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ЛІКУВАННЯ АНТИБІОТИКОАСОЦІЙОВАНОЇ ДІАРЕЇ У ДІТЕЙ
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Effectiveness estimation results of antibiotic-associated diarrhea preventive care and treatment measures
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The objective. Development of antibiotic-associated diarrhea preventive care and treatment measures.
Patients and methods. 3 groups of subjects were put under observation (1st group – 20 subjects on medication with 
Colifagina PRO since first day of antibiotic treatment, 2nd group – 20 subjects on medication with Colifagina PRO since 
6th day of antibiotic treatment, 3rd group – 5 subjects on medication with Colifagina PRO after beginning of diarrheal 
syndrome). The treatment effectiveness had been estimated on 0-1 and 10-15 day of treatment based on international 
assessment methods: Bristol stool chart for evaluation of colon transit time of a bolus, Amsterdam excrement assessment 
chart (Beccali scale) as well as IMOS and IMPPS scales.
Results. Assessment based on Amsterdam chart (Beccali scale) by all subjects has shown average 1-3 points amendment 
of stool consistency, average 0,8 points recovery of excrement amount as well as average 2,1 points color recovery which 
is evidence of positive course of disease as well as resolution of main symptoms. Evaluation based on Bristol stool chart has 
shown increase of colon transit time of a bolus as well as recovery of stool type from types 6-7 to type 4. According to 
evaluation based on IMOS scale (physician`s assessment) 65% of 1st group subjects were discharged with absolute 
recovery, 35% – with significant mend. In 2nd group 70% of subjects were discharged with absolute recovery, 30% – with 
significant mend. In 3rd group 100% of subjects were discharged with significant mend.
Conclusion. The results of the research give evidences of significant preventive care and treatment efficiency increase by 
virtue of medication with probiotics, in particular with Colifagina PRO, due to recovery of damaged intestinal tract 
ecosystem as well as stimulation of natural reaction of digestive tract immune system.
Keywords: children, antibiotic-associated diarrhea, probiotics, Colifagina PRO.

Результати оцінки ефективності профілактики та лікування антибіотикоасоційованої діареї у дітей
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Мета: удосконалення методів профілактики та лікування антибіотикоасоційованої діареї у дітей.
Матеріали та методи: Під наглядом знаходилось 3 групи пацієнтів (I група – 20 пацієнтів, які приймали 
Коліфагіну ПРО з першого дня призначення антибіотика, II група – 20 пацієнтів, які приймали Коліфагіну ПРО з 
6-го дня прийому антибіотика, 3 група – 20 пацієнтів, які отримували Коліфагину ПРО після початку діарейного 
синдрому). Оцінка ефективності терапії проводилась на 0-1 та 10-15 день лікування на основі міжнародних мето-
дів: на основі Брістольської шкали для оцінки часу транзиту харчового комка по товстій кишці, Амстердамської 
шкали оцінки випорожнень (шкали Беккалі) та шкал IMOS (Інтеграційної шкали оцінки результатів лікування) та 
IMPSS (Інтеграційної шкали оцінки задоволеності пацієнта лікуванням).
Отримані результати: За Амстердамською шкалою (шкалою Беккалі) у всіх хворих відмічалось покращення консис-
тенції калу в середньому на 1,2 пункти, відбулась нормалізація кількості випорожнень в середньому на 0,6 пунктів та 
відновлення кольору на 1,8 пунктів, що свідчить про позитивну динаміку протікання захворювання та регресію осно-
вних симптомів. За Брістольською шкалою форм калу відмічалось збільшення часу транзиту по товстій кишці харчово-
го комка та нормалізація типу калу з 5-7 типу до 4. За шкалою IMOS (оцінкою лікаря) виписано з повним одужанням 
65% пацієнтів I групи; зі значним покращенням 35% хворих I групи. В II групі виписано з повним одужанням  70% хво-
рих, зі значним покращенням - 30%. В III групі 100% дітей виписано зі значним покращенням.
Висновки: Результати даного дослідження показали, що застосування пробіотиків, зокрема коліфагіни, для профі-
лактики та лікування антибіотикоасоційованої діареї значно підвищує ефективність лікування завдяки нормалізації 
порушеної екосистеми кишківника та стимуляції природної реакції імунної системи ШКТ.
Ключові слова: діти, антибіотикоасоційована діарея, пробіотики, коліфагіна.
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На сьогоднішній день не можливо собі уявити сучасну 
еру цивілізації без антибіотикотерапії. Антибіотики 
настільки міцно увійшли в наше повсякденне життя, що 
на сьогодніншій день ми все менше замислюємось над 
ризиками, які вони в собі приховують та безконтрольне 
призначення яких, особливо небезпечне в педіатричній 
практиці, продовжує неухильно зростати. До несприят-
ливих наслідків нераціонального використання антибіо-
тиків належать диспептичні та алергічні реакції, токсич-
на дія на всі системи організму, формування стійких 
штамів патогенних мікроорганізмів, порушення мікроб-
ного гомеостазу та ін [5]. Загальновідомим є той факт, що 
антибіотики призводять до коливання динамічної рівно-
ваги біоценозу у внутрішній екологічній системі люд-
ського організму, особливо в системі шлунково-
кишкового тракту з перевагою в товстих відділах кишків-
ника, що посилює в свою чергу порушення взаємовідно-
син між мікро- та макроорганізмом та призводить не 
лише до порушення функцій багатьох органів і систем, 
які слугують природним резервуаром для визначеної 
мікрофлори, а і до розвитку гастроінтестинальних роз-
ладів та порушення імунологічного гомеостазу організ-
му [9].

Не можливо не відмітити той факт, що за останні деся-
тиріччя відбулось збільшення розповсюдженості резис-
тентних форм патогенних мікроорганізмів та зниження 
ефективності багатьох антибіотиків, що тягне за собою 
призначення все нових «сильніших» антибіотиків, роз-
ширення спектру їх використання та почастішання роз-
витку антибіотикоасоційованих діарей (ААД). За даними 
ВОЗ ААД являють собою три або більше епізодів нео-
формленого калу протягом двох або більше днів поспіль, 
які розвиваються на фоні або протягом двох місяців 
після використання антибактеріальних препаратів [2]. 
Дослідженнями останніх років показано, що прояви 
ААД зустрічаються дость часто в популяції (8-26% дітей, 
які отримували антибіотик) та набирають все більших 
обертів протягом останніх десятиліть [1].

На допомогу в даній ситуації приходять пробіотики, які 
попереджають заселення організму патогенними мікро-
організмами та перешкоджають виділенню ними токсич-
них речовин. Пробіотики – це бактеріальні препарати з 
живих мікробних культур, які підвищують протиінфекцій-
ну стійкість організму, мають протиалергічні властивості, 
регулють та стимулють травлення та призначені для 
корекції мікрофлори кишківника [12]. Згідно практичних 
рекомендацій Всесвітньої гастроентерологічної органі-
зації (2008) для ААД рекомендовані пре- та пробіотики. Ці 
дві групи препаратів володіють високим ступенем дока-
зовості (клас А) в клінічній ефективності [6]. 

До одних з найефективніших та найрозповсюджені-
ших в використанні бактерій відносяться біфідобактерії 
та лактобактерії. Коліфагіна ПРО поєднує в собі ці два 
генетично типованих штами, які мають здатність до 

виживання при кімнатній температурі та виготовляють-
ся згідно складної запатентованої технології мікрокапсу-
ляції, яка дозволяє бактеріям проходити через шлунко-
вий бар'єр, досягаючи кишківника живими та життєздат-
ними, що робить лікування ААД ще більш ефективним та 
раціональним. Також до складу Коліфагіни ПРО включе-
но пребіотичний компонент – фруктоолігосахариди. 

Метою даної роботи було удосконалення методів про-
філактики та лікування антибіотикоасоційованої діареї 
шляхом використання Коліфагіни ПРО у дітей.

Матеріали та методи дослідження. Під наглядом зна-
ходилось 3 групи пацієнтів (I група – 20 пацієнтів, які
приймали Коліфагіну ПРО з першого дня призначення 
антибіотика, II група – 20 пацієнтів, які приймали Коліфагіну 
ПРО з 6-го дня прийому антибіотика, 3 група – 20 пацієн-
тів, які отримували Коліфагину ПРО після початку діарей-
ного синдрому). Середній вік хворих, включених у дослід-
ження, становив 5,83±3,61 років (табл. 1).

Всі діти отримували антибіотикотерапію як етіотропну 
терапію основного захворювання та знаходились під 
наглядом на стаціонарному лікуванні соматичного відді-
лення ДКЛ №6 м. Києва.

Оцінка ефективності терапії проводилась двукратно 
на 0-1 та 10-15 день лікування на основі міжнародних 
методів: на основі Брістольської шкали для оцінки 
часу транзиту калу по товстій кишці, розробленої 
Кеном У. Хітоном в Брістольському університеті 
Великобританії, яка включає 7 типів випорожнень, 
Амстердамської шкали оцінки випорожнень (шкали 
Беккалі), яка описує консистенцію (за 4 пунктами), 
кількість (за 4 пунктами) та колір випорожнень (за 6 
категоріями) та шкал IMOS (Інтеграційної шкали оцін-
ки результатів лікування) та IMPSS (Інтеграційної 
шкали оцінки задоволеності пацієнта лікуванням). 
Крім того всім дітям проводилось загальноклінічне та 
лабораторне дослідження. Для захисту стінки кишків-
ника від негативного впливу антибіотика було призна-
чено сучасний пробіотик з пребіотичним компонен-
том Коліфагіну ПРО в дозі 1 флакон в день натще про-
тягом 10±3 днів, з проміжком між прийомом коліфагі-
ни та антибіотика в 3 години.

Таблиця 1
Розподіл хворих за віковою,

статевою приналежністю та ІМТ

Показник I група,
n=20

II група, 
n=20

III група, 
n=20

Середній вік хво-
рих, років

5,21±2,48 6,18±2,38 6,4±2,65

3-5 років, % 65 55 60

6-9 років, % 25 30 25

10-12 років, % 10 15 15

Жіноча стать, % 55 45 60

Чоловіча стать, % 45 55 40

ІМТ, кг/м² 19,34±1,76 18,92±1,87 19,53±2,45
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Батьки пацієнтів відповідали на питання за допомогою 
лікаря. Статистична обробка результатів проводилась за 
допомогою прикладного пакету програм Excel. 
Обчислення проводилося за допомогою перекодування 
даних за формулою Лікерта.

Результати дослідження та їх обговорення. За 
Амстердамською шкалою (шкалою Беккалі) у всіх хворих 
відмічалось покращення консистенції калу в середньому на 
1,2 пункти, відбулась нормалізація кількості калу в серед-
ньому на 0,6 пунктів та відновлення кольору на 1,8 пунктів, 
що свідчить про позитивну динаміку протікання захворю-
вання та регресію основних симптомів (рис. 1а, 1б, 1в).

За Брістольською шкалою форм калу відмічалось 
збільшення часу транзиту по товстій кишці харчового 
комка та нормалізація типу калу з 5-7 типу до 4. За шка-

лою IMOS (оцінкою лікаря) виписано з повним одужан-
ням 65% пацієнтів I групи; зі значним покращенням 35% 
хворих I групи. В II групі виписано з повним одужанням 
70% хворих, зі значним покращенням - 30%. В III групі 
100% дітей виписано зі значним покращенням (рис. 2а, 
2б, 2в).

За шкалою IMPSS виписано 3 дітей (15%) I групи, бать-
ки яких були дуже задоволені лікуванням та 17 дітей 
(85%) I групи, батьки яких були задоволені проведеним 
лікуванням; в II групі виписано дуже задоволених ліку-
ванням 2 пацієнтів (10%) та 18 пацієнтів (90%) задоволе-
них лікуванням, в III групі налічувалось 8 (40%) пацієнтів 
дуже задоволених лікуванням та 12 (60%) – задоволених 
(рис. 3а, 3б, 3в).

Рис. 1а. Оцінка ефективності лікування хворих з 
одночасним призначенням антибіотика і Коліфагіни ПРО за 
шкалою Беккалі при виписці зі стаціонару

Рис. 2а. Оцінка ефективності лікування хворих з 
одночасним призначенням антибіотика і Коліфагіни ПРО за 
шкалою IMOS (оцінкою лікаря) при виписці зі стаціонару

Рис. 2б. Оцінка ефективності лікування хворих з 
призначенням Коліфагіни ПРО з 6 дня застосування 
антибіотика за шкалою IMOS (оцінкою лікаря) при виписці 
зі стаціонару

Рис. 2в. Оцінка ефективності лікування хворих з 
призначенням Коліфагіни ПРО після появи діарейного 
синдрому на фоні антибіотика за шкалою IMOS (оцінкою 
лікаря) при виписці зі стаціонару

Рис. 1б. Оцінка ефективності лікування хворих з 
призначенням Коліфагіни ПРО з 6 дня застосування 
антибіотика за шкалою Беккалі при виписці зі стаціонару

Рис. 1в. Оцінка ефективності лікування хворих з 
призначенням Коліфагіни ПРО після появи діарейного 
синдрому на фоні антибіотика за шкалою Беккалі при 
виписці зі стаціонару
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У дітей I групи не відмічалось жодних ознак порушеної 
екосистеми кишківника, у 6 дітей (30%) II групи відмічались 
перші ознаки порушеної мікрофлори, які після призначен-
ня коліфагіни регресували на 2-3 день. У дітей III групи 
регресія всіх симптомів діарейного синдрому відбулась на 
3-5 день прийому коліфагіни.

Отже, у всіх дітей другої та третьої групи були відмічені 
ознаки порушення біоценозу ШКТ, що вказує на необхід-
ність та високу ефективність призначення пробіотика ще 
до початку розвитку перших ознак порушення мікрофло-
ри ШКТ. Так, призначення коліфагіни для лікування ААД 
після прояву перших симптомів призводить до зниження 
тривалості та тяжкості перебігу всіх проявів розладу киш-
ківника, а призначення коліфагіни з першого дня застосу-
вання антибіотика з профілактичною метою дозволяє 
попередити розвиток ААД та сприятиме збереженню при-
родного біоценозу кишківника.

Висновки.
1. Профілактичне використання Коліфагіни ПРО для 

запобігання виникнення антибіотикоасоційованої 
діареї показало, що динаміка показників часу 
транзиту харчового комка по товстій кишці, форм 
калу за Брістольскою шкалою та аналіз 
ефективності терапії лікарем за шкалою IMOS 
була високою та однаковою при різних варіантах 
застосування пробіотика, але за результатами 
Амстердамської шкали в 1,5 – 1,75 разів краще 
проходила нормалізація консистенції, кількості та 
кольору калу при одночасному призначенні 
Коліфагіни ПРО з антибіотиком, що також 
підтвердилось більш задоволеною оцінкою пацієнтів 
за шкалою IMPSS.

2. Аналіз ефективності лікувального призначення 
Коліфагіни ПРО при проявах діарейного синдрому 
під час прийому антибіотиків показав, що за 
Амстердамською шкалою консистенція калу 
покращується в 2,4 рази, його кількість - в 1,7 разів 
та колір – в 1,6 разів, за Брістольською шкалою 
відмічалась максимальна нормалізація калу з 7 
типу до 4-го, що підтверджувалось високою оцінкою 
лікарями за шкалою IMOS та найкращою оцінкою 
пацієнтами (40% дуже задоволених ефектом 
терапії) за шкалою IMPSS.

3. Результати даного дослідження показали, що 
застосування пробіотиків, зокрема Коліфагіни ПРО 
для профілактики та лікування 
антибіотикоасоційованої діареї значно підвищує 
ефективність лікування, незалежно від 
фармакологічної групи використаних антибіотиків, 
завдяки нормалізації порушеної екосистеми 
кишківника та стимуляції природної реакції імунної 
системи ШКТ.
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