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Для профілактики післяопераційних 
ускладнень пацієнтам після операції зви-
чайно призначаються антибіотики. При за-
стосуванні антибіотиків у дітей важливим є 
спектр їх антимікробної дії та форма випус-
ку. В педіатричній практиці перевагу слід 
надавати пероральним антибіотикам [1, 7-
9]. 

Серед антибіотиків, що використову-
ються у дітей, переважають цефалоспорини 
[2, 5, 6]. Перевагою останніх є широкий 
спектр протимікробної дії, бактерицидний 
механізм дії, стійкість до багатьох бета-
лактамаз, невелика частота розвитку резис-
тентності мікробів, хороша переносимість 
препаратів, мала частота побічної дії [3, 4], 
простота та зручність дозування. 

Одним з таких антибіотиків є «Цефо-
докс» (цефподоксиму проксетил) – цефало-
спорин III покоління для перорального при-
йому, представлений в Україні компанією 
«Мегаком». 

Цефодокс – активний по відношенню 
до багатьох грампозитивних та грамнегати-
вних мікроорганізмів: Staphylococcus aurеus, 
Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus 
pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Strepto-
coccus agalactiae, Streptococcus spp. (групи 
C, F, G), Escherichia coli, Haemophilus influ-
enzae (включаючи бета-лактамопродукуючі 
штами), Klebsiella pneumoniae, Maroxella 
catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Proteus 
mirabilis, Citrobacter diversus, Haemophilus 
parainfluenzae, Klebsiella oxytoca, Proteus 
vulgaris, Providenciarettgeri та анаеробів 
(peptostreptococcus magnus). 

Цефодокс застосовується перорально 
під час їжі для покращання всмоктування за 

рахунок фактору їжі, що підвищує його біо-
доступність. Препарат всмоктується з шлу-
нково-кишкового тракту та деетерифікуєть-
ся, утворюючи цефподоксим. 

Звичайно добова доза «Цефодоксу» у 
дітей віком більше 12 років при тонзилі-
ті/фарингіті – 200 мг (по 100 мг 2 р. на до-
бу), бронхіті – 400 мг (по 200 мг 2 р. на до-
бу), пневмонії – 400 мг (по 200 мг 2 р. на 
добу), інфекції сечових шляхів без усклад-
нень – 200 мг (по 100 мг 2 р. на добу). Дітям 
до 12 років «Цефодокс» призначається по 
10 мг/кг/добу, препарат приймається 2 рази 
на добу (максимальна добова доза для них – 
400 мг, максимальна разова доза – 200 мг). 

Метою дослідження було вивчення 
клінічної ефективності, безпечності засто-
сування цефалоспоринового антибіотика III 
покоління для перорального застосування – 
препарату «Цефодокс» в післяопераційний 
період в умовах ЛОР-стаціонару. 

 
Матеріал та методи 
Об’єктом клінічного дослідження був 

препарат «Цефодокс» («Мегаком»): таблет-
ки, вкриті плівковою оболонкою (1 таблетка 
містить 100 або 200 мг цефподоксиму); по-
рошок для приготування суспензії (5 мл 
суспензії містять цефподоксиму проксети-
лу, відповідно, 50 або 100 мг). 

Дане клінічне дослідження проводи-
лось як відкрите непорівняльне і виконува-
лось відповідно до вимог, що 
пред’являються Державним фармакологіч-
ним центром МОЗ України до обмежених 
клінічних випробувань. Згідно з протоколом 
обмежених клінічних досліджень, дослі-
джувані лікарські засоби використовували-
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ся при післяопераційному лікуванні пацієн-
тів з ЛОР-захворюваннями. 

Критерії включення пацієнтів  
в дослідження: 
- стать (хлопчики та дівчатка); 
- вік – від 5 міс до 17 років; 
- діагноз (викривлення перегородки 

носа, аденоїдні вегетації, хронічний тонзи-
літ, секреторний отит, папіломатоз гортані, 
хронічний гіпертрофічний гайморит, сфено-
їдит, трахеостома, хронічний гіпертрофіч-
ний риніт); 

- письмова згода батьків хворого бра-
ти участь в дослідженні та виконувати його 
вимоги. 

Критерії виключення: 
- підвищена чутливість до пеніцилінів, 

цефалоспоринів та інших ß-лактамних ан-
тибіотиків; 

- паралельний прийом інших антибак-
теріальних або не рекомендованих препара-
тів; 

- неможливість контролювання до-
тримання призначеної терапії; 

- нездатність пацієнта до адекватної 
співпраці. 

У дослідження було включено 30 хво-
рих дитячого віку, що знаходились на ста-
ціонарному лікуванні в ЛОР-відділенні На-
ціональної дитячої спеціалізованої лікарні 
«ОХМАТДИТ», на базі якого розташову-
ється кафедра дитячої оториноларингологів, 
аудіології та фоніатрії НМАПО ім. П.Л. 
Шупика. 

Хлопчиків було 22, дівчаток – 8. Дітей 
віком від 2 до 6 років було 12, від 6 до 12 
років – 7, від 12 до 17 – 11. В процесі дослі-
дження у всіх пацієнтів оцінювався перебіг 
післяопераційного періоду за даними 
об’єктивного обстеження. 

Ефективність досліджуваного препа-
рату визначалась за зменшенням клінічних 
проявів захворювання та відсутністю ускла-
днень. Переносимість препарату оцінюва-
лась на підставі суб’єктивних відчуттів, про 
які повідомляв пацієнт, і об’єктивних даних, 
отриманих дослідником в процесі лікуван-
ня. Враховувалась динаміка лабораторних 
показників, а також частота виникнення і 
характер побічних реакцій. 

Дослідження включало скринінг у пе-
ріод набору пацієнтів і період лікування. 

Проводилось об’єктивне їх обстеження, до 
якого входили отоскопія, передня і задня 
риноскопія, фарингоскопія, ларингоскопія, 
дослідження носового дихання. Результатом 
обстеження вносились до індивідуальної 
реєстраційної форми хворого. 

Дітям від 1 до 12 років «Цефодокс» 
призначався з розрахунку: 10 мг/кг/добу за 
2 прийоми, у віці 12 років і старшим – в 
таблетках по 200 мг 2 рази на добу. Прий-
мання препарату тривало від 7 до 10 днів. 

Реєстрація результатів спостереження 
виконувалась в день призначення антибіо-
тика, через 7 та 12 днів. 

При об’єктивному огляді пацієнта 
враховувався ступінь проявів наступних 
ознак: гіпереміюята набряк слизової оболо-
нки, інфільтрація м’яких тканин оперовано-
го органа, наявність та характер виділень, 
температура тіла, оцінювалось самопочуття 
хворого, наявність та характер больових 
проявів. 

Показники, що виражалися в балах, 
реєструвалися за наступною шкалою: 

0 – відсутність ознаки; 
1 – помірний ступінь проявів, зустрі-

чається іноді; 
2 – помірний ступінь проявів, зустрі-

чається постійно, 
3 – сильний ступінь проявів, зустріча-

ється постійно. 
Після септопластики хворих було 9, 

після аденотомії, тонзилотомії та тимпано-
пункції (секреторний отит) – 10, після вида-
лення папілом гортані – 4, гайморотомії – 1, 
сфенотомії – 1, пластики трахеостоми – 2, 
електротермоадгезії носових раковин – 3 
(мал. 1). 

Аналіз ефективності препарату «Це-
фодокс» при лікуванні дітей із захворюван-
нями ЛОР-органів в післяопераційному пе-
ріоді проводився на підставі порівняльної 
оцінки даних, отриманих до і після лікуван-
ня. Результати клінічних досліджень оброб-
лялися методом варіаційної статистики з 
урахуванням критерію Ст’юдента. 

 
Отримані результати  
та їх обговорення 
У всіх хворих після операції спостері-

гався реактивний набряк м’яких тканин на 
місці хірургічного втручання, мала місце 
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гіперемія, інфільтрація в ділянці післяопе-
раційної рани. Пацієнти мали скарги на по-
рушення самопочуття, підвищення темпера-
тури. 

 

Мал. 1. Розподіл хворих за характером хіру-
ргічних втручань 

 
Після септопластики у всі хворих ви-

конувалась передня тампонада носа з вико-
ристанням силіконових сплінтів з повітроп-
ровідними трубками. В перші дні після сеп-
топластики відмічалось погіршення само-
почуття, підвищення температури тіла, ма-
ли місце головний біль, сльозовиділення, 
утруднення носового дихання, виділення з 
носа. 

У дітей після аденотомії, тонзилотомії 
і тимпанопункції, крім загальної реакції 
організму на операційну травму, визнача-
лись місцеві прояви: реактивний набряк 
піднебінних дужок, фібринозні нашаруван-
ня в рані, виділення з порожнини носа, не-
значна гіперемія на місці тимпанопункції. 

Після гайморотомії виявлявся реакти-
вний набряк м’яких тканин щоки. В перші 
дні після видалення папілом спостерігалась 
гіперемія і помірний набряк слизової обо-
лонки гортані. У дітей з хронічним гіперт-
рофічним ринітом після електротермоадгезії 
носових раковин в перший день відмічався 
реактивний набряк носових раковин, обме-
жені фібринозні нашарування в місці вводу 
електрода на передньому кінці раковин, 
утруднення носового дихання. Після плас-
тики трахеостоми реєструвався незначний 
реактивний набряк м’яких тканин. 

На мал. 2 наведена динаміка 
суб’єктивних скарг, а на мал. 3 – динаміка 
клінічних проявів при лікуванні дітей в піс-
ляопераційний період препаратом «Цефо-
докс». 

 

Мал. 2. Динаміка суб’єктивних скарг у про-
оперованих дітей до і після прийому цефодоксу. 

 
 

 

Мал. 3. Динаміка об’єктивних проявів пере-
бігу післяопераційного періоду до і після лікуван-
ня препаратом «Цефодокс». 
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З наведених даних видно, що 
суб’єктивні скарги, що спостепрігались до 
призначення антибіотика, визначались в 
балах наступним чином: біль в горлі в стані 
спокою – 1,7; біль в горлі при ковтанні – 
2,3; утруднення носового дихання – 2; по-
рушення загального стану – 2, а після при-
йому препарату «Цефодокс» упродовж 7 
днів скарги зменшились і проявлялись в 
балах, відповідно, 0,4; 0,5; 0,6; 0,6 (р<0,001). 

Об’єктивні прояви до призначення 
«Цефодоксу» на другий день після операції в 
балах були оцінені таким чином: набряк сли-
зової оболонки носа – 1,9; набряк слизової 
оболонки глотки – 1,2; гіперемія слизової 
оболонки носа – 1,2; гіперемія слизової обо-
лонки глотки – 1; фібринозні нашарування в 
глотці – 2,7; виділення з носа – 1,7; виділення 
з глотки – 1,1; порушення носового дихання – 
1,9. Після лікування через 7 днів клінічні про-
яви в балах, відповідно, були наступними: 
0,7; 0,4; 0,5; 0,3; 1,4; 0,5; 0,3; 0,4 (р<0,001). 

Через 12 днів лікування клінічні про-
яви у переважної більшості пацієнтів були 
відсутні. 

Температура тіла у дітей на 2-й день 
після операції визначалась в межах 36,8-
37,9°С, а через 7 днів – 36,5-36,8°С. 

Переносимість препарату «Цефодокс» 
була задовільною. Не відмічено випадків 
побічних ефектів та алергічних реакцій 
препарату, що потребували б його відміни. 

 
Висновки 
1. Цефодокс («Мегаком») являється 

ефективним та безпечним антибактеріаль-
ним препаратом для лікування дітей із за-
хворюваннями ЛОР-органів в післяопера-
ційний період. 

2. Призначення препарату «Цефо-
докс» дітям після операцій на ЛОР-органах 
зменшує реактивне запалення м’яких тка-
нин та дозволяє уникнути післяопераційних 
ускладнень. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ЦЕФОДОКС» У ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛОР-ОРГАНОВ В ПО-
СЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

Косаковский А.Л., Косаковская И.А. (Киев) 
Резюме 

 Преставлены материалы клинического исследования препарата «Цефодокс» («Мегаком»), прове-
денного у 30 детей, у которых выполнялись операции на ЛОР-органах. Результаты клинических наблюде-
ний позволили сделать вывод, что исследуемому препарату свойственна терапевтическая эффективность в 
послеоперационном периоде при заболеваниях уха, горла и носа у детей всех возрастных групп. Побочно-
го действия у препарата «Цефадекс» не наблюдалось. 


