плодів глоду (Crataegus oxyacantha L.),
можна вважати препаратом первинного вибору при лікуванні синдрому вегетативної дисфункції, що
супроводжується схильністю до розвитку артеріальної гіпертензії.
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Вступ
Розлади вегетативної нервової системи, або вегетативна дисфункція (ВД, рубрика G.90 за МКХ-10), — це
захворювання організму, що характеризується симптомокомплексом розладів психоемоційної, сенсомоторної і вегетативної активності, пов’язаних із порушеннями вегетативної регуляції діяльності різних органів
і систем.
Провідними соматичними ознаками ВД є симптоми розладу серцево-судинної системи [4, 16, 20, 21].

Згідно з уявленнями деяких вчених, вегетативні порушення в дітей і підлітків є проявом хвороби адаптації,
в основі якої лежить дезінтеграція центральних регуляторних механізмів мозку [15]. Вегетативна дисфункція стає одним з найпоширеніших захворювань серед
підлітків. Поширеність ВД у дітей коливається від 20
до 82 % [16]. Вегетативні порушення відзначаються в
кожної третьої дитини, а в 17–20 % дітей із часом можуть стати основою розвитку артеріальної гіпертензії,
ішемічної хвороби серця, бронхіальної астми, частих
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респіраторних інфекцій тощо [5, 16, 19, 33]. У Міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду (МКХ-10)
порушення, що відповідають ВД, розглядаються в таких рубриках:
F 45.3 Соматоформна дисфункція вегетативної нервової системи;
G 90 Розлади вегетативної нервової системи;
G 90.8 Інші розлади вегетативної нервової системи;
G 90.9 Розлади вегетативної нервової системи неуточнені [7, 8].
До методів лікування ВД відносять: корекцію психоемоційної сфери; модифікацію способу життя; медикаментозну терапію, фізіотерапевтичні методи й санаторно-курортне лікування [2].
Медикаментозні підходи до лікування ВД у дітей і
підлітків у даний час залишаються складною та актуальною проблемою. Застосування рослинних препаратів є одним з ефективних і безпечних методів медикаментозної терапії ВД у дітей і підлітків.

Медикаментозна терапія вегетативної
дисфункції
Дітям і підліткам із ВД рекомендується призначення медикаментозної терапії при неефективності
заходів, спрямованих на модифікацію способу життя.
Препаратами вибору початкової терапії ВД вважають
рослинні лікарські засоби [8]. Серед різноманітних
медикаментозних препаратів, що рекомендуються
при лікуванні ВД у дітей і підлітків, особливе місце
посідає Кратал для дітей (ПАТ НВЦ «Борщагівський
ХФЗ»), який має седативну, кардіо- і нейропротекторну дію. Інгредієнтами препарату Кратал для дітей
є: таурин, густий екстракт собачої кропиви (Leonurus
cardiaca), густий екстракт плодів глоду (Crataegus
oxyacantha L.) (в одній таблетці 433,5 мг, 43,5 і 21,5 мг
відповідно) [1, 3].

Таурин
Основним компонентом препарату Кратал для дітей є таурин.
Таурин (2-аміноетансульфонова кислота) був уперше виявлений у 1827 році як компонент жовчі бика і
являє собою сірковмісну напівнезамінну амінокислоту. В основному таурин синтезується в печінці й нирках
та ідентифікується в більшості інших клітин і тканин,
включно з мозком, сітківкою, серцем, плацентою, лейкоцитами і м’язами. Таурин у більшості клітин організму людини присутній у дуже високих концентраціях,
наприклад, більше ніж половина всієї маси вільних
амінокислот у серцевому м’язі припадає на таурин [32,
37]. Його дефіцит не тільки викликає розвиток патологічних станів, а й скорочує тривалість життя в експериментальних тварин [35].
Таурин справляє численні і різноспрямовані ефекти, що впливають на фундаментальні метаболічні події
в клітині (табл. 1) [30, 32].
Таурин має антидепресивну, анксіолітичну, кардіотропну, антигіпертензивну й протизапальну дію. Прийом таурину запобігає зниженню когнітивних функцій.
Vol. 15, No 1, 2020

Антидепресивна й анксіолітична активність
таурину
Наведені переконливі дані, що таурин чинить антидепресивну й анксіолітичну дію. В експериментальних
дослідженнях встановлено, що призначення таурину
при етанол-індукованій депресії ЦНС у щурів супроводжується збільшенням тривалості сну. Таурин у стресіндукованих депресивних щурів запобігає порушенню
просторової пам’яті й розвитку підвищеної тривожності. Призначення таурину приводило до зниження
концентрації дофаміну, 5-гідрокситриптаміну й норадреналіну і підвищенню вмісту глутамату, кортикостерону, фактора росту фібробластів 2, фактора росту ендотелію судин і активності експресії нейротрофічного
фактора в тканині мозку [37, 51].

Кардіотропна, антиаритмічна
й гіпотензивна дія
Таурин має антиаритмічну, хронотропну й інотропну активність. Продемонстровано, що таурин
при серцевій недостатності чинить помірну позитивну інотропну дію, сприяє діурезу, натрійурезу, інгібує
дію норепінефрину й ангіотензину II [23, 36]. Навіть
короткі курси терапії таурином сприяють покращанню гемодинаміки в пацієнтів із серцевою недостатністю [23].
Таурин має виражену антиаритмічну активність, в
основі якої лежить його здатність модулювати вміст іонів K+, Na+ і Ca2+ [43].
Застосування таурину запобігає розвитку гіпертонії
в експериментальних тварин за рахунок зниження внутрішньоклітинної концентрації іонів Ca2+, інгібування
оксидативного стресу, симпатичної активності, а також
збільшення діурезу [25, 43].
Таурин активує рецептори ГАМК, локалізовані на
ендотеліальних клітинах, що призводить до розвитку
вазодилатації і зниження артеріального тиску [45]. Антигіпертензивний ефект терапії таурином вище у хворих з більш високим артеріальним тиском, ніж у пацієнтів з більш низьким артеріальним тиском [47].
Здатність таурину чинити антидепресивну, анксіолітичну, кардіотропну й гіпотензивну дію обґрунтовує
можливість його застосування при ВД у дітей і підлітків
як патогенетичного лікарського засобу.

Екстракт собачої кропиви
(Leonurus cardiaca)
Екстракт собачої кропиви містить численні активні
речовини, у тому числі фуранові дитерпени (лабдани),
алкалоїди (стахідрин), стерини, іридоїди, флавоноїди,
тритерпеноїди урсанового ряду, антоціани, урсолову
кислоту, холін, дубильні речовини, деривати кавової
кислоти, органічні кислоти, вітаміни (А, Е, С), солі
біометалів тощо.
Різні біологічно активні речовини, які містяться в
екстракті собачої кропиви, забезпечують його широкий спектр дії. Екстракт собачої кропиви має антиоксидантну, седативну, нейропротекторну, кардіотропну,
гіпотензивну, спазмолітичну, антиангінальну, сечогінну, протисудомну дію [1, 31].
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Антиоксидантна дія
Продемонстровано, що екстракт собачої кропиви
за рахунок вмісту кверцетину чинить могутню антиоксидантну дію [54]. Екстракт собачої кропиви високоефективний як скавенджер вільних радикалів і селективно підтримує активність супероксиддисмутази
й глутатіонпероксидази, при цьому пригнічуючи продукцію малонового діальдегіду [1].

Седативна дія
Седативний ефект екстракту собачої кропиви в 2–3
рази перевершує дію валеріани [6, 50].

Нейропротекторна дія
Нейропротекторна дія екстракту собачої кропиви
в основному обумовлена активністю леонурину, що
пригнічує генерацію кисневмісних активних метаболітів. Також леонурин підвищує експресію ендотеліального фактора росту судин (vascular endothelial growth
factor — VEGF) у нейронах, астроцитах і ендотеліальних клітинах [53].

Кардіотропна, гіпотензивна дія
Застосування екстракту собачої кропиви при серцево-судинних захворюваннях є однією з основних сфер

використання продуктів собачої кропиви в клінічній
медицині [29].
Урсолова кислота екстракту собачої кропиви, викликаючи роз’єднання окисного фосфорилювання в
мітохондріях кардіоміоцитів, має виражену кардіопротекторну дію [40].
Екстракт собачої кропиви діє як змішаний антагоніст каналів ICaL (L-type calcium current), IKr (rapid
delayed rectifier current) і If (funny current, recorded in
sinoatrial node cells from guinea pigs), викликаючи антиангінальний і антиаритмічний ефекти [42]. Лавандуліфоліозид екстракту собачої кропиви дає негативний
хронотропний ефект, подовження інтервалів P-Q, Q-T
і комплексу QRS, зниження артеріального тиску, а леонурин чинить вазодилатуючу дію, зумовлюючи зниження артеріального тиску [1]. Стахідрин екстракту
собачої кропиви сприяє активності ядерного фактора
NFE2L2 (nuclear factor, erythroid 2 like 2), індукції гуанозинтрифосфатциклогідролази I (GTPCH1) і дигідрофолатредуктази (DHFR) і збільшенню біодоступності тетрагідробіоптерину (BH4) і оксиду азоту, що
перешкоджає розвитку ендотеліальної дисфункції [52].
Тривале застосування препаратів собачої кропиви
призводить до зниження систолічного й діастолічного
артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, по-

Таблиця 1. Механізми дії таурину
Механізм дії

Ефект

Нейтралізація хлорноватистої кислоти з утворенням тауринхлораміну Антиоксидантний, протизапальний
Кон’югування з уридином tRNALeu (UUR) у мітохондріях і пригнічення
генерації супероксиду
Генерація АТФ за рахунок посилення продукції мітохондріального
білка ND6
Інгібування проникності мітохондріальної мембрани
Активація NADH
Відновлення жирних кислот
Кон’югування жовчних кислот, що полегшує всмоктування ліпідів у
кишечнику

Нормалізація енергетичного обміну

Модулювання транскрипції генів, асоційованих із метаболізмом
Модулювання транскрипції генів, що сприяє довголіттю
Модулювання фосфорилювання протеїнів

Зміна транскриптоми

Зниження рівня стресу ендоплазматичного ретикулуму (ER) за рахунок покращання фолдингу білків
Зменшення ризику розвитку інсульту головного мозку
Захист нейронів

Пригнічення активності стресу ER
Нейропротекція

Захист ЦНС за рахунок збудження GABAA- і NMDA-рецепторів
Інгібує судоми за рахунок зв’язування з рецептором ГАМК і
підвищення рівня декарбоксилази глутамінової кислоти

Пригнічення судомної активності

Запобігає загибелі кардіоміоцитів за рахунок активації убіквітинпротеасомної системи і механізмів автофагії
Інгібує токсин-опосередковану автофагію

Кардіопротекція

Захист тканин серця і мозку під час інфаркту міокарда та інсульту за Нормалізція гомеостазу Ca2+, кардіо- і
нейропротекція
рахунок зменшення перевантаження іонами Ca2+
Захист нейронів головного мозку під час епілепсії за рахунок індукції
Ca2+-зв’язуючих протеїнів
Захист нейронів від токсичної дії глутамату
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кращання психоемоційного статусу за рахунок зменшення проявів занепокоєння, емоційної лабільності,
порушень сну [44].

Екстракт плодів глоду
(Crataegus oxyacantha L.)
Екстракт плодів глоду також містить різноманітні
біологічно активні речовини: флавоноїди (гептагідроксифлавон, вітексин, ізовітексин, вітексин-4'-рамнозид,
вітексин-2''-о-рамнозид і його похідні, флавани, апігенін, апігетрин, лютеолін, лютеолін 3',7-диглюкозид,
рутозид, гіперозид, рутин, орієнтин, ізоорієнтин, кемпферол, кверцетин і ізокверцитрин), олігомерні проціанідини (катехін і епікатехін, проціанідини В2, В4, В5, C1),
інші фенольні сполуки (2,3-дигідро-3,5-дигідрокси6-метил-4Н-піран-4-он, 1,2-дигідроксибензол, 2-фуранметанол, 3,7,11,15-тетраметил-2-гексаден-1-ол) і
фенольні кислоти (хлорогенова, кавові, хінні кислоти);
кардіотонічні аміни (фенілетиламін, тирамін, ізобутиламін, O-метоксифенілетиламін), а також тритерпени
(урсолові й олеанолові кислоти), жирні кислоти й стероли (β-ситостерол) [9, 41].

Антиоксидантна дія
Фенольні компоненти екстракту плодів глоду обумовлюють його основну антиоксидантну активність.
Флавоноїди групи епікатехіну, проціанідини виконують роль скавенджерів вільних радикалів. Урсолова і
олеанолова кислоти мають більшу антиоксидантну активність, ніж α-токоферол [1, 46]. Антоціаніни екстракту плодів глоду проявляють у 10 разів вищу антирадикальну активність, ніж аскорбінова кислота [24].
Екстракт плодів глоду підтримує мітохондріальний
антиоксидантний статус і запобігає пероксидному пошкодженню мітохондріальних ліпідів і зниженню активності ферментів циклу Кребса, викликаним ізопротеренолом у серці щура [38].

Анксіолітична активність
Екстракт плодів глоду чинить виражену анксіолітичну дію [41].

Кардіопротекторна й гіпотензивна дія
Уперше кардіопротекторний ефект плодів глоду був
продемонстрований на ізольованому серці щура, підданому дії аритмічних агентів [27]. Гістопатологічне
дослідження також підтвердило кардіопротекторний
потенціал плодів глоду [22].
Екстракт плодів глоду викликає позитивний інотропний ефект. Збільшення сили скорочення міокарда
обумовлено інгібуванням натрієвого насоса й підвищенням пікової внутрішньоклітинної концентрації
Ca2+ у кардіоміоцитах хворих із застійною серцевою
недостатністю [49].
Кардіопротекторний ефект екстракту плодів глоду
підтверджений у подвійному сліпому рандомізованому плацебо-контрольованому клінічному дослідженні
[34]. Результати плацебо-контрольованого рандомізованого дослідження, проведеного за участю 209 хворих
із серцевою недостатністю, показали, що призначення
Vol. 15, No 1, 2020

стандартизованого екстракту плодів глоду в добовій
дозі 1800 мг протягом 4 місяців сприяло покращанню
переносимості фізичного навантаження [28].
У дослідженнях in vitro та in vivo продемонстровано,
що екстракт плодів глоду індукує ендотелійзалежну,
NO-опосередковану вазорелаксацію шляхом фосфорилювання серинового залишку 1177 молекули eNOS
[26]. Проціанідин екстракту плодів глоду викликає розслаблення тонусу судин, індукуючи продукцію циклічного гуанозинмонофосфату (цГМФ) в аорті, на той час
як його флавоноїди, такі як рутин, вітексин і гіперозид,
не виявляють вазодилатуючої активності. Вважають,
що проціанідин екстракту плодів глоду має ендотелійзалежний релаксаційний ефект за рахунок посилення
продукції оксиду азоту, імовірно, завдяки активації
чутливих до тетраетиламонію K+-каналів [39].
Було висловлено припущення, що екстракт плодів
глоду інгібує сигнальний шлях каспаз, запобігаючи
апоптозу ендотеліальних клітин [48].
Mary C. Tassell і співавт. [48] вважають, що екстракт
плодів глоду є безпечним, ефективним, нетоксичним
препаратом при лікуванні серцево-судинних захворювань.

Клінічна ефективність препарату
Кратал у дітей
У даний час проведені клінічні дослідження використання препарату Кратал для дітей при лікуванні ВД
у дітей, що показали достатню ефективність і безпеку
його застосування [2].
У кількох дослідженнях, проведених в Інституті
педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України
під керівництвом професора Л.В. Квашніної, встановлено, що препарат Кратал для дітей при лікуванні
ВД у дітей у віці від 6 до 18 років є препаратом вибору [11–14]. Автори показали, що після шеститижневої
терапії препаратом Кратал для дітей у хворих зменшилися прояви нейроваскулярного синдрому (головний
біль, запаморочення), значно знизилися прояви кардіального синдрому (відчуття прискореного серцебиття), регресували прояви дезадаптації (нормалізувався
сон, зникли метеочутливість, дратівливість, емоційна
лабільність, втомлюваність). Згідно з отриманими результатами автори постулюють, що препарат Кратал
для дітей у комплексному лікуванні дітей з вегетативною дисфункцією чинить нормалізуючий вплив на
стан вегетативного балансу й функціонування серцево-судинної системи. Нормалізуючий вплив терапії препаратом Кратал для дітей на стан вегетативної
нервової системи (ВНС) проявляється: зниженням
активності парасимпатичної і підвищенням активності
симпатичного відділу вегетативної нервової системи;
підвищенням адаптативної активності регуляторних
механізмів; урівноважуванням процесів збудження й
гальмування на тлі зниження церебрального ерготропного впливу й посилення активності сегментарних
структур. Вплив терапії препаратом Кратал для дітей
на стан серцево-судинної системи характеризується:
нормалізацією частоти серцевих скорочень, систолічного, діастолічного й середнього артеріального тиску,
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нормалізацією циркадного ритму (збільшенням числа
дітей з нормальним циркадним типом артеріального
тиску — dippers), зменшенням імовірності виникнення
непароксизмальної тахікардії, відновленням збудливості водія ритму, зниженням прояву синдрому ранньої
реполяризації шлуночків.
В.Г. Майданник із співавт. [17] показали, що призначення дітям із ВД, яка супроводжується артеріальною гіпертензією, препарату Кратал для дітей протягом 30 днів сприяє регресу патологічних проявів із боку
ВНС і серцево-судинної системи. Було відзначено, що
на тлі терапії препаратом Кратал для дітей покращилося загальне самопочуття, зокрема нормалізувався сон,
покращився настрій, знизився рівень стомлюваності,
тривожності, дратівливості, відновилася пам’ять і підвищилися рівень концентрації уваги і толерантність до
фізичного й розумового навантаження.
Лікування препаратом Кратал для дітей супроводжувалося вірогідним антигіпертензивним ефектом.

Безпечність
Препарат Кратал для дітей добре переноситься і не
викликає побічних реакцій як у дітей, так і в дорослих
[1, 10, 18].

Висновки
Особливістю структури захворювань у дітей і підлітків в даний час є неухильне зростання функціональних захворювань різних органів і систем, у тому
числі вегетативної нервової системи. Синдром вегетативної дисфункції є однією з найпоширеніших патологій у популяції дітей, пізня діагностика й неадекватне лікування якої можуть призвести до значного
зниження якості життя й розвитку нервово-психічних
і соматичних захворювань. Лікування синдрому вегетативної дисфункції вимагає комплексного й індивідуального підходу в кожному конкретному випадку.
У той же час дітям із синдромом вегетативної дисфункції доцільно рекомендувати призначення препарату Кратал для дітей. З огляду на те, що препарат
Кратал для дітей має широкий спектр терапевтичної
дії, достатній рівень ефективності й добрий профіль
безпеки, можна вважати його препаратом первинного вибору при лікуванні синдрому вегетативної дисфункції, що супроводжується схильністю до розвитку
артеріальної гіпертензії.
Конфлікт інтересів. Не заявлений.
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Медикаментозная терапия вегетативной дисфункции у детей
Резюме. В литературном обзоре даны общие представления
о расстройствах вегетативной нервной системы, или вегетативной дисфункции, в детском возрасте. Синдром вегетативной дисфункции представляет собой одну из самых распространенных патологий среди популяции детей, которая
встречается у каждого третьего ребенка, а у 17–20 % детей со
временем может стать основой развития артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, бронхиальной астмы,
частых респираторных инфекций. Поздняя диагностика и
неадекватное лечение вегетативной дисфункции могут привести к значительному снижению качества жизни и развитию
нервно-психических и соматических заболеваний. Лечение
синдрома вегетативной дисфункции требует комплексного и
индивидуального подхода в каждом конкретном случае. Применение растительных препаратов является одним из эффективных и безопасных методов медикаментозной терапии
вегетативной дисфункции у детей и подростков. Множество
клинических исследований с использованием фитопрепарата, в состав которого входят таурин, густой экстракт пустырника (Leonurus cardiaca), густой экстракт плодов боярышника
(Crataegus oxyacantha L.), при лечении вегетативной дисфунк-

ции у детей показали достаточную эффективность и безо
пасность его применения. Влияние терапии вегетативной
дисфункции у детей препаратом, в состав которого входят
таурин, густой экстракт пустырника (Leonurus cardiaca), густой экстракт плодов боярышника (Crataegus oxyacantha L.),
на состояние сердечно-сосудистой системы характеризуется:
нормализацией частоты сердечных сокращений, систолического, диастолического и среднего артериального давления,
нормализацией циркадного ритма (увеличением числа детей
с нормальным циркадным типом артериального давления —
dippers), уменьшением вероятности возникновения непароксизмальной тахикардии, восстановлением возбудимости
водителя ритма, снижением проявления синдрома ранней
реполяризации желудочков. Таким образом, фитопрепарат
в состав которого входят таурин, густой экстракт пустырника (Leonurus cardiaca), густой экстракт плодов боярышника
(Crataegus oxyacantha L.), можно считать препаратом первичного выбора при лечении синдрома вегетативной дисфункции, который сопровождается склонностью к развитию артериальной гипертензии.
Ключевые слова: вегетативная дисфункция; дети; лечение
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Drug therapy of autonomic dysfunction in children
Abstract. The literature review gives general ideas about disor- tion in children have shown a sufficient efficacy and safety of its use.
ders of the autonomic nervous system, or autonomic dysfunction,
in childhood. Autonomic dysfunction syndrome is one of the most
common pathologies among the child population, which occurs in
every third child, and in 17–20 % of children over the course of age
can become the basis for the development of arterial hypertension,
coronary heart disease, bronchial asthma, and frequent respiratory
infections. Late diagnosis and inadequate treatment of autonomic
dysfunction can lead to a significant decrease in the quality of life
and the development of neuropsychiatric and somatic diseases.
Treatment of autonomic dysfunction syndrome requires an integra
ted and individual approach in each case. The use of herbal preparations is one of the effective and safe methods of drug treatment for
autonomic dysfunction in children and adolescents. Many clinical
trials using a phytopreparation that contains taurine, a thick extract
of motherwort (Leonurus cardiaca), a thick extract of hawthorn fruit
(Crataegus oxyacantha L.) for the treatment of autonomic dysfunc-
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The effect of therapy for autonomic dysfunction in children with the
drug, which includes taurine, a thick extract of motherwort (Leonurus cardiaca), a thick extract of hawthorn fruit (Crataegus oxyacantha L.), on the state of the cardiovascular system is characterized
by: normalization of heart rate, systolic, diastolic and average blood
pressure, normalization of the circadian rhythm (an increase in the
number of children with a normal circadian type of blood pressure — dippers), a decrease in the risk of non-paroxysmal tachycardia, restoration of the pacemaker’s excitability, reduction of the
manifestation of the syndrome of early ventricular repolarization.
Thus, a phytopreparation that contains taurine, a thick motherwort
extract (Leonurus cardiaca), a thick extract of hawthorn fruit (Crataegus oxyacantha L.) can be considered the drug of primary choice
in the treatment of autonomic dysfunction syndrome, which is accompanied by a tendency to develop hypertension.
Keywords: autonomic dysfunction; children; treatment
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