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Objectives. Estimation of Cefpodoxime application effectivity in different therapeutic regimens by treatment of acute 
prolonged bronchitis and non-severe pneumonia by children with the aid of modern internationally recognized methods.
Patients and methods. There were two groups of patient under observation: 1st group – 10 children with prolonged 
bronchitis (28,6%), 2nd group – 25 patients with non-severe pneumonia progression (71,4%). The subjects of 2nd group 
were treated with Cefpodoxime by way of sequential therapy on 3rd-4th day after parenteral treatment with Ceftriaxonum 
(5±2 days), the subjects of 1st group were treated with Cefpodoxime throughout the therapy period (6±1 days). The 
treatment effectivity was estimated on 0/1st, 3rd-5th and 8th-10th day of therapy by applying clinicoradiological indexes 
as well as 4 internationally recognized scales (CAP El Moussaoui R., WURSS-21, IMOS, IMPSS).
Conclusions. According to community-acquired pneumonia (CAP) assessment scale El Moussaoui R. the tendency to 
guide rising on 8th-10th day of therapy in comparison with 3rd-5th day should be noticed: the index of non-hospital 
pneumonia increased 54,3% (1st group) and 38,2% (2nd group), respiratory index increased 41,4% (1st group) and 
29,9% (2nd group), index according to patient`s well-being scale increased 90,0% (1st group) and 61,6% (2nd group), 
that indicates an upward tendency of disease progression as well as of resolution of main symptoms. According to IMOS-
scale (physician estimation) 10% of 1st group patients were dismissed with ultimate recovery, 90% of 1st group as well as 
84% 2nd group patients – with significant improvement, 16% of 2nd group patients – with light or medium improvement.
Summary: Conducted research of estimation of effectivity and acceptability of Cefpodoxime in treatment of children`s 
prolonged bronchitis and non-severe pneumonia progression proves that the medication shows high clinicoradiological 
efficiency and can be recommended for wide application in treatment of such patients.
Keywords: children, prolonged bronchitis, non-severe pneumonia, antibiotics treatment, Cefpodoxime.
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Современные критерии оценки эффективности использования цефодокса у детей с затяжными 
бронхитами и нетяжелым течением пневмоний
Майданник В.Г., Митюряева И.О., Борзенко И.А., Рыбачок Е .В.,
Демчук С.М., Кириченко И.В., Троицкая И.В., Ржечицкая Л.П.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев, Украина
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Цель. Оценить эффективность использования цефодокса в различных схемах лечения острых затяжных бронхитов 
и нетяжелых пневмоний у детей с помощью современных международно признанных методов.
Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 2 группы пациентов: I группа – 10 детей с затяжными 
бронхитами (28,6%), II группа – 25 пациентов (71,4%) с нетяжелым течением пневмоний. Больные II группы получа-
ли цефодокс в качестве ступенчатой терапии на 3-4 день лечения после цефтриаксона парентерально (5±2 дня), а 
больные I группы получали цефодокс на протяжении всего лечения (6±1 дней). Оценка эффективности терапии 
проводилась на 0/1, 3-5 та 8-10 день лечения на основании клинико-рентгенологических показателей и 4 
международных шкал (ШОВП, WURSS-21, IMOS, IMPSS).
Результаты. По шкале ШОВП отмечается тенденция к увеличению показателей на 8-10 день лечения в сравне-
нии с 3-5 днем: индекс внегоспитальной пневмонии повысился на 54,3% (I группа), на 38,2% (II группа), 
респираторный индекс (I группа - на 41,4%, II группа – на 29,9%), показатели шкалы самочувствия пациента (I 
группа - на 90,0%, II группа – на 61,6%). Полученные результаты свидетельствуют о положительной динамике тече-
ния заболевания и о регрессии основных симптомов.
По шкале IMOS (оценке врача) выписано с полным выздоровлением 10% пациентов I группы; со значительным 
улучшением 90% детей I группы и 84% II группы; с улучшением легкой или умеренной степени 16% пациентов II 
группы.
Заключение. Проведенное исследование оценки эффективности и переносимости цефодокса у детей с 
затяжными бронхитами и нетяжелыми пневмониями показало, что препарат обладает хорошей клинико-
рентгенологической эффективностью и может быть рекомендован для широкого применения в лечении таких 
больных.
Ключевые слова: дети, затяжной бронхит, нетяжелая пневмония, антибиотикотерапия, цефодокс.
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На сьогоднішній день гострі хвороби органів дихання у 
дітей, незважаючи на численні провідні досягнення в галу-
зі сучасної медицини, продовжують займати майже перше 
місце в структурі дитячої захворюваності [1,2]. Найбільша 
частка з них має бактеріально-вірусну етіологію та вимагає 
адекватної і високоспецифічної антибіотикотерапії. За 
даними ВОЗ, пневмонія є причиною 17,5% всіх випадків 
смертності дітей віком до 5 років в усьому світі та щорічно 
забирає життя близько 1,1 млн. дітей [3], що потребує звер-
нення особливої уваги на подальші пошуки найефективні-
ших методів лікування та боротьби з підвищеною резис-
тентністю до макролідного ряду антибіотиків.

В ході численних досліджень [4,5], особливо останньо-
го десятиріччя, було визначено, що ступінчаста терапія 
(двохетапне використання антиінфекційних препаратів 
з переходом з парентерального на пероральний шлях 
введення в найбільш можливий короткий термін з вра-
хуванням клінічного стану пацієнта) дозволяє скоротити 
тривалість парентерального введення препарату, за 
рахунок чого значно зменшується вартість лікування, 
знижується ризик постін'єкційних ускладнень та скоро-
чується термін перебування в стаціонарі. Це дозволяє 
знизити ризик нозокоміальних інфекцій та прискорити 
психологічно-соціальну адаптацію при збереженні висо-
ких показників клінічної ефективності терапії. 

Актуальними залишаються можливості використання 
різних шкал оцінки ефективності лікування гострої пато-
логії дихальних шляхів. Так, в 2013 році Ф.І. 
Звершхановським та ін. [6] було апробовано ефектив-
ність використання міжнародного запитальника ШОНП 
для оцінки різних режимів антибактеріальної терапії під 
час лікування негоспітальної пневмонії (НП). Визначено, 
що у хворих на НП легкого та середнього ступеня тяжко-
сті ступінчаста терапія не поступається за ефективністю 
парентеральному введенню антибіотиків і сприяє скоро-
ченню тривалості перебування хворого в стаціонарі, що 
дозволило рекомендувати впровадження ШОНП в робо-
ту практичних лікарів з метою підвищення контролю за 
перебігом і ефективністю лікування НП та застосування 
ступінчастої терапії.

М.М. Лебединська та ін. [7] провели порівняльне оціню-
вання запитальників ШОНП, CapSym-12, SF-36. При аналізі 
результатів дослідження були визначені преваги розподі-
лу ШОНП на респіраторну секцію та шкалу самопочуття 
пацієнтів, що дає змогу оцінювати окремо симптоми, 
пов’язані з НП (наявність і тяжкість задишки, наявність і 
тяжкість кашлю, наявність і характер мокротиння, легкість 
його відхаркування) та якість життя пацієнтів (загальний 
стан здоров’я та оцінка самим пацієнтом свого здоров’я).

Залишається відкритим питання можливості ефектив-
ного використання цефалоспоринів перорального вве-
дення ступінчатою терапією при лікуванні нетяжких 
пневмоній в амбулаторній практиці лікування затяжних 
бронхітів, оскільки на сьогоднішній день достатньо мало 

використовують високочутливі валідизовані шкали для 
аналізу результатів.

Метою даної роботи було оцінити ефективність вико-
ристання цефодокса в різноманітних схемах лікування 
гострих затяжних бронхітів та нетяжких пневмоній у дітей 
за допомогою сучасних міжнародно визнаних методів.

Матеріали та методи дослідження. Під наглядом 
знаходилось 2 групи пацієнтів: I група - 10 дітей з затяж-
ними бронхітами (28,6%), II група – 25 малюків (71,4%) з 
нетяжким перебігом пневмоній. До I групи були включе-
ні діти з бронхітом, у яких клінічні прояви залишались 
більше 5 днів та були відсутні інфільтративні зміни леге-
невої тканини на рентгенограмі ОГК. До II групи були 
включені пацієнти з I (з кількістю балів <50), II (кількість 
балів – 51-70), III (кількість балів – 71-90) ступенем тяжко-
сті пневмонії згідно зі «Шкалою тяжкості пневмонії у 
дітей» (ШТПД) [8] та рентгенологічно підтвердженою 
наявністю інфільтративних змін легеневої тканини.

Середній вік хворих, включених у дослідження, стано-
вив близько 9,2 року для хворих I групи та близько 8,4 
року для хворих II групи (табл.1). Найбільша частка хво-
рих обох груп припадала на дітей віком від 7 до 12 років. 
Показники Індексу маси тіла (ІМТ) вищі у хворих II групи 
на 5,3%, ніж у хворих I групи, що свідчить про наявність 
у хворих II групи надмірної ваги (ПП ІМТ в межах 85-95), 
показники ІМТ в I групі в межах норми.

Розподіл хворих за ступенем тяжкості пневмонії від-
бувався згідно зі ШТПД (рис.1) на основі індексу тяжкості 
пневмонії (ІТП) у дітей за такими ознаками: вік, наявність 
супутніх захворювань, ціанозу, задишки, болю у грудній 
клітці, гіпер- або гіпотермії, змін у лабораторних показ-
никах, наявність мультилобарної інфільтрації на рентге-
нограмі та деструкції легеневої тканини.

Таблиця 1
Розподіл хворих за віковою, статевою приналежністю та ІМТ
Показник I група, n=10 II група, n=25
Середній вік хворих, років 9,2±1,48 8,4±1,35
1-3 роки, % 0 8
4-7 років, % 10 32
7-12 років, % 60 48
13-18 років, % 30 12
Жіноча стать, % 60 42
Чоловіча стать, % 40 58
ІМТ, кг/м² 18,68±1,84 19,72±1,91

Рис.1 Розподіл хворих за ступенем тяжкості пневмонії у 
пацієнтів II групи
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У хворих I та II групи відмічались ознаки дихальної 
недостатності (ДН) 0 та I ступеня (табл.2). Тільки у хворих 
II групи в 3,6 раза частіше зустрічались прояви ДН I сту-
пеня.

Для ступінчастої терапії в даному дослідженні було 
використано парентеральний антибіотик цефалоспори-
нового ряду III покоління (цефтріаксон) в дозі 50-80 мг/кг 
за добу в 2 прийоми в залежності від тяжкості стану паці-
єнта та напівсинтетичний антибіотик цефодокс в суспен-
зії та в таблетованій формі з розрахунку 10 мг/кг за добу 
в 2 прийоми з їжею. Хворі II групи отримували цефодокс 
на 3-4 день лікування після парентерального введення 
цефтріаксону (табл.3), а хворі I групи отримували цефо-
докс протягом всього строку лікування (6±1 дні).

Крім того, усім хворим призначалась стандартизована 
патогенетична терапія: лазолван, ереспал, лоратадин, 
нурофен у вікових дозах та фізіотерапевтичні процеду-
ри. Діагноз був встановлений на основі скарг хворих, 
перкуторних, аускультативних даних та даних рентгено-
логічного обстеження.

Оцінка ефективності терапії проводилась на 0/1, 3-5 та 
8-10 день лікування на основі об’єктивних клінічних та 
лабораторних показників, а також міжнародних 4 мето-
дів: високочутливої «Шкали оцінки позагоспітальної 
пневмонії» (ШОНП), розробленої R. El Moussaoui та ін. та 
валідизованої в 2012 році на базі Харківської медичної 
академії післядипломної освіти, яка дозволила розраху-
вати за допомогою шкали оцінки негоспітальної пневмо-
нії (НП) індекс негоспітальної пневмонії (ІНП), респіра-
торний індекс (РІ), шкалу самопочуття пацієнта (ШСП) та 
проаналізувати отримані показники, Вісконсінського 
запитальника WURSS-21 (The Wisconsin Upper Respiratory 
Symptom Survey) від 2004 року, створеного на базі 
Відділу Сімейної Медицини Університету Вісконсіна-
Медісона. На основі цього запитальника було виявлено 
тяжкість протікання досліджуваних захворювань, яка 
включала 4 ступені тяжкості: дуже легку, легку, середню 
та тяжку та загальне самопочуття дітей, для оцінки якого 

використовувалась градаційна шкала, яка включала 5 
показників від найтяжчого протікання до найлегшого: 
значно хворі, помірно хворі, незначно хворі, зовсім 
незначно хворі та не хворі. Використовувались також 
інтеграційні шкали IMOS (Інтеграційна шкала оцінки 
результатів лікування) за оцінкою лікаря та IMPSS 
(Інтеграційна шкала оцінки задоволеності пацієнта ліку-
ванням) за оцінкою пацієнта. 

Пацієнти відповідали на питання самостійно або за 
допомогою лікаря. Статистична обробка результатів 
проводилась за допомогою прикладного пакету про-
грам Excel. Обчислення проводилося за допомогою 
перекодування даних за формулою Лікерта.

Результати дослідження та їх обговорення. В ході 
дослідження було проаналізовано скарги хворих при 
поступленні (на 0/1 день) та при виписці зі стаціонару (на 
7-10 день). Так, відмічалось істотне зниження майже всіх 
скарг дітей (рис.2а, 2б): кашель регресував у 80% пацієн-
тів I групи та у 84% пацієнтів II групи, в інших пацієнтів 
залишилось незначне покашлювання після виписки зі 
стаціонару протягом 1-2 днів, загальна слабкість змен-
шилась на 88,5% у хворих I групи та на 90,5% у хворих II 
групи, головний біль зник у 100% пацієнтів I групи та 
зменшився на 92,3% у дітей II групи, температура норма-
лізувалась у 100% пацієнтів I та II груп, задишка та біль у 
грудях зникли повністю у пацієнтів обох груп, апетит від-
новився у всіх дітей.

Таблиця 2
Розподіл хворих за наявністю дихальної недостатності 

(для I та II групи)

Таблиця 3
Тривалість антибіотикотерапії та перебування хворих на 

стаціонарному лікуванні

Ступінь дихальної недостат-
ності, %

ДН 0 ДН I ДН II ДН III

I група, n=10 90 10 0 0
II група, n=25 64 36 0 0

Показник I група 
(затяжний 
бронхіт)

II група 
(нетяжка 
пневмонія)

Тривалість парентеральної АБТ 
(цефтріаксон), дні

0 3±1

Тривалість пероральної АБТ (цефодокс), 
дні

6±1 5±2

Тривалість перебування в стаціонарі, дні 6±1 8±2

Рис. 2а. Динаміка скарг хворих з затяжними бронхітами, 
(* р<0,05)

Рис. 2б. Динаміка скарг хворих з нетяжким перебігом 
пневмоній, (* р<0,05)
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При поступленні до стаціонару притуплення відмі-
чалось у всіх пацієнтів II групи та локалізувалось 
переважно в нижніх відділах легень (68%), в міжло-
патковій ділянці (20%), рідше в аксілярній ділянці (8%) 
та над зоною верхівок легень (4%). При виписці зі ста-
ціонару притуплення регресувало у 100% пацієнтів 
(рис.3).

Інфільтративні зміни легеневої тканини за даними 
рентгенологічного дослідження при поступленні до ста-
ціонару відмічались також у всіх пацієнтів II групи, у 
більшості дітей (64%) відмічались вогнищеві зміни на 
рентгенограмі ОГК, у 32% пацієнтів були ознаки сегмен-
тарної пневмонії та у 4% - інтерстиціальної (рис.4). 

На момент виписки зі стаціонару при огляді контроль-
ної рентгенограми ОГК у 100% хворих відбулась регресія 
інфільтративних змін.

За аускультативними даними у пацієнтів I групи вези-
кулярне дихання відновилось у 90% (рис.5а, 5б), у 10% 
пацієнтів залишалось жорстке дихання, середньо- та 
крупно пузирчасті хрипи знизились на 71,5%. У пацієнтів 
II групи везикулярне дихання відновилось у 84% дітей, 
жорстке дихання залишилось у 16% дітей. Сухі хрипи та 
ослаблене дихання при вислуховуванні дітей знизились 
на 100% у пацієнтів обох груп, дрібно пухирчасті хрипи 
та крепітація регресували повністю у пацієнтів обох 
груп.

За шкалою ШОНП відмічалась тенденція до норма-
лізації показників на 8-10 день лікування (табл.4) в 
порівнянні з 3-5 днем: індекс негоспітальної пневмо-
нії зріс на 54,3% (I група), на 38,2% (II група), респіра-
торний індекс (I група - на 41,4%, II група – на 29,9%), 
та шкала самопочуття пацієнта (I група - на 90,0%, II 
група – на 61,6%), що свідчить про позитивну динамі-
ку протікання захворювання та регресію основних 
симптомів.

Рис. 3. Локалізація притуплення у пацієнтів II групи на 
початку лікування (0/1 день)

Рис. 5а. Динаміка аускультативних змін у хворих I групи 
(* р<0,05)

Рис. 5б. Динаміка аускультативних змін у хворих II групи 
(* р<0,05)

Рис. 4. Наявність та локалізація інфільтративних змін 
легеневої тканини за даними рентгенологічного 
дослідження у пацієнтів II групи на початку лікування (0/1 
день)

Групи Індекс негоспі-
тальної пнев-
монії (ІНП)

Респіраторний 
індекс (РІ)

Шкала самопо-
чуття пацієнта 
(ШСП)

0/1 день
I група 34,03±1,54 44,02±1,56 11,54±2,13
II група 27,22±2,16 33,62±1,87 12,82±1,78

3-5 день
I група 44,68±2,38 47,44±1,89 38,46±2,35
II група 45,66±2,67 48,15±2,31 40,07±2,13

8-10 день
I група 68,94±1,14 67,10±1,34 73,08±1,12
II група 63,11±1,45 62,54±2,47 64,75±1,21

Таблиця 4
Показники запитальника ШОНП в динаміці за період 

лікування хворих з затяжними бронхітами та нетяжким 
перебігом пневмоній в стаціонарі
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На основі Вісконсінського запитальника Симптомів 
ураження Верхніх Дихальних Шляхів (WURSS-21) оці-
нена тяжкість протікання затяжних бронхітів та нетяж-
кого перебігу пневмоній та загальне самопочуття 
пацієнтів (рис.6а, 6б): при поступленні у 80% хворих I 
групи визначався легкий ступінь протікання захворю-
вання (вихідний бал WURSS-21 = 20-37) та у 20% хво-
рих I групи – середній ступінь (вихідний бал WURSS-21 
≥ 38). У 76% хворих II групи визначено середній сту-
пінь та у 24% - легкий ступінь, хворих з дуже легким 
або тяжким ступенем протікання захворювання при 
поступленні в обох групах відмічено не було. Отже, у 
хворих II групи відмічався вищий вихідний бал за 
WURSS-21, що свідчить про більш тяжке протікання 
захворювання. Після проведеного лікування у 40% 
хворих I групи визначається дуже легкий ступінь про-
тікання захворювання (вихідний бал WURSS-21 ≤ 19) та 
у 60% хворих – легкий ступінь. У 8% хворих II групи 
відмічено дуже легкий ступінь протікання захворю-
вання, у 74% - легкий ступінь та лише у 18% залишився 
середній ступінь.

При загальній оцінці самопочуття хворих згідно з тес-
том WURSS-21 (рис.7а, 7б) відмічалась загальна тенденція 
до покращення всіх показників в обох групах. Так, вже на 
3-4 день лікування у пацієнтів I групи визначали в 30% 
випадків стан помірно хворого та у 70% - незначно хво-
рого. Діти з нетяжкою пневмонією в 4% випадків почува-
ли себе значно хворими, 80% пацієнтів - помірно хвори-
ми та 16% пацієнтів - незначно хворими. Після повного 
курсу лікування пероральним цефодоксом самопочуття 
хворих значно покращилось. У хворих з затяжними брон-
хітами відмічались наступні показники: 10% дітей взагалі 
не відчували себе хворими, 60% – зовсім незначно хво-
рими та 30% - незначно хворими. Пацієнти  II групи від-
мічали більш латентну регресію симптомів: 12% дітей 
почували себе зовсім незначно хворими, 76% - незначно 
хворими та лише 12% - помірно хворими.

Цефодокс в результаті дослідження продемонстрував 
хорошу переносимість та доволі високу безпечність, 
побічні дії спостерігались рідко. Нами відмічено тільки у 
1 хворого (2,8%) розлади травлення, які могли бути 
пов’язаними з прийомом цефодоксу.

Рис. 6а. Оцінка тяжкості перебігу затяжних бронхітів за 
WURSS-21 до та після лікування 

Рис. 7а. Оцінка самопочуття пацієнтів з затяжними 
бронхітам за WURSS-21 до та після лікування цефодоксом

Рис. 6б. Оцінка тяжкості перебігу нетяжких пневмоній за 
WURSS-21до та після лікування

Рис. 7б. Оцінка самопочуття пацієнтів з нетяжким 
перебігом пневмоній за WURSS-21 до та після лікування 
цефодоксом
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За шкалою IMOS (оцінкою лікаря) виписано з повним 
видужанням 10% пацієнтів I групи; зі значним покращен-
ням 90% хворих I групи та 84% II групи; з покращенням 
легкого або помірного ступеня 16% пацієнтів II групи 
(рис.8а, 8б). Тобто, майже всі хворі були виписані з повним 
видужанням або зі значним покращенням і лише незна-
чна частка хворих з затяжними пневмоніями була випи-
сана з покращенням легкого або помірного ступеня.

За шкалою IMPSS (оцінкою пацієнта) виписано з оцінкою 
«дуже задоволений» 70% пацієнтів I групи та 16% пацієнтів II 
групи; з оцінкою «задоволений» - 30% хворих I групи та 68% 
дітей II групи та з оцінкою «нейтрально» - 16% пацієнтів II 
групи (рис.9а,9б). З оцінками «не задоволений» та «дуже не 
задоволений» пацієнтів не було. Отже, ефективність проведе-
ного лікування після виписки зі стаціонару більшістю пацієн-
тів була оцінена як «дуже задоволений» та «задоволений».

Рис. 8а. Оцінка ефективності лікування хворих з 
затяжними бронхітами за шкалою IMOS (оцінкою лікаря) 
при виписці зі стаціонару

Рис. 8б. Оцінка ефективності лікування хворих з нетяжким 
перебігом пневмоній за шкалою IMOS (оцінкою лікаря) 
при виписці зі стаціонару

Висновки
1. Встановлено, що у дітей з затяжними бронхітами 

пероральне призначення цефодоксу курсом 6±1 день 
демонструє позитивну динаміку суб’єктивних, 
аускультативних даних, значним покращенням стану за 
IMOS та високою задоволеністю за IMPSS, легким 
ступенем протікання захворювання за WURRS-21 в 
80% випадків та нормалізацією самопочуття вже на 3-4 
день лікування у 70% пацієнтів.

2. Доведено, що у хворих з нетяжким перебігом пневмонії 
ступінчаста терапія парентерального введення 
цефтріаксону протягом перших 3-4 днів з переведенням 
на оральний прийом цефодоксу загальним курсом 8±2 
дні показав виражену позитивну динаміку клініко-
рентгенологічних показників, значне покращення за 
шкалами IMOS, IMPSS, WURRS-21, швидку регресію 
респіраторних індексів за ШОНП, що підтверджувалось 
відновленням в 76% випадків показників самопочуття 
після лікування.

3. Проведене дослідження оцінки ефективності та 
переносимості цефодоксу у дітей з затяжними 
бронхітами та нетяжкими пневмоніями показало, що 
препарат має хорошу клініко-рентгенологічну 
ефективність та може бути рекомендованим для 
широкого використання в лікуванні таких хворих.

4. Випадків неефективності лікування з використанням 
цефодоксу нами не встановлено.

5. Продемонстровано добру переносимість та доволі 
високу безпечність використання цефодоксу. Тільки у 1 
хворого (2,8%) було виявлено розлади травлення, які 
могли бути пов’язані з прийомом цефодоксу.
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