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Суть впровадження: спосіб корекції астенічного синдрому при 
інфекційних хворобах у дітей.

Пропонується для впровадження в практику лікарів-педіатрів, лікарів 
загальної практики/сімейної медицини, терапевтів, інфекціоністів районних/
міських, поліклінік/лікарень, як спосіб корекції астенічного синдрому при 
інфекційних хворобах у дітей.

Астенічний синдром (АС) – один із поширених синдромів, який 
зустрічається у медичній практиці при різних інфекційних і неінфекційних 
захворюваннях. Астенія (від грец. astheneia – безсилля, слабкість) – 
аномальна, спонтанна слабкість, в’ялість, в перекладі із латини, це – 
відсутність сил.

Клінічна картина АС включає в себе групу симптомів: загальна 
слабкість, підвищена втомлюваність, зниження загальної резистентності 
організму, що виникають при звичайних навантаженнях і не зникають 
після відпочинку, відчуття постійної втоми, утруднення виконання звичної 
роботи, зниження або втрата здатності до тривалого фізичного й розумового 
навантаження. Прояви наростають по мірі збільшення тривалості будь-яких 
видів навантаження, а відпочинок і сон не приносять відчуття бадьорості 
та відновлення сил. АС на фоні інфекційних захворювань, може підвищити 
ризик виникнення раннього рецидиву.

Запропонований метод корекції астенічного стану при інфекційних 
захворюваннях у дітей за допомогою комбінованого препарату Кардонат 
вперше представлений в Україні. Враховуючи те, що астенічний синдром 
часто супроводжує вірусні інфекції, в тому числі грип та ГРВІ, дослідження 
виконувалося в рамках наукової роботи за темою «Клініко-імунологічні 
особливості найбільш поширених крапельних інфекцій у дітей: вітряної 
віспи, кору, Епштейн-Барр вірусної інфекції», № державної реєстрації 
0115U000908, терміни виконання - 01.01.2015-31.12.2017 рр. 

Досліджуваний препарат з унікальною комбінацією діючих речовин, 1 
капсула містить:

• карнітину хлориду – 100 мг,
• лізину гідрохлориду – 50 мг, 
• кобамаміду (дибенкосиду, коферменту В12) – 1 мг, 
• кокарбоксилази (хлориду) (коферменту В1) – 50 мг, 
• піридоксал-5-фосфату (коферменту В6) – 50 мг. 
Допоміжні речовини: тальк, кремнію діоксид колоїдний безводний. 

Складові препарату, що вивчався, володіють синергічними ефектами. 
Даний спосіб лікування за допомогою комбінованого препарату був 

розроблений та апробований в клініці дитячих інфекційних хвороб при 
Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. Вивчення 
ефективності та безпеки проводилось методом порівняння критеріїв 
ефективності в двох групах пацієнтів - дітей з гострими вірусними 
інфекціями. Загальна кількість обстежених пацієнтів – 60, основна група – 30 
пацієнтів і контрольна група – 30.



Основні критерії ефективності

Основна група — 
30 пацієнтів

Контрольна група — 
30 пацієнтів

Клінічні 
симптоми

До 
лікування 

абс. (%)

На 30 день 
від початку 
лікування. 

абс. (%)

До 
лікування. 

абс. (%)

На 30 день 
від початку 
лікування

В’ялість 11(100) 2(18,2) 15(100,0) 11(73,3)

Загальна 
слабкість

11(100) 1(9,1) 15 (100,0) 11 (73,3)

Швидка 
стомлюваність

11(100) 2(18,2) 15 (100,0) 10 (66,7)

Дратівливість 9(81,8) 1(9,1) 12 (80,0) 9 (75,0)

Психо-емоційна 
лабільність

9(81,8) 2(18,2) 13 (86,7) 8 (61,5)

Порушення 
концентрації 
уваги

6(54,5) 1(9,1) 10 (66,7) 5 (50,0)

Сонливість вдень 8(72,7) 0 10 (66,7) 4 (40,0)

Безсоння 2(18,2) 0 7 (46,7) 4 (57,1)

Відчуття 
розбитості уранці

6(54,5) 2(18,2) 6 (40,0) 3 (50,0)

Головний біль 11(100) 2(18,2) 10 (66,7) 6 (60,0)

Головокружіння 6(54,5) 1(9,1) 9 (60,0) 7 (77,7)

Міалгії 10(90,9) 0 13 (86,7) 8 (61,5)

Артралгії 8(72,7) 0 12 (80,0) 7 (58,3)

Абдоміналгії 5(45,5) 0 12 (80,0) 4 (33,3)

Кардіалгії 3(27,3) 0 7 (46,7) 4 (57,1)

Серцебиття 4(36,4) 0 6 (40,0) 3 (50,0)

Підвищена 
пітливість

6(54,5) 1(9,1) 8 (53,3) 4 (50,0)

Зниження апетиту 11(100) 3(27,3) 12 (80,0) 7 (58,3)

Гіпотонія 8(72,7) 1(9,1) 8 (53,3) 5 (62,5)



Препарат унікальної комбінації: карнітину хлориду – 100 мг, лізину 
гідрохлориду – 50 мг, кобамаміду (дибенкосиду, коферменту В12) – 1 мг, 
кокарбоксилази (хлориду) (коферменту В1) – 50 мг, піридоксал-5-фосфату 
(коферменту В6) – 50 мг; призначався всім пацієнтам з перших годин 
перебування в стаціонарі.

Доза залежала від віку. Дітям старше 15 років препарат призначали по 
1-2 капсули 3 рази на день після їжі. Дітям віком 5-15 років призначали по 
1 капсулі  2 рази на день. Дітям від 1 до 5 років  прийом 1 капсули 1 раз на 
день. При застосуванні дітям від 1 до 5 років вміст капсули слід попередньо 
розчинити у 50-100 мл будь-якого фруктового соку або солодкої води. 

За результатами дослідження встановлено, що при застосуванні 
апробованого препарату з унікальним складом: карнітину хлориду – 100 мг, 
лізину гідрохлориду – 50 мг, кобамаміду (дибенкосиду, коферменту В12) – 1 
мг, кокарбоксилази (хлориду) (коферменту В1) – 50 мг, піридоксал-5-фосфату 
(коферменту В6) – 50 мг, зникають ознаки сонливості вдень, безсоння, 
міальгії, артралгії, абдоміналгії, кардіалгії, серцебиття. Після проведених 
досліджень відмічався позитивний фармако-економічний ефект, який 
мав місце завдяки зменшенні необхідності у додаткових дослідженнях та 
консультаціях вузьких спеціалістів, скороченню термінів перебування хворого 
в стаціонарі, що в кінцевому результаті зменшувало витрати на лікування. 
Водночас, дані спостереженння потребують проведення окремих досліджень.

 Побічних реакцій та ускладнень під час прийому препарату не було 
зареєстровано. Суб’єктивна оцінка лікарів щодо зручності застосування 
препарату в межах “добре-відмінно”.

Висновок: виходячи з результатів проведених досліджень, а саме: 
• регресії симптомів астенії від 82% до 100% випадків; 
• проявів головного болю, голово кружіння – від 82% до 90%; 
• зникнення кардіалгій, міальгій, артралгій в 100%;
• покращення апетиту -73% випадків. 
Зроблено заключення, що пропонує препарат Кардонат для корекції 

астенічного синдрому при інфекційних захворюваннях у дітей з перших 
днів перебування в стаціонарному відділені, сприяє усуненню симптомів 
астенічного синдрому, скороченню термінів перебування хворого в 
стаціонарі, що в кінцевому результаті зменшує витрати на лікування. Має 
задовільну переносимість та зручність у застосуванні.

Відповідальний за випуск: Горбань А.Є.
Підписано до друку 11.01.2017



ПРОТИАСТЕНІЧНИЙ 
КОМПЛЕКС
ДЛЯ ОСЛАБЛЕНИХ 
ЧАСТОХВОРІЮЧИХ** 
ДІТЕЙ ВІД 1-ГО РОКУ!

* Інструкція для медичного застосування препарату Кардонат. Р.П UA/6386/01/01 від 20.04.12.
**”Ослаблені, частохворіючі діти”, в період інфекційних захворювань” - розуміється в період реконвалисценції.
 
Інформація надана виключно для спеціалістів сфери охорони здоров’я. Інформація щодо лікувальних властивостей та характеристики лікарського засобу представлена в 
тексті цього Інформаційного листа або в повному обсязі міститься в Інструкції для медичного застосування лікарського засобу “Кардонат”.
Побічні ефекти: алергічні реакції, диспептичні явища, прискорене серцебиття, коливання артеріального тиску.
Категорія відпуску: без рецепту.
Виробник: Спільне українсько-іспанське підприємство «Сперко Україна», Україна, 21027, Вінниця, вул. 600-річчя, 25, тел./факс: (0432) 52-30-36,
Офіційний сайт: www.sperco.com.ua © 2017 СУІП ТОВ «СПЕРКО УКРАЇНА». Всі права захищені.

Вік Діти від 
1 до 5 років

Діти від 
5 до 15 років

Діти від 
15 років та 

дорослі

Дозування 1 капсула 
на день

1 капсула 
2 рази 

на день

1–2 капсули 
3 рази 

на день

Режим прийому*

Дітям від 1 до 5 років*

вміст капсули необхідно 
розчинити в 50 – 100 мл 
фруктового соку або 
солодкої води



Шановний колего!
Інформаційний лист є анотованим описом 
наукової інформації (науково-технічної) 
продукції, що входить до Переліку наукової 
(науково-технічної) продукції, призначеної для 
впровадження досягнень медичної науки у сферу 
охорони здоров’я
(Наказ МОЗ України та НАМН від 13.11.2013 
№969/97 «Про удосконалення впровадження 
досягнень медичної науки у сферу охорони 
здоров’я»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
05.12.2013 за №2068/24600).

Інформаційний лист спрямований для 
використання керівниками структурних 
підрозділів (відповідного профілю) закладів 
охорони здоров’я України для моніторингу 
передових технологій діагностики та лікування з 
подальшим їх упровадженням у практику 
(Наказ МОЗ України від 14.03.2011 №141 
«Про вдосконалення державної акредитації 
закладів охорони здоров’я»)


