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Изучение эффективности использования комбинированного антибактериального препарата

Грандазол 200 мл при лечении пациентов с гнойно-некротическими поражениями на фоне диабе-
тической ангиопатии нижних конечностей показало его высокую активность против наиболее
часто встречающихся возбудителей при данной патологии. Случаев устойчивости к препарату
в период исследования не выявлено. Использование Грандазола приводило к быстрому регрессу
симптомов воспаления, по эффективности Грандазол превосходил комбинацию препаратов цеф-
триаксон и метронидазол. Грандазол положительно влиял на течение некротического фасции-
та и снижал необходимость ампутации. При применении Грандазола в течение 10 сут. не зафик-
сировано гепатотоксичности или других побочных эффектов.
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Introduction. One of the most common complications of diabetes, which leading to reduced life

expectancy and disability, are lesions of peripheral arteries including the arteries of the lower extremi-
ties. About 7 % of population of Ukraine suffers from diabetes, 20 % of the costs for the treatment of
patients with diabetes accounted for the treatment of lower limb lesions. The foregoing actualizes the
problem of the treatment of patients with lower limb lesions and diabetes mellitus at the national level.

The aim of research is evaluation of combined medicine “Grandazol” efficacy in the treating
purulo-necrotic lesions of lower extremities on the background of diabetic angiopathy.

Methods. The study was carried out from 2014 to 2016; 41 adult patients diagnosed with purulo-
necrotic forms of diabetic foot, who were admitted to surgery department of a hospital, were enrolled
in the study. Within 10 days of antibiotic therapy patients of the study group received 200 ml Granda-
zol (ornidazole 1000 mg and levofloxacin 500 mg), patients in the control group — ceftriaxone 1000 mg
and metronidazole 1.500 mg per day intravenously. All patients underwent surgical treatment and a
standard therapy. The effectiveness of antibiotic therapy was assessed by disk diffusion method, de-
crease in body temperature, signs of inflammation, and by the level of white blood cells and pain.
Grandazol hepatotoxicity was estimated on NCIC-CTC grading system, recommendations of WHO
and International union against cancer.

Results. In 100% of patients there was a high sensitivity of bacterial strains to Grandazol. Gran-
dazol demonstrated a powerful anti-bacterial effect, and significantly excels in the decrease in tem-
perature and pain (р<0.05). The study showed a Grandazol positive effect on necrotizing fasciitis with
reducing the need for amputations. Grandazol administration within 10 days did not cause hepatotox-
icity or other side effects.

Conclusions. Using Grandazol as a medicine of first choice for the treatment of purulo-necrotic
forms of diabetic foot is safe and reasonable.

Key words: Grandazol, diabetes, diabetic foot, ornіdazol, levofloxacin.
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Вступ

Розповсюдженість цукро-
вого діабету (ЦД) за останні
35 років зросла майже в 4 рази
[6]. Левову частку в цьому дра-
матичному прирості становить
саме захворюваність на ЦД
2 типу [6]. За даними ВООЗ,
щороку більше ніж 1,5 млн смер-
тей викликано ускладненнями
ЦД [6]. Одним із найбільш роз-
повсюджених ускладнень ЦД,
що призводить до скорочен-
ня тривалості життя та втрати
працездатності, є ураження пе-
риферичних артерій, зокре-
ма артерій нижніх кінцівок [9].
Близько 7 % населення Украї-
ни хворіють на ЦД [6], 20 %
видатків на лікування хворих
на ЦД припадають на лікуван-
ня саме уражень нижніх кінці-
вок [2]. Наведені дані актуалі-
зують проблему лікування ура-
ження нижніх кінцівок на тлі ЦД
на загальнодержавному рівні.
Гнійно-некротичні ураження
нижніх кінцівок на тлі ЦД 2 типу
часто супроводжуються сеп-
тичними станами та потребу-
ють потужної антибіотикотера-
пії з перших часів лікування.
Вибір препаратів із широким
спектром антибактеріальної ак-
тивності та з якомога нижчим
рівнем токсичності є складним
завданням.

Мета дослідження — оціни-
ти ефективність використання
комбінованого препарату Гран-
дазол при лікуванні гнійно-
некротичних уражень на тлі діа-
бетичної ангіопатії нижніх кін-
цівок.

Матеріали та методи
дослідження

Роботу виконано зі схвален-
ня локальної комісії з питань
етики Дунайської басейнової
лікарні на водному транспорті
(Ізмаїл, Україна). У досліджен-
ні взяв участь 41 хворий з гнійно-
некротичними ураженнями ниж-
ніх кінцівок на тлі діабетичної
ангіопатії, що викликано ЦД
2 типу. Вік хворих — від 47 до
72 років. До дослідження за-
лучено 25 чоловіків і 16 жінок,

які перебували на лікуванні у
відділенні малоінвазивної та
загальної хірургії Дунайської
басейнової лікарні на водно-
му транспорті в період 2014–
2016 рр. Хворих поділили на
групи рандомізованим методом.

Пацієнти досліджуваної гру-
пи отримували комбінований
антибактеріальний препарат
Грандазол 200 мл (1000 мг ор-
нідазолу та 500 мг левофлок-
сацину) виробництва компанії
ТОВ Юрія-Фарм (Україна) у
вигляді внутрішньовенної ін-
фузії 1 раз на добу до 10 діб.
Пацієнти контрольної групи
отримували препарат Емсеф
1000 мг (цефтріаксон) вироб-
ництва Нектар  Лайфсайнсіз
Лтд для «Абріл Формулейшнз
Пвт. Лтд» (Індія) у вигляді
внутрішньовенної  ін’єкції 10 %
розчину 1 раз на добу та мет-
ронідазол 0,5 % розчину 100 мл
виробництва ДП «Фарматрейд»
(Україна)  внутрішньовенно
тричі на добу до 10 діб. Пацієн-
там обох груп, поряд з опера-
тивним лікуванням (розкриття
та дренування флегмони, некр-
ектомія, ампутація пальців),
проводили інсулінотерапію. Як
базове лікування хворі отриму-
вали низькомолекулярні ге-
парини, розчини Реосорбілакт,
Тівортін, Латрен, препарати
альфа-ліпоєвої кислоти, вітамі-
ни, інгібітори протеолізу. Пер-
винні оперативні втручання ви-
конували у першу добу ліку-
вання в стаціонарі.

Досліджуваний і референс-
препарати призначали з пер-
шого дня лікування з посліду-
ючою оцінкою чутливості збуд-
ників диско-дифузним мето-
дом [5].

Ефективність досліджува-
ного препарату оцінювали за
такими критеріями: нормаліза-
ція температури тіла, змен-
шення видільного з ран та очи-
щення ран, зменшення набря-
ку, гіперемії та зниження кіль-
кості лейкоцитів у крові. Оцін-
ку болю проводили, починаю-
чи з другої доби після хірургіч-
них втручань, з використан-
ням вербальної описової шка-

ли оцінки болю (Verbal Descrip-
tor Scale) [11].

Гепатотоксичність викорис-
таних ліків оцінювали за змі-
ною рівнів загального білірубі-
ну, аспартатамінотрансфера-
зи (АСТ), аланінамінотранс-
ферази (АЛТ), лужної фосфа-
тази (ЛФ), лактатдегідрогена-
зи (ЛДГ) і клінічних даних.

Пацієнтам обох груп прово-
дили загальноклінічні, біохіміч-
ні, рентгенологічні досліджен-
ня та допплерографію артерій
нижніх кінцівок.

Отримані кількісні дані під-
давали обробці з використан-
ням програми статистичної об-
робки StatPlus 2009, за t-кри-
терієм Стьюдента, альтерна-
тивні за кутовим перетворенням
Фішера, міжгрупові відмінності
результатів клінічних і біохі-
мічних досліджень крові — за
U-критерієм Манна — Уїтні.

Результати дослідження
та їх обговорення

Інфекційні процеси у 75,6 %
випадків викликали поєднан-
ня анаеробів (Clostridium spp.,
Bacteroides spp.) і грамнегатив-
них аеробів (Escherichia coli,
Proteus mirabilis, Pseudomonas
aeruginosa). У 24,4 % випадків
збудниками були аеробні, грам-
позитивні коки (Staphylococcus
aureus, Streptococcus pyoge-
nes). У 100 % випадків диско-
дифузним методом [5] установ-
лено високу чутливість збуд-
ників до компонентів препара-
ту Грандазол. При оцінці чут-
ливості в одному випадку в
контрольній групі збудник (Sta-
phylococcus aureus) демонст-
рував низьку чутливість до цеф-
тріаксону (14 мм) [3], що при-
вело до зміни антибактеріаль-
ного засобу та виключення па-
цієнта з дослідження.

В обох групах нормалізація
температури тіла спостеріга-
лася більше ніж у 70 % пацієн-
тів на 3-тю добу лікування. На
5-ту добу Грандазол за цим
показником демонстрував ві-
рогідно вищу активність (р<
<0,05), ніж препарати порівнян-
ня. За впливом на інші прояви
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перебігу запального процесу
препарати в обох досліджуваних
групах виявляли високу ефек-
тивність. За впливом на на-
бряк і гіперемію Грандазол де-
монстрував тенденцію до біль-
шої активності, але різниця з
групою порівняння не сягнула
вірогідного рівня. До 10-ї доби
спостереження показники у гру-
пах не змінювалися (табл. 1).

При дослідженні больового
синдрому як одного з проявів
запального процесу [8] вико-
ристовували вербальну описо-
ву шкалу оцінки болю (Verbal
Descriptor Scale) [11]. Позитив-
на динаміка зменшення болю
спостерігалась у пацієнтів обох
груп і відповідала динаміці ре-
гресу інших симптомів запа-
лення. На 4-ту добу після опе-
ративного лікування за цим по-
казником Грандазол вірогідно
(р<0,05) випереджав препара-
ти порівняння. Починаючи з
6-ї доби, пацієнти обох груп
не потребували призначення
аналгетиків у стані спокою, а
лише при виконанні болісних
маніпуляцій під час перев’язок
(рис. 1).

Кількість лейкоцитів у крові
пацієнтів на 10-ту добу ліку-
вання, порівняно з вихідним
станом, вірогідно знизилася в
обох групах: у групі, що отриму-
вала Грандазол, з (11,5±0,6)×
×109 до (8,4±0,5)⋅109 (р<0,01);
у групі, що отримувала цеф-
тріаксон із метронідазолом —
з (11,1±0,6)⋅109 до (8,8±0,6)⋅109

(р<0,05). За впливом на цей
показник вірогідна різниця між
групами була відсутня, тобто
препарати обох груп чинили
потужну антибактеріальну дію.

У вісьмох пацієнтів, по чо-
тири в кожній групі, було вста-
новлено наявність некротично-
го фасциїту, що значно вплину-
ло на результати лікування та
на досліджувані показники, які
характеризували інфекційно-
запальні процеси: температу-
ру тіла, кількість видільного з
ран, набряк, гіперемію та біль.
Як відомо, некротичний фас-
циїт — тяжке ускладнення, що
в 30 % випадків призводить до

смерті пацієнта [1; 10]. Пацієн-
ти, у яких установлено наяв-
ність некротичного фасциїту,
потребували більше часу на
лікування та повторних опера-
тивних втручань. Одному паці-
єнту з групи, що отримувала
Грандазол, і трьом пацієнтам,
які отримували цефтріаксон і
метронідазол, були проведені
ампутації нижніх кінцівок на
рівні гомілки або стегна. Гран-
дазол виявив тенденцію до
більш позитивного впливу на
перебіг некротичного фасциї-

ту, ніж препарати порівняння,
але ця різниця не сягнула віро-
гідного рівня.

Гепатотоксичність Грандазо-
лу оцінювали за впливом на
рівні загального білірубіну, АСТ,
АЛТ, ЛФ, ЛДГ та клінічні дані
на 10-ту добу лікування проти
показників 1-ї доби (табл. 2).
Для оцінки гепатотоксичності
використовували шкалу NCIC-
CTC [4], а також рекомендації
ВООЗ і Міжнародного проти-
ракового союзу щодо обліку
токсичності [12].

Примітка. * — р<0,05 порівняно із групою контролю.

Таблиця 1
Порівняльний аналіз ефективності впливу

препарату Грандазол і комбінації цефтріаксону
з метронідазолом на прояви запалення
у хворих на цукровий діабет, абс. (%)

       Термін Грандазол, n=22 Цефтріаксон
 спостереження і метронідазол, n=18

Температура тіла нижче 37,0 °С

3-тя доба 16 (72,7) 13 (72,2)
5-та доба 21* (95,5) 14 (77,8)

Зменшення набряку кінцівки та гіперемії

3-тя доба 14 (63,6) 12 (66,7)
5-та доба 19 (86,4) 14 (77,8)

Зменшення видільного з ран та очищення ран

3-тя доба 14 (63,6) 12 (66,7)
5-та доба 18 (81,8) 14 (77,8)
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Інтенсивність болю, бали

2

1

Рис. 1. Вплив препарату Грандазол порівняно з комбінацією цеф-
тріаксону та метронідазолу на біль, викликаний запаленням у хворих
на цукровий діабет: * — р<0,05 порівняно із групою контролю: 1 — Гран-
дазол 200 мл (1000 мг орнідазолу та 500 мг левофлоксацину на добу);
2 — цефтріаксон 1000 мг + метронідазол 1500 мг на добу
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Прийом препарату Гранда-
зол і комбінації цефтріаксону з
метронідазолом приводили до
вірогідного підвищення рівня
загального білірубіну, але ко-
ливання цього показника зали-
шалось у межах фізіологічної
норми. На тлі Грандазолу спо-
стерігалося підвищення АЛТ,
проте таке коливання, згідно зі
шкалою NCIC-CTC та реко-
мендаціями ВООЗ і Міжнарод-
ного протиракового союзу що-
до обліку токсичності, відпо-
відає нульовому рівню. Клініч-
ні прояви гепатотоксичності в
обох групах були відсутні.

Під час лікування алергічні
реакції та інші побічні дії не спо-
стерігалися. У пацієнтів обох
груп зафіксовано поодинокі
скарги на відчуття тяжкості в
животі та нудоту, що, імовірно,
було пов’язано із застосуван-
ням препарату Латрен, до скла-
ду якого входить пентоксифілін.
Відомо, що саме відчуття тяж-
кості в животі та нудота є одни-
ми з найпоширеніших побічних
ефектів пентоксифіліну [7].

Висновки

1. Використання антибакте-
ріального препарату Гранда-
зол 200 мл (1000 мг орнідазо-
лу та 500 мг левофлоксацину)
як засобу першого вибору при
гнійно-некротичних ураженнях

нижніх кінцівок на тлі ЦД до
отримання антибіотикограми є
доцільним, адже у дослідженні
встановлено високу ефектив-
ність Грандазолу проти збуд-
ників, що викликають дані ура-
ження, та не спостерігалося
жодного випадку резистент-
ності збудників.

2. Грандазол приводить до
швидкого регресу симптомів
запалення: температури, на-
бряку, гіперемії, болю та кіль-
кості видільного з ран. За впли-
вом на перебіг запалення Гран-
дазол не поступався, а за де-
якими досліджуваними пара-
метрами вірогідно випереджав
комбінацію препаратів цеф-
тріаксон і метронідазол.

3. Введення Грандазолу по-
зитивно впливає на перебіг не-
кротичного фасциїту та зменшує
необхідність ампутацій порівня-
но з референс-препаратами.

4. Застосування препарату
Грандазол протягом 10 діб є
безпечним. Гепатотоксичність
або інші побічні ефекти цього
засобу в даному режимі вве-
дення були відсутні.
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