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Негоспітальна пневмонія (НП) займає

провідне місце серед інфекційних захворювань за

такими показниками, як захворюваність та

смертність, а також є причиною значних еко�

номічних збитків [1–6].

Одними з основних та найавторитетніших

джерел інформації для лікарів з питань діагности�

ки та лікування хворих на пневмонію є рекомен�

дації (консенсуси), підготовлені провідними

спеціалістами за результатами проспективних

рандомізованих порівняльних належно контрольо�

ваних досліджень з урахуванням постулатів дока�

зової медицини [7–10]. 

Згідно рекомендацій наказу МОЗ України

№ 499 від 28.10.2003 р. хворих на НП нетяжкого

перебігу, які потребують госпіталізації у терапев�

тичне відділення за медичними (наявність не�

сприятливих прогностичних факторів) показан�

нями, відносять до III групи [11]. У пацієнтів цієї

групи розвиток НП може бути зумовлений S. pneu�

moniae, H. influenzae, атиповими збудниками,

грамнегативними ентеробактеріями. Оскільки

у таких хворих припускають більш тяжкий перебіг

НП, тому проводять парентеральну антибіотико�

терапію з використанням амінопеніциліну, пере�

важно захищеного (амоксицилін/клавуланова

кислота, ампіцилін/сульбактам), або цефалоспо�

рину II–III покоління (цефуроксим, цефотаксим,

цефтриаксон). У разі неефективності препарату

вибору через 48 год добавляють до нього макролід

(комбінована терапія) або заміняють його

фторхінолоном ІІІ–ІV покоління (монотерапія).

Через 3–4 дні лікування при досягненні позитив�

ного клінічного ефекту (нормалізація температу�

ри тіла, зменшення вираженості інтоксикації та
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Резюме. Результати проведеного дослідження свідчать, що застосування парентеральних форм препа�

ратів левофлоксацину — препарату Таванік (виробництва «Sanofi�Aventis», Франція) або препарату

Лефлоцин (виробництва «Юрія�Фарм», Україна) — для ступінчастої антибактеріальної терапії хворих

на негоспітальну пневмонію нетяжкого перебігу, які потребують госпіталізації у терапевтичне відділен�

ня, є однаково високоефективним та безпечним.

Ключові слова: негоспітальна пневмонія, антибактеріальна терапія, левофлоксацин, Таванік, Лефлоцин.
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Резюме. Результаты проведенного исследования

свидетельствуют, что применение парентеральних

форм препаратов левофлоксацина — препарата

Таваник (производства «Sanofi�Aventis», Франция)

или препарата Лефлоцин (производства «Юрия�

Фарм», Украина) — для ступенчатой антибактери�

альной терапии больных внебольничной пневмо�

нией нетяжелого течения, которые нуждаются в

госпитализации в терапевтическое отделение, яв�

ляется одинаково высокоэффективным и без�

опасным.

Ключевые слова: внебольничная пневмония, анти�

бактериальная терапия, левофлоксацин, Таваник,

Лефлоцин.

EFFICACY AND SAFETY OF STEP-THERAPY BY
LEVOFLOXACIN IN CASES OF NON-SEVERE 

COMMUNITY-ACQURED PNEUMONIA
O.Ya. Dzyublyk, V.O. Yukhymets, O.O. Mukhin

Summary. By the results of conducted study for using

of parentheral levofloxacin — Tavanik («Sanofi�

Aventis», France) or Leflocin («Uria�Farm», Ukraine)

— for step�therapy in cases of of non�severe communi�

ty�acqured pneumonia — are equally effective and

safe.

Key words: community�acqured pneumonia, antibacte�

rial therapy, levofloxacin, Tavanik, Leflocin.
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інших симптомів захворювання) можливий пе�

рехід до перорального прийому антибіотика до за�

вершення повного курсу антибактеріальної те�

рапії (ступінчаста терапія).

Мета роботи — визначення ефективності та без�

пеки парентеральних форм препаратів левофлокса�

цину різних виробників при лікуванні негоспіталь�

ної пневмонії  нетяжкого перебігу у хворих, які по�

требують госпіталізації у терапевтичне відділення.
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За єдиним протоколом відкритого порівняль�

ного рандомізованого проспективного досліджен�

ня IV фази обстежено 38 хворих на НП нетяжкого

перебігу, які перебували на лікуванні у пульмоно�

логічному відділенні Головного військового

клінічного госпіталю МО України. Критерієм

включення пацієнтів у дослідження була наяв�

ність клінічних, рентгенологічних та лаборатор�

них ознак НП з нетяжким перебігом, яка потребу�

вала госпіталізації у терапевтичне відділення

(III група хворих на НП відповідно до рекомен�

дацій наказу МОЗ України № 499 від 28.10.2003 р.)

[11]. Усі пацієнти віком від 28 до 65 років, у 10 —

в анамнезі були ознаки непереносимості ��лак�

тамів, у 28 — була неефективною попередня анти�

бактеріальна терапія (приймали внутрішньо

амінопеніциліни впродовж 2–3 днів до госпіта�

лізації).

В залежності від застосованої схеми емпірич�

ної (до отримання результатів бактеріологічного

дослідження) ступінчастої антибактеріальної те�

рапії усіх хворих на НП рандомізували (1:1,

Microsoft Excel 4.0, RAND function) на 2 групи —

по 19 осіб у кожній. Лікування хворих розпочина�

ли  із внутрішньовенного введення левофлоксаци�

ну у дозі 500 мг 1 раз на день впродовж 3–4 днів:

пацієнтам 1�ї групи — препарат Таванік (вироб�

ництва «Sanofi�Aventis», Франція), 2�ї — Лефло�

цин (виробництва «Юрія�Фарм», Україна). В по�

дальшому хворі обох груп приймали внутрішньо

левофлоксацин (Таванік, виробництва «Sanofi�

Aventis», Франція),  у дозі 500 мг 1 раз на день

впродовж 4–7 днів. Середня тривалість антибак�

теріальної терапії складала 8,9±1,2 дня у хворих

1�ї групи та 9,1±0,9 дня — 2�ї. Обидві групи також

достовірно не відрізнялися між собою за віком

(51,3±2,4 року — 1�ша група, 53,1±2,7 року — 2�га

група), статтю (чоловіків було 63,2±11,4 та

68,4±11,0%, відповідно) та  тривалістю захворю�

вання (3,9±1,2 та 4,7±1,1 дня, відповідно).

Загальний стан пацієнтів та клінічні ознаки

НП оцінювали до призначення антибіотика, через

72 год, на 7�й, 10�й і 15�й день від початку лікуван�

ня. Визначали температуру тіла, ступінь виражен�

ня задишки, оцінювали характер кашлю, мокро�

тиння, дані перкусії та аускультації.  До початку

лікування та на 10–15�й день від його початку усім

хворим виконували клінічний аналіз крові та сечі,

біохімічне дослідження крові (визначали рівень

білірубіну, креатиніну, активність трансаміназ,

вміст сечовини), а також рентгенологічне обсте�

ження (рентгенографія або флюорографія органів

грудної клітки в 2�х проекціях).

Для виявлення основних етіологічних агентів

НП до початку проведення антибактеріальної

терапії досліджували мокроту, яка була отримана

після глибокого відкашлювання до прийому їжі.

Доцільність подальшого проведення мікробіоло�

гічного дослідження мокроти визначали за ре�

зультатами аналізу забарвленого за Грамом маз�

ка — наявність не менше 25 лейкоцитів та не

більше 10 епітеліальних клітин в полі зору (�100).

Кількісну оцінку мікробної популяції, яка вегетує

в мокроті, проводили кількісним методом за

Dixon та Miller (1965) в модифікації Л.Г. Сєліної

(1980) шляхом засіву на відповідні щільні жи�

вильні середовища [14, 15, 80]. 

Для виділення проблемних мікроорганізмів

(S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis) вико�

ристовували кров’яний та шоколадний агар, ос�

новними складовими якого були Колумбійський

агар у поєднанні із 5% еритроцитарною масою.

Для виявлення умовно�патогенної мікрофлори

(Staphylococcus spр., Enterobacter spp., а також

дріжжеподібні і плісняві гриби) засів проводили

на середовища — Сабуро, ЖСА та Ендо. Засів на

ці середовища проводили традиційними методами

(методом секторних засівів, об’ємним методом з

розведенням матеріалу та ін.) для одержання ізо�

льованих колоній, які використовували для отри�

мання чистої культури, її диференціації та подаль�

шої ідентифікації. Посіви інкубували при темпе�

ратурі 37 °С в атмосфері з 5% вмістом вуглекисло�

го газу (СО2�інкубатор). 

Результати дослідження мокроти вважали діаг�

ностично значущими у разі виявлення по�

тенційного патогену в титрі не нижче106 ко�

лонієутворюючих одиниць (КУО) в 1 мл [6]. 

Виділені культури мікроорганізмів ідентифіку�

вали за допомогою тест�систем АРІ виробництва

фірми «bioMarieux», Франція.

Чутливість виділених мікроорганізмів до ан�

тибіотиків визначали дискодифузійним методом

на поживних середовищах Мюллер�Хінтон агар

виробництва фірми «bioMarieux», Франція. Вико�

ристовували диски виробників — фірми Росії та

США (BBL). Для визначення чутливості викорис�

товували контрольні штами NCCLS (S. pneumoniae

АТСС 49619, H. influenzae АТС 49247, S. aureus АТС

25923, E. coli АТС 25922, P. aeruginosae АТС

27853 та ін.).

Згідно з протоколом клінічну ефективність ан�

тибіотика оцінювали за результатами аналізу ком�

плексу клініко�лабораторних та рентгенологічних

показників. Клінічно ефективним лікування вва�

жали, якщо повністю зникали (одужання) або

значно зменшувались (покращання) вираженість

симптомів захворювання та рентгенологічні озна�

ки після завершення дослідження.

Безпеку терапії оцінювали за частотою виник�

нення побічних явищ та за змінами показників ла�
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бораторних досліджень. В якості небажаного яви�

ща приймали будь�яке несприятливе явище (в то�

му числі і клінічно значуще відхилення лаборатор�

них показників), яке виникло у пацієнта під час

проведення клінічного дослідження незалежно від

того, пов’язано воно чи ні з прийомом препарату

дослідження.

Статистичну обробку даних проводили за до�

помогою методів варіаційної статистики з вико�

ристанням критерію Стьюдента згідно рекомен�

дацій С.М. Лапача, А.В. Чубенка та П.М. Бабича,

що наведені в монографії «Статистические мето�

ды в медико�биологических исследованиях с ис�

пользованием Excel» [12].
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Діагноз НП був підтверджений за даними

рентгенологічного дослідження — в усіх пацієнтів

обох груп запальний процес в легенях локалізував�

ся в межах однієї частки.

До лікування усі хворі скаржилися на кашель

та виділення мокротиння (окрім 10,5% пацієнтів

1�ї групи), у більшості з яких (у 63,2±11,4% — 1�ї

групи та у 68,4±11,0% — у 2�ї) характер мокро�

тиння був слизисто�гнійним (таблиця). Задишка

при фізичному навантаженні виникала лише

у 68,4±11,0% хворих 1�ї групи та у 78,9±9,6% —

2�ї. Температура тіла найчастіше (у 47,4±11,8%

хворих 1�ї групи та у 52,6±11,8% — 2�ї) була ви�

ще 39 °С, дещо рідше (у 42,1±11,6 та 36,8±11,4%,

відповідно) — фебрильною, у решти — субфеб�

рильною. В усіх хворих визначали крепітацію.

Кількість лейкоцитів в крові у пацієнтів 1�ї

групи становила (10,3±0,8)·109/л, 2�ї —

(11,2±0,9)·109/л, ШОЕ — 26,3±6,1 та

30,2±7,3 мм/год відповідно. 

Під час мікробіологічного дослідження мокро�

тиння у 12 хворих 1�ї групи виділили 14 штамів

мікроорганізмів: S. pneumoniae (у 5 хворих),

H. influenzae (у 3), K. pneumoniae (у 3), S. aureus

(у 1), E. cloaceae (у 1) та E. coli (у 1). Асоціацію збуд�

ників виявили у 2 хворих: S. pneumoniae та E. coli

(у 1), H. influenzae та S. aureus (у 1). У 13 хворих 2�ї

групи виділили 15 штамів мікроорганізмів: S. pneu�

moniae (у 7 хворих), H. influenzae (у 3), K. pneumo�

niae (у 3) та E. coli (у 2). Асоціацію збудників вияви�

ли у 2 хворих: H. influenzae та E. coli (у 1), H. influen�

zae та K. pneumoniae (у 1). Виділені мікроорганізми

були чутливими до левофлоксацину.

Отже, наведені дані свідчать про повну

співставність груп (р�0,05) за всіма наведеними

вище показниками.

Слід відзначити, що через 3 дні після початку

лікування в усіх пацієнтів відзначено покращання

клінічної картини НП (зниження або нормалізація

температури тіла, зменшення вираженості інток�

сикаційного та респіраторного синдромів, а також

фізикальних даних), що дозволило продовжити

антибактеріальну терапію. Динаміка основних

клінічних ознак НП у хворих, які закінчили ліку�

вання досліджуваними препаратами наведена

в таблиці. Групи хворих достовірно не відрізнялись

за клінічними симптомами захворювання до ліку�

вання, на 3, 7, 10�й та 15�й день від його початку.
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t=37,1–38 °� 10,5±7,2 47,4±11,8 21,1±9,6 26,3±10,4 5,3±5,3

t�37 °� – 21,1±9,6 78,9±9,6 73,7±10,4 94,7±5,3

������� 78,9±9,6 52,6±11,8 21,1±9,6 5,3±5,3 –

���	
� 100 100 84,2±8,6 63,2±11,4 10,5±7,2

�������� 100 94,7±5,3 36,8±11,4 31,6±11,0 5,3±5,3

��	������� ����� � 
	�	��� 100 100 31,6±11,0 10,5±7,2 –

�.G'"J0
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Позитивна клінічна динаміка супроводжува�

лась достовірним покращанням показників

клінічного аналізу крові.  На 10�й день лікування

зменшилась кількість лейкоцитів в крові

у пацієнтів  1�ї групи до (5,2±1,4)·109/л (р<0,05),

2�ї — до (5,4±1,1)·109/л (р<0,05). Такою ж значно

вираженою була динаміка ШОЕ: на 10–15�й день

цей показник достовірно знизився у хворих 1�ї

групи до 6,2±2,2 мм/год (р<0,05), 2�ї — до

5,7±1,9 мм/год (р<0,05).

За даними рентгенологічного дослідження

відзначили повне зникнення інфільтративних

змін у легенях у 63,2±11,8% хворих 1�ї групи та

у 73,7±10,4% — 2�ї на 14–17 день від початку ліку�

вання, у решти — на 21–28.

При оцінці безпеки та переносимості антибак�

теріальної терапії не виявили достовірних

відмінностей частоти виникнення небажаних

явищ між групами порівняння: транзиторне

підвищення рівня аланінамінотрансферази за�

реєстрували у 5,3±5,3% хворих кожної групи;  ну�

доту — у 5,3±5,3% пацієнтів 1�ї та діарею —

у 5,3±5,3% пацієнтів 2�ї. Всі небажані явища були

незначно вираженими, що не вимагало відміни

або корекції терапії. 

Аналіз динаміки даних клінічних та рентгено�

логічних досліджень свідчить, що проведення ан�

тибактеріальної терапії дозволило досягти одна�

кових (р>0,05) позитивних результатів (одужання)

в усіх пацієнтів обох груп.

Отже, результати проведеного дослідження

свідчать, що застосування парентеральних форм

препаратів левофлоксацину — препарату Таванік

(виробництва «Sanofi�Aventis», Франція) або пре�

парату Лефлоцин (виробництва «Юрія�Фарм»,

Україна) — для ступінчастої антибактеріальної те�

рапії хворих на НП нетяжкого перебігу, які потре�

бують госпіталізації у терапевтичне відділення, є

однаково високоефективним та безпечним.
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