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Editorial

Редакторська сторінка

Шановні друзі!
Мені приємно вітати вас із виходом у світ першого номера науково-практичного видання
«Міжнародний журнал антибіотики та пробіотики», засновниками якого є Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, ГО «Всеукраїнська асоціація з інфекційного
контролю та антимікробної резистентності» та ГО «Міжнародний науковий медичний центр імені
академіка Заріфи Алієвої». Журнал створений як спеціалізоване науково-практичне видання з
питань раціонального використання антибіотиків та пробіотиків.
Науці в наш час необхідне виважене використання ресурсів, що неможливо без якісної освіти
для забезпечення системного аналізу проблеми доступу до поточної наукової інформації, що
націлює на визначення пріоритетних питань і виключає дублювання; цільового фінансування,
спрямованого на їхнє вирішення.
Стійкість збудників інфекційних хвороб до дії протимікробних препаратів залишається однією з найгостріших проблем в охороні здоров’я в усьому світі. Як наслідок, інфекції, пов’язані
з наданням медичної допомоги, становлять серйозну загрозу громадському здоров’ю в цілому.
Ця проблема набула настільки важливого значення, що розглядається переважною більшістю
країн як загроза національній безпеці.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика поділяє стурбованість
медичної спільноти країни щодо проблеми антимікробної резистентності та активно бере участь
у реалізації державної політики щодо зменшення негативних наслідків цього явища. Одним із
важливих кроків у цьому напрямку стало спільне видання науково-практичного журналу.
Хочу поздоровити колектив редакції з дебютом та побажати наснаги, подальшої плідної роботи.
Маю надію, що злагоджена та кропітка праця колективу редакції, авторів статей та рецензентів
буде гідно оцінена широкою читацькою аудиторією.
Від імені Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика та засновників науково-практичного видання «Міжнародний журнал антибіотики та пробіотики» запрошую
взяти активну участь у розвитку журналу фахівців у галузі медицини, фармації, ветеринарії,
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сільського господарства, науковців, студентів та слухачів, компаній фармацевтичного і лабораторно-діагностичного спрямування. Сподіваємося на те, що сторінки журналу будуть наповнені
науковими статтями фахівців різних галузей науки. Ми із вдячністю вислухаємо побажання та
пропозиції, спрямовані на поліпшення якості видання.
Вороненко Юрій Васильович,
ректор Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Dear friends!
I am delighted to congratulate you on the scientific release «International Journal of Antibiotics and
Probiotics» first issue publication, founded by Shupyk National Medical Academy of Postgraduate
Education, public organization «Ukrainian Association of Infection Control and Antimicrobial Resistance»
and public organization «International Science and Medical Center named after Zarifa Aliyeva». The
journal has been created as a specialized scientific and practical publication regarding the prudent
use of antibiotics and probiotics.
Nowadays science requires very well-balanced use of resources, which is possible through sound
academic background to provide a systematic analysis of the current scientific information access
problem, aimed at laying out priorities and eliminating duplication; targeted financing, aimed at dealing
with the challenges.
Infectious agents resistance to antimicrobials remains a challenging open problem of health care
around the world. As a result, treatment-induced infections pose a serious threat to public health
in general. This problem has become so important that the overwhelming majority of countries
consider it a threat to the national security.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education shares the country’s medical
community concern towards antimicrobial resistance and actively participates in implementing the
national policy in reference to reduce the phenomenon negative outcome. The scientific and practical
journal joint publication has been a step forward.
I congratulate the editorial staff on the debut, I wish you inspiration, the further fruitful work, and I
am hopeful that the editorial staff, article writers and reviewers’ concerted efforts will be done justice
by a wide readership.
On behalf of Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education and the founders of
the scientific release «International Journal of Antibiotics and Probiotics», I invite experts in medicine,
pharmacy, veterinary medicine, agriculture, scientists, students, pharmaceutical and laboratory
diagnostic companies to actively develop the journal. We hope that the journal will be represented with
scientific articles by quite diverse fields specialists. We’re grateful to meet the wishes and propositions,
designed to improve the publication quality.

Yuriy Voronenko,
Rector of Shupyk National Medical
Academy of Postgraduate Education
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Шановні колеги та друзі!
Вітаю вас із виходом у світ першого номера науково-практичного видання «Міжнародний
журнал антибіотики та пробіотики», створеного як спеціалізований друкований науково-практичний журнал з питань антибіотиків та пробіотиків.
Резистентність до антимікробних препаратів ставить під загрозу самі основи сучасної медицини та сталість ефективної глобальної відповіді системи громадського здоров’я на постійну
загрозу з боку інфекційних захворювань. Сьогодні проблему антимікробної резистентності можна
вирішити лише за умови впровадження ефективного підходу «Єдине здоров’я» (принцип, згідно
з яким здоров’я людей та тварин взаємопов’язане), що передбачає координацію між різними
секторами та суб’єктами, включаючи спеціалістів з медицини, ветеринарії, сільського господарства, екології, та добре поінформованих споживачів.
Редакторська рада журналу складається з великої кількості висококваліфікованих спеціалістів
у галузі охорони громадського здоров’я, фармації, ветеринарії, сільського господарства та
представлена провідними вченими з України, США, країн Європейського Союзу, Азії та СНД.
Головною метою видання є висвітлення актуальних проблем у галузі охорони здоров’я, ветеринарії, сільського господарства та шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, нових наукових підходів до розробки сучасних медичних технологій, аналізу
роботи медичних структур, а також питань покращення досягнень сучасної науки та практики.
Цільовою аудиторією журналу ми бачимо лікарів усіх спеціальностей, прогресивних фахівців
із різних галузей (ветеринарії, харчової промисловості, сільського господарства, екології тощо),
провізорів, учених, студентів, менеджерів у сфері медицини, ветеринарії тощо. Усі вони знайдуть
на сторінках нашого журналу потрібну саме для них наукову інформацію.
Для популяризації прогресивних ідей, розширення кола читачів, привернення уваги до видання широких верств населення, особливо молоді, підвищення індексу цитування, спілкування
з іноземними колегами передбачено розміщення електронної версії журналу на спеціально
створеному інтернет-ресурсі (http://www.antibiotic-probiotic.org.ua/).
Представлений журнал є незалежним і незаангажованим виданням, тому в ньому знайдуть
відображення найрізноманітніші точки зору — як з боку адміністративних структур, провідних
фармакологічних компаній, виробників засобів медичного призначення, лабораторного обладнання і витратних матеріалів, так і з боку наукового співтовариства і, звичайно, лікарів-практиків.
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Editorial

Редакторська сторінка

Обіцяємо, що журнал не буде перебувати під впливом жодної зі сторін. При цьому від самого
початку журнал запланований як рецензоване видання.
Шановні автори та читачі! Від імені редакційної ради запрошую вас узяти активну участь у
розвитку часопису «Міжнародний журнал антибіотики та пробіотики» та сприяти наповненню
нашого редакційного портфеля науковими статтями.
Переконаний, що поява «Міжнародного журналу антибіотики та пробіотики» матиме потужну
підтримку фахівців різних галузей та наукової спільноти як України, так і інших країн світу. Бажаю
всім щастя, добробуту, творчої наснаги, а журналу — плідної багаторічної роботи та вагомого
внеску у світову науку.
Салманов Айдин Гурбанович,
головний редактор журналу
«Міжнародний журнал антибіотики та пробіотики»

Dear colleagues and friends!
I congratulate you on the scientific release «International Journal of Antibiotics and Probiotics»
first issue publication, created as a specialized printed scientific and practical publication regarding
antibiotics and probiotics.
Resistance to antimicrobials threatens to offset the very fundamentals of modern medicine and the
sustainability of the public health system effective global response to a permanent infectious diseases
threat. Today, antimicrobial resistance issues can be tackled provided that one implements an effective
One Health approach (the principle of human and animal health interrelation), assuming that there is a
coordination between different sectors and subjects, including experts in medicine, veterinary medicine,
agriculture, ecology, and well-informed consumers.
The editorial board is notable for a large number of experts in public health, pharmacy, veterinary
medicine, agriculture and it is represented by foremost scientists from Ukraine, the USA, the countries
of the European Union, Asia and the CIS.
The main goal of the edition is to cover challenging issues in health care, veterinary medicine,
agriculture as well as ways of solving them through fundamental and applied research, new scientific
approaches to developing modern medical technologies, analyzing the work of medical structures, as
well as the issues of improving the results of modern science and practice.
As a core audience of the journal we see doctors of all specialties, experts of today from various fields
(veterinary medicine, food industry, agriculture, ecology, etc.), pharmacists, scientists, students, managers in
medicine, veterinary medicine, etc. All of them can obtain the scientific information they need in our columns.
To promote groundbreaking ideas, achieve a wide readership, have grabbed general public attention,
especially young people, to the publication, increase citation index, communication with foreign
colleagues, we’ve posted the on-line version of the journal (http://www.antibiotic-probiotic.org.ua/).
The represented journal is an independent and non-interlaced publication, so it embodies various
points of view — as expressed by administrative structures, leading pharmacological companies, the
manufacturers of medical supplies, laboratory equipment and consumables, so done by the scientific
community and, of course, practitioners. We promise that the journal will not be influenced by either
party. At the same time, the journal is initially designed to be a peer-reviewed.
Dear authors and readers! On behalf of the editorial staff I invite you to participate in developing the
«International Journal of Antibiotics and Probiotics» and to fill our editorial portfolio with your scientific papers.
I am convinced that the fact of the «International Journal of Antibiotics and Probiotics» creation will
be supported by the specialists of quite diverse fields and the scientific community of Ukraine and
other countries. I wish everyone to be happy, accomplished, creatively empowered. I wish the journal
to have been fruitful for many years and lend a weighty contribution to world science.
Aidyn Salmanov,
Editor-in-Chief of International Journal
of Antibiotics and Probiotics
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А.Г. Салманов
Національна медична академія післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика, Київ

План дій України
з антимікробної резистентності
Резюме
План дій України з антимікробної резистентності (далі — План дій) розроблено Всеукраїнською
асоціацією інфекційного контролю та антимікробної резистентності спільно з Національною медичною
академією післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. План дій визначає ціль, принципи, основні напрямки вдосконалення національної системи контролю та профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням
медичної допомоги (ІПМД), та антимікробної резистентності (АМР) патогенів цих інфекцій, механізми
забезпечення її функціонування, а також очікуваний соціально-економічний ефект.
План дій наголошує на необхідності впровадження ефективного підходу «Єдине здоров’я» (принцип,
згідно з яким здоров’я людей, тварин та навколишніх екосистем взаємопов’язане), що передбачає
координацію між різними секторами та суб’єктами, зокрема спеціалістами з медицини, ветеринарії,
сільського господарства, екології та добре поінформованими споживачами. План дій визнає та враховує різноманітні ресурси, доступні для протидії резистентності до антибактеріальних препаратів.
Мета цього Плану дій — забезпечення якомога тривалішої безперервності успішного лікування та
профілактики інфекційних захворювань завдяки ефективним та безпечним препаратам, які проходять
контроль якості, застосовуються відповідально й доступні для всіх, хто їх потребує.
Основні завдання Плану дій України: а) удосконалити нормативне, правове та методичне забезпечення системи профілактики ІПМД, лабораторну діагностику й моніторинг АМР, б) покращити обізнаність
і розуміння резистентності до антимікробних препаратів через ефективну комунікацію, просвітницькі
заходи та навчання, в) зміцнити знання та доказову базу шляхом епіднагляду та дослідження, г) зменшити поширеність інфекцій завдяки ефективним санітарно-гігієнічним заходам профілактики інфекцій,
д) оптимізувати застосування антимікробних препаратів у медицині та ветеринарії.
У результаті реалізації Плану дій очікується зниження кількості інфекцій, спричинених резистентними
штамами мікроорганізмів, смертності, інвалідності та ускладнень від ІПМД, унаслідок чого збільшиться
трудовий потенціал нації за рахунок зниження тимчасової і постійної втрати працездатності населення в
результаті захворювань, підвищиться безпека пацієнтів і персоналу в процесі надання медичної допомоги.
Ключові слова: План дій, медицина, ветеринарія, сільське господарство, інфекції, антимікробна
резистентність, антибіотики, мікробіологічний моніторинг, Європейський Союз, Всесвітня організація
охорони здоров’я, WHONET, CAESAR, освіта, навчання.

UKRAINIAN ACTION PLAN ON ANTIMICROBIAL RESISTANCE
A.G. Salmanov
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
Abstract
The Ukrainian Action Plan on antimicrobial resistance (hereinafter — the Action Plan) developed
by the Ukrainian Association of Infection Control and Antimicrobial Resistance in conjunction with the
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education. The Action Plan defines the purpose,
principles and main directions of the improvement of the National system for control and prevention
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of HAI and AMR pathogens of these infections, mechanisms of its functioning, as well as expected
socio-economic impact.
Action plan underscores the need for an effective «one health» approach involving coordination among
numerous international sectors and actors, including human and veterinary medicine, agriculture, environment,
and well-informed consumers. The Action Plan recognizes and addresses both the variable resources nations
have to combat antimicrobial resistance.
The goal of the Action Plan is to ensure, for as long as possible, continuity of successful treatment and
prevention of infectious diseases with effective and safe medicines that are quality-assured, used in a
responsible way, and accessible to all who need them.
The main objectives of the Ukrainian Action Plan is to (a) improve the regulatory, legal and methodological
support system of prevention of Healthcare-associated Infections (HAI), laboratory diagnosis and monitoring of
AMR, (b) improve awareness and understanding of antimicrobial resistance through effective communication,
education and training, (c) to strengthen the knowledge and evidence base through surveillance and research,
(d) to reduce the incidence of infection through effective sanitation, hygiene and infection prevention measures,
(e) to optimize the use of antimicrobial medicines in human and animal health.
As a result of the Ukrainian Action Plan is expected to reduce the number of infections caused by resistant
strains of microorganism’s mortality, disability and complications from HAI, increase the employment potential
of the nation by reducing temporary and permanent loss of working ability as a result of population diseases.
Also, it is necessary to increase of patient safety and staff while providing medical care.
Key words: Action Plan, HAI, human medicine, veterinary medicine, agriculture, antibiotics, resistance,
microbiological monitoring, EUCAST, European Union, WHO, WHONET, CAESAR, education, training.
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Передмова
Розвиток глобальної охорони здоров’я за
останні десятиліття поставлено під загрозу через мікроорганізми, що спричиняють значну
кількість поширених серед людей захворювань та медичних станів. Лікарі вимушені дедалі
частіше застосовувати препарати «останньої
лінії», які дорожчі, можуть мати більше побічних
ефектів і часто недоступні або занадто дорогі для населення країн з низьким та середнім
рівнем доходу.
Резистентність до антимікробних препаратів
ставить під загрозу самі основи сучасної медицини і сталість ефективної глобальної відповіді
системи громадського здоров’я на постійну
загрозу з боку інфекційних захворювань. Ефективні противірусні препарати — необхідна умова як профілактичних, так і лікувальних заходів,
захисту пацієнтів від потенційно летальних захворювань; завдяки їм складні процедури, такі
як хірургічне втручання та хіміотерапія, можуть
бути виконані з низьким рівнем ризику. Однак
систематичне неправильне і надмірне застосування цих препаратів у медицині та харчовій
промисловості поставило під загрозу всі нації.
У стадії розробки перебуває небагато препаратів, що можуть замінити застарілі. Без гармо-

нізованих і негайних дій на глобальному рівні
світ наближатиметься до постантибіотичної
ери, в яку звичайні інфекції знову можуть стати
смертельними.
Занепокоєна цією кризою, Всесвітня асамблея охорони здоров’я у травні 2015 р. створила
глобальний план дій щодо резистентності до
антимікробних препаратів, у якому викладено
п’ять цілей: 1) покращувати обізнаність та розуміння проблеми резистентності до антимікробних препаратів через ефективну комунікацію,
просвітницькі заходи та навчання; 2) зміцнювати
знання й доказову базу шляхом епіднагляду та
дослідження; 3) зменшувати поширеність інфекцій завдяки ефективним заходам із санітарії і
гігієни та профілактики інфекцій; 4) оптимізувати
застосування антимікробних препаратів у медицині та ветеринарії; 5) розробляти економічний
кейс для сталих інвестицій, що враховують потреби всіх країн, та підвищувати інвестування в
нові препарати, діагностичний інструментарій,
вакцини та інші інтервенції.
Глобальний план дій ВООЗ наголошує на
необхідності впровадження ефективного підходу «Єдине здоров’я» (принцип, згідно з яким
здоров’я людей, тварин та навколишніх екосистем взаємопов’язане), що передбачає коорди11
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націю між різними міжнародними секторами та
суб’єктами, зокрема спеціалістами з медицини
та ветеринарії, сільського господарства, фінансів, екології та добре поінформованими споживачами. План дій визнає і враховує різноманітні
ресурси, доступні націям для протидії резистентності до антибактеріальних препаратів, а
також економічні чинники, які стають на заваді
розробці фармацевтичною галуззю продуктів,
що зможуть замінити застарілі.
Розробка цього Плану дій щодо резистентності до антимікробних препаратів, якої вимагала Всесвітня асамблея охорони здоров’я у
резолюції 67.25 від травня 2014 р., відображає
глобальний консенсус щодо того, що резистентність до антимікробних препаратів становить серйозну загрозу здоров’ю людей. Вона
відображає інформацію, одержану на сьогодні
за результатами широкомасштабних консультацій на мультисекторному рівні та з країнами — членами Всесвітньої організації охорони
здоров’я (ВООЗ).
Резистентність до антимікробних препаратів — це криза, протидіяти якій необхідно негайно. Оскільки світ входить в амбіційну новітню
еру сталого розвитку, ми не можемо дозволити,
щоб наші досягнення у сфері охорони здоров’я,
здобуті важкою працею, були змарновані через
те, що основні медичні препарати стають неефективними.
Вступ
Незважаючи на успіхи науки й медицини,
поглиблене вивчення природи, розробку і впровадження новітніх технологій з діагностики та
лікування, застосування протимікробних препаратів останніх поколінь, сучасних засобів
дезінфекції та антисептики, інфекції, пов’язані
з наданням медичної допомоги (ІПМД), спричинені резистентними патогенами, в Україні впродовж останніх десятиріч продовжують посідати
одне з провідних місць в інфекційній патології
людини й досягли масштабу медико-соціальної
проблеми, набуваючи все більшого медичного
та соціального значення.
Це зумовлено насамперед їх значним поширенням, яке поступається лише серцево-судинним та онкологічним захворюванням, високим
рівнем захворюваності, інвалідності та смертності з тенденцією до зростання, різноманітністю клінічних виявів, нерідко тяжким перебігом
і схильністю до ускладнень та хронізації процесу, а також нераціональним використанням
антибіотиків, недостатнім рівнем спеціальних
знань через відсутність навчальних програм із
12
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цих питань, недосконалістю нормативної бази
щодо контролю та профілактики ІПМД та антимікробної резистентності (АМР).
Коли мікроорганізми стають резистентними
до препаратів, зменшується кількість варіантів
лікування спричинених ними захворювань. Така
резистентність до антимікробних препаратів
розвивається в усіх частинах світу для широкого діапазону мікроорганізмів і характеризується все більшою поширеністю, що загрожує
здоров’ю людей і тварин. Безпосередні наслідки інфікування резистентними мікроорганізмами можуть бути тяжкими: зокрема, збільшення тривалості захворювання, підвищення
смертності, подовження терміну госпіталізації,
відсутність захисту пацієнтів, які переносять
операції та інші медичні процедури, і збільшення
видатків. Резистентність до антимікробних препаратів стосується всіх сфер охорони здоров’я,
поширюється на багато секторів і впливає на
суспільство в цілому. АМР, враховуючи глобальне поширення, соціально-економічну та медичну значущість проблеми, належить до питань
національної безпеки багатьох країн світу.
Резистентність до антимікробних препаратів
ставить під загрозу самі основи сучасної медицини і сталість ефективної глобальної відповіді
системи громадського здоров’я на постійну
загрозу з боку інфекційних захворювань. Ефективні противірусні препарати — необхідна умова як профілактичних, так і лікувальних заходів, захисту пацієнтів від потенційно летальних
захворювань; завдяки їм складні процедури,
такі як хірургічне втручання та хіміотерапія,
можуть бути виконані з низьким рівнем ризику.
Однак систематичне неправильне та надмірне застосування цих препаратів у медицині та
харчовій промисловості поставило під загрозу
всі нації. У стадії розробки перебуває небагато
препаратів, що можуть замінити застарілі. Без
гармонізованих і негайних дій на глобальному
рівні світ наближатиметься до постантибіотичної ери, в яку звичайні інфекції знову можуть
стати смертельними.
Цей план дій наголошує на необхідності впровадження ефективного підходу «Єдине здоров’я»
(принцип, згідно з яким здоров’я людей, тварин та
навколишніх екосистем взаємопов’язане), що передбачає координацію між різними секторами та
суб’єктами, включаючи спеціалістів з медицини,
ветеринарії, сільського господарства, фінансів,
екології, та добре поінформованих споживачів.
План дій визнає та враховує як різноманітні ресурси, доступні для протидії резистентності до
антибактеріальних препаратів.
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Отже, важливим питанням сьогодення є розробка сучасного, науково обґрунтованого Плану дій України з антимікробної резистентності,
реалізація якого дозволить оцінити епідемічну
ситуацію в країні, а також розробити та здійснити ефективні заходи щодо контролю та профілактики ІПМД та АМР патогенів інфекційних
захворювань. Саме вирішенню цих проблем
присвячено план дій.
ПЛАН ДІЙ УКРАЇНИ
1. Загальні положення
План дій України з антимікробної резистентності (далі — План дій) розроблено Всеукраїнською асоціацією інфекційного контролю та
антимікробної резистентності спільно з Національною медичною академією післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика. План дій визначає
ціль, принципи, основні напрямки вдосконалення національної системи контролю і профілактики ІПМД та АМР патогенів цих інфекцій, механізми забезпечення її функціонування, а також
очікуваний соціально-економічний ефект.
Стратегічне завдання охорони здоров’я —
забезпечення якості медичної допомоги та
створення безпечного середовища перебування для пацієнтів і персоналу в закладах охорони здоров’я (ЗОЗ), що здійснюють медичну
діяльність. ІПМД та АМР належать до найважливіших складових проблеми громадського
здоров’я у зв’язку з їх значним поширенням,
негативними наслідками для здоров’я пацієнтів,
персоналу та економіки держави.
Загальним критерієм щодо належності випадків інфекцій до ІПМД слугує безпосередній
зв’язок їх виникнення з наданням медичної допомоги (лікування, діагностичні дослідження,
імунізація тощо). Саме тому до ІПМД належать
не лише ті випадки інфекцій, що приєдналися
до основного захворювання в госпіталізованих
пацієнтів, а й інфекції, пов’язані з наданням
будь-яких видів медичної допомоги (в амбулаторно-поліклінічних, освітніх, санаторно-оздоровчих установах, установах соціального захисту населення, під час надання невідкладної
медичної допомоги, допомоги вдома тощо), а
також випадки інфікування медичних працівників під час виконаннями ними професійних
обов’язків.
Термін «інфекція, пов’язана з наданням
мед ичної допомоги» (healthcare-associated
infection (HAI)) сьогодні застосовують як у науковій літературі, так і в публікаціях ВООЗ, нормативних документах ЄС, а також у більшості
розвинених країн світу.
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За даними ВООЗ, ІПМД уражають близько
10 % пацієнтів, які зазнавали лікувальних або
діагностичних процедур, і посідають десяте
місце серед усіх причин смертності населення.
В Україні, за даними офіційної статистики,
щорічно реєструють приблизно 5—7 тис. випадків ІПМД, однак експерти вважають, що їх
кількість становить від 800 тис. до 1 млн осіб.
Залежно від дії різних чинників ризику частота виникнення ІПМД змінюється. Деякі групи
пацієнтів особливо вразливі: новонароджені,
люди похилого віку, пацієнти з тяжким перебігом основної патології та численними супутніми захворюваннями, пацієнти, що зазнають
агресивних втручань, інвазивних медичних маніпуляцій, трансплантації органів тощо. У цих
групах показники виникнення ІПМД, спричинених резистентними патогенами, значно вищі.
Пацієнти з ІПМД, зумовленими резистентними патогенами, перебувають у стаціонарі у
2—3 рази довше, ніж аналогічні пацієнти без
ознак таких інфекцій. Виписування їх зі стаціонару затримується в середньому на 10 діб, у
3—4 рази зростає вартість лікування і в 5—7 разів — ризик летальності. Економічні збитки,
завдані ІПМД, спричинені резистентними патогенами, вражають: в Україні ці цифри, за найскромнішими розрахунками, можуть досягати
1 млрд гривень на рік (для порівняння — щорічні
економічні втрати від ІПМД та АМР в Європі
становлять приблизно 7 млрд євро, у США —
6,5 млрд доларів). ІПМД суттєво знижують
якість життя пацієнта, призводять до втрати
репутації установи охорони здоров’я, наносять
державі значні соціально-економічні збитки.
Інтенсивний розвиток високотехнологічних, зокрема інвазивних, методів діагностики
й лікування хворих у поєднанні зі значним поширенням мікроорганізмів, множинною лікарською резистентністю визначає необхідність
безперервного вдосконалення систем нагляду
й контролю.
Сьогодні в Україні на державному рівні основні напрямки контролю та профілактики ІПМД
і АМР не сформульовані в жодному програмному документі, який би визначав стратегію
наукових досліджень, завдання щодо розробки
нормативного, правового забезпечення, упровадження передових методів профілактики у
практику.
Необхідність такого документа, як План
дій, продиктована передовсім проведенням
реформи системи охорони здоров’я України,
яка передбачає оптимізацію роботи ЗОЗ, що
реалізують державну політику в галузі громад13
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ського здоров’я; накопиченими новими науково-практичними даними; реалізацією багатьох
положень, визначених у законодавстві, та необхідністю гармонізації нормативних документів
з рекомендаціями ВООЗ та іншими міжнародними вимогами.
2. Цілі і задачі
Загальна мета Плану дій — це забезпечення
протягом якомога тривалішого періоду безперебійної можливості лікувати та запобігати
виникненню інфекційних захворювань завдяки
ефективним і безпечним препаратам, що пройшли контроль якості, застосовуються відповідально й доступні для всіх, хто їх потребує.
План дій визначає пріоритетні напрямки
профілактики ІПМД та АМР для зниження рівня
захворюваності та підвищення якості медичних
послуг, що надаються населенню, а також зниження соціально-економічних збитків шляхом
впровадження ефективних організаційних, профілактичних і лікувально-діагностичних заходів.
Запропоновано такі загальні цілі Плану дій:
– скоротити захворюваність, смертність та
відповідні прямі і непрямі витрати, пов’язані зі
стійкістю бактерій до антибіотиків;
– сприяти реалізації Плану дій на основі координації та розвитку, які спираються на міжсекторальний досвід у роботі щодо запобігання,
боротьби та стримування зростання АМР;
– сприяти раціональному використанню антибіотиків і систематичному здійсненню заходів
інфекційного контролю з метою профілактики
ІПМД у ЗОЗ;
– зменшувати поширеність ІПМД завдяки
ефективним заходам інфекційного контролю,
спрямованим на профілактику інфекцій;
– оптимізувати використання антимікробних
препаратів у медицині та ветеринарії;
– сприяти необхідності розгляду питань
взаємозв’язку між бактеріальною резистентністю та використанням антибіотиків у людей і
тварин, враховуючи аспект харчового ланцюга;
– покращувати обізнаність і розуміння резистентності до антимікробних препаратів через
ефективну комунікацію, просвітницькі заходи та
навчання в медичних, ветеринарних і біологічних
середніх та вищих навчальних закладах;
– зміцнювати знання та доказову базу щодо
АМР шляхом епіднагляду та дослідження;
– розглянути питання про необхідність створення інноваційних механізмів фінансування та
маркетингу з метою розробки нових лікарських
засобів проти бактеріальних та інших інфекцій,
що мають першорядне значення;
14
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– сприяти залученню груп щодо гарантування безпеки пацієнтів та інших партнерів до дій
на всіх рівнях, які можуть запобігти інфекціям і
скоротити потребу в призначенні антибіотиків.
Відповідно до рекомендацій ВООЗ сформульовано сім стратегічних цілей для орієнтації
уряду України в розгляді складних чинників,
що стосуються бактеріальної резистентності і
причин, які сприяють її виникненню, передовсім
використання антибіотиків (особливо надмірного чи неправильного). Ці цілі враховують технічний, фінансовий, регламентаційний, освітній і
поведінковий аспекти, які необхідно розглядати
у всеохопних національних планах дій.
Стратегічні цілі регіонального плану дій:
1. Зміцнювати національну координацію
шляхом організації міжвідомчого комітету щодо
стримування стійкості до антибіотиків.
2. Зміцнювати епідеміологічний нагляд за
стійкістю до антибіотиків.
3. Всіляко сприяти розробці та впровадженню національної й регіональної стратегій щодо
раціонального застосування антибіотиків і посилювати нагляд за їх використанням у ЗОЗ.
4. Посилювати інфекційний контроль і моніторинг АМР в умовах ЗОЗ.
5. Запобігати виникненню стійкості до антибіотиків, що застосовують у ветеринарії і сільському господарстві, шляхом координації дій
міжвідомчого комітету, проведення спільних
нарад, семінарів і тренінгів з питань раціонального використання антибіотиків.
6. Сприяти впровадженню інноваційних технологій.
7. Покращувати інформованість, підвищувати безпеку пацієнтів і розвивати партнерства.
Основні задачі Плану дій:
1. Удосконалення нормативного, правового
й методичного забезпечення системи профілактики ІПМД та АМР, гармонізації з вимогами
ЄС, рекомендаціями ВООЗ і міжнародними
стандартами.
2. Удосконалення системи епідеміологічного
нагляду за реалізацією заходів контролю і профілактики ІПМД та АМР.
3. Удосконалення епідеміологічного нагляду
за ІПМД та АМР та його інформаційно-програмного забезпечення.
4. Удосконалення лабораторної діагностики
й моніторингу збудників ІПМД та АМР.
5. Розробка цільових програм профілактики
ІПМД та АМР.
6. Удосконалення штатної структури й кадрового забезпечення епідеміологічної діяльності в ЗОЗ.
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7. Упровадження сучасних підходів і оптимізація санітарно-гігієнічних заходів профілактики ІПМД та АМР у ЗОЗ.
8. Удосконалення системи навчання медичного персоналу щодо контролю і профілактики
ІПМД та АМР.
9. Оптимізація принципів контролю і профілактики ІПМД, спричинених резистентними
патогенами, серед медичного персоналу.
10. Підвищення ефективності заходів контро
лю і профілактики ІПМД та АМР.
11. Підвищення ефективності дезінфекційних і стерилізаційних заходів.
12. Оцінка ефективності комплексу заходів
контролю і профілактики ІПМД та АМР.
13. Розвиток наукових досліджень у сфері
контролю і профілактики ІПМД та АМР.
3. Шляхи вдосконалення епідеміологічного
нагляду і профілактики ІПМД та АМР
Єдина державна система епідеміологічного
нагляду і профілактики ІПМД та АМР становить
собою сукупність інформаційно-технологічних,
лабораторно-діагностичних, науково-дослідницьких та навчальних засобів, які забезпечують комплекс організаційних, профілактичних,
протиепідемічних і лікувально-діагностичних
заходів з метою зменшення рівня захворюваності та смертності пацієнтів.
3.1. Удосконалення нормативного, правового й методичного забезпечення контролю
і профілактики ІПМД та АМР, гармонізації
з вимогами ЄС, рекомендаціями ВООЗ
та іншими міжнародними стандартами
безпеки пацієнта
Міжнародними науковими і професійними
медичними товариствами, асоціаціями та організаціями (ВООЗ) рекомендована практика
розробки і впровадження в ЗОЗ принципів доказової медицини, орієнтованих на забезпечення
пацієнтів лікарськими препаратами, безпечними
медичними технологіями (діагностичними, терапевтичними, профілактичними), ефективність
яких обґрунтована й підтверджена рандомізованими клінічними дослідженнями і практикою.
Проведені останніми десятиліттями дослідження дали змогу отримати наукові дані про
клінічну, епідеміологічну, соціальну та економічну ефективність окремих заходів контролю
та профілактики ІПМД та АМР, які й повинні
слугувати основою створення нормативних,
правових і методичних документів, що регламентують проведення в ЗОЗ профілактичних
заходів з доведеною ефективністю.
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Удосконалення національної системи нормативного, правового та методичного супроводу заходів щодо гарантування біологічної
безпеки пацієнтів і медичного персоналу під
час надання медичної допомоги передбачає
застосування єдиних принципів отримання й
подання переконливих доказів обґрунтованості
пропонованих рекомендацій і вимог.
До роботи над нормативними, правовими та
методичними документами повинні залучатися
вчені, досвідчені лікарі-клініцисти, мікробіологи, госпітальні/клінічні епідеміологи, фахівці з
інфекційного контролю, клінічні фармакологи,
представники професійних медичних асоціацій
і товариств з можливістю широкого обговорення проектів документів.
Удосконалення нормативної, правової бази
документів, що регламентують проведення заходів з профілактики ІПМД та АМР, передбачає:
– створення єдиної системи нормативних,
правових актів, зокрема в межах законодавства України, нормативних актів міністерств,
відомств, організацій, що забезпечують ефективну профілактику ІПМД, а також локалізацію,
ефективне лікування ІПМД, спричинених резистентними патогенами, у разі їх виникнення
та адекватну компенсацію постраждалим;
– систематичну актуалізацію нормативних,
правових і методичних документів з основних
напрямків Плану дій;
– розширення нормативної, правової бази
щодо профілактики ІПМД та АМР у ЗОЗ не хірургічного профілю (інфекційні, педіатричні,
соматичні), відділеннях інтенсивної терапії та
реанімації, клініко-діагностичних, амбулаторнополіклінічних установах;
– створення документів, що відображають
юридичні аспекти проблеми ІПМД та АМР, безпеки пацієнта й захисту прав медперсоналу та
пацієнтів;
– розробку, затвердження та впровадження
національних стандартів з профілактики ІПМД
та АМР.
Розробка та затвердження національних
стандартів з профілактики ІПМД та АМР передбачає стандартне визначення випадку ІПМД
різних нозологічних форм, занесення інфекції, внутрішньоутробної інфекції, стандартне
визначення госпітального штаму, стандарти
епідеміологічного нагляду, профілактичних і
протиепідемічних заходів тощо.
Стандартне визначення (дефініція) випадку інфекції слугує фундаментом, на якому
ґрунтується вся система епідеміологічного
нагляду, зокрема виявлення та реєстрація
15
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випадків нозокоміальних інфекцій, епідеміологічна діагностика, диференційна діагностика з іншими клінічними станами пацієнтів.
Доцільно узгоджувати стандартне визначення
випадку ІПМД та АМР зі стандартами обстеження пацієнта.
3.2. Удосконалення державного нагляду
й контролю за реалізацією заходів
з профілактики ІПМД та АМР
Епідеміологічний нагляд і контроль за ІПМД
та АМР є однією з форм державного регулювання в тих сферах, які вирізняються особливою державною, соціальною, економічною
важливістю.
У сфері державного управління діяльністю,
спрямованою на профілактику ІПМД та АМР,
слід забезпечити розробку вичерпного переліку обов’язкових вимог для організацій і осіб,
відповідальних за реалізацію профілактичних,
протиепідемічних та інших заходів, встановлення достатніх повноважень для органів, уповноважених здійснювати державний нагляд і
контроль, формування системи соціального,
економічного, медичного захисту осіб, які постраждали в результаті ІПМД, спричинених
мультирезистентними патогенами.
Реалізація заходів, спрямованих на вдосконалення епідеміологічного нагляду й контролю у
сфері профілактики ІПМД та АМР, передбачає:
1. Формування гармонізованого з вимогами
ЄС та іншими міжнародними правилами переліку
обов’язкових вимог, дотримання яких забезпечує
ефективну профілактику ІПМД та АМР в ЗОЗ.
2. Підготовку національного стандарту перевірки дотримання обов’язкових вимог, спрямованих на профілактику ІПМД та АМР в ЗОЗ
залежно від їх профілю.
3. Удосконалення адміністративного законодавства та законодавства у сфері захисту прав
споживачів медичних послуг.
3.3. Удосконалення епідеміологічного
нагляду за ІПМД та АМР і його апаратнопрограмного забезпечення
Епідеміологічний нагляд за ІПМД та АМР —
це система безперервного спостереження за
захворюваністю пацієнтів та медичного персоналу ЗОЗ, причинами й чинниками ризику,
АМР патогенів цих інфекцій для здійснення
епідеміологічної діагностики з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо
запобігання виникненню ІПМД та АМР.
Епідеміологічний нагляд за ІПМД та АМР
необхідно здійснювати на національному, регі16
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ональному, муніципальному і місцевому/лікарняному рівнях.
Проведення епідеміологічного нагляду за
ІПМД та АМР передбачає:
– забезпечення активного виявлення, обліку
та реєстрації ІПМД та АМР;
– виявлення чинників ризику виникнення
ІПМД та АМР в окремих категорій пацієнтів
у різних медичних закладах громадського
здоров’я;
– епідеміологічний аналіз захворюваності пацієнтів з виявленням провідних причин і
чинників ризику, що сприяють виникненню й
поширенню ІПМД та АМР;
– епідеміологічний аналіз захворюваності
медичного персоналу з виявленням провідних
причин і чинників ризику, що сприяють виникненню й поширенню ІПМД та АМР;
– здійснення мікробіологічного моніторингу
АМР патогенів ІПМД в лікарнях різного профілю;
– визначення спектра чутливості патогенів
ІПМД до антимікробних засобів (антибіотиків, антисептиків, дезінфектантів тощо) для
розробки раціональної стратегії і тактики їх
застосування;
– епідеміологічну оцінку лікувально-діагностичного процесу;
– епідеміологічну та гігієнічну оцінку чинників ризику лікарняного середовища, умов
перебування в лікарнях пацієнтів і медичних
працівників;
– оцінку ефективності проведених заходів з
профілактики ІПМД та недопущення передачі
мультирезистентних патогенів інфекцій;
– прогнозування епідемічної ситуації в ЗОЗ.
Удосконалення епідеміологічного нагляду за
ІПМД та АМР охоплює розвиток таких напрямків:
– методології епідеміологічного нагляду за
ІПМД та АМР;
– інформаційного забезпечення на основі
стандартизації критеріїв визначення випадків
ІПМД і оптимізації переліку нозологічних форм
ІПМД, що підлягають реєстрації;
– принципів мікробіологічного моніторингу
АМР з розробкою стандартів його проведення
в лікарнях різного профілю;
– підходів до оцінки ризику виникнення й
поширення ІПМД та АМР в лікарнях різного
профілю;
– методів епідеміологічної діагностики;
– апаратно-програмного забезпечення.
Сучасні комп’ютерні технології надають істотну практичну допомогу в здійсненні епідеміологічного нагляду за ІПМД та АМР, підвищуючи
його оперативність, якість епідеміологічної діа-
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гностики, забезпечуючи своєчасність прийняття
адекватних управлінських рішень та проведення
профілактичних і протиепідемічних заходів.
Інформаційно-програмне забезпечення системи епіднагляду за ІПМД та АМР передбачає:
– використання комп’ютерної техніки, мережевого устаткування, прикладних програмних
продуктів в епідеміологічному нагляді за ІПМД
та АМР;
– створення й ведення баз даних про випадки захворювань і несприятливі результати
при ІПМД у пацієнтів і медичного персоналу;
– створення й ведення баз даних про патогени ІПМД і АМР (WHONET);
– створення й ведення баз даних про стан
санітарно-гігієнічних та мікробіологічних показників навколишнього середовища лікарень;
– створення й ведення баз даних про кадрове, матеріально-технічне, організаційне
забезпечення та інтенсивність лікувально-діагностичного процесу в підрозділах медичних
закладів громадського здоров’я;
– створення й ведення баз даних про рух
пацієнтів в ЗОЗ різного профілю;
– створення й ведення реєстру впровадження заходів інфекційного контролю в ЗОЗ;
– статистичний аналіз отриманої інформації.
Удосконалення інформаційно-програмного
забезпечення системи епідеміологічного нагляду за ІПМД та АМР передбачає:
– створення й оновлення парку комп’ютерної
техніки, мережевого обладнання;
– створення комп’ютеризованих систем епідеміологічного нагляду за ІПМД та АМР на основі інтернет-технологій для ЗОЗ регіонального
і національного рівня, органів, які здійснюють
державний санітарно-епідеміологічний нагляд;
– розробку і впровадження уніфікованих
програмних продуктів для обліку, формування
баз даних і статистичного аналізу отриманої
інформації;
– розробку і впровадження комп’ютернопрограмних комплексів автоматизованого
робочого місця госпітального/клінічного епідеміолога, клінічного мікробіолога, клінічного
фармаколога установи охорони здоров’я;
– створення й ведення електронних санітарногігієнічних паспортів установ охорони здоров’я,
реєстра аварійних ситуацій у ЗОЗ.
3.4. Удосконалення лабораторної діагностики патогенів ІПМД та моніторингу АМР
Лабораторна діагностика та моніторинг патогенів інфекцій та АМР — найважливіші компоненти системи епідеміологічного нагляду, яка
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сприяє зміцненню знань і доказової бази завдяки епіднагляду та дослідженням. Потенційний
вимір ефективності — це масштаб зменшення
поширеності резистентності до антимікробних
препаратів на основі даних, зібраних завдяки
інтегрованим програмам епіднагляду за резистентністю до антимікробних препаратів.
Зміцнення знань і доказової бази завдяки
епіднагляду та дослідженням передбачає:
– розробку національної системи епіднагляду за антимікробною резистентністю, яка
передбачає наявність національного референтного центру, що може систематично збирати та
аналізувати дані, зокрема й щодо ключового
набору мікроорганізмів та антимікробних препаратів, від ЗОЗ та громадськості з метою надання інформації для формування національної
політики та прийняття рішення;
– наявність щонайменше однієї лабораторії,
що може здійснювати тестування на чутливість
для виконання ключових вимог до даних, використовуючи стандартизовані тести для визначення резистентних мікроорганізмів, і працювати відповідно до погоджених стандартів якості;
– зміцнення епіднагляду в секторах ветеринарії та сільського господарства шляхом упровадження рекомендацій Дорадчої групи ВООЗ
щодо інтегрованого епіднагляду за резистентністю до антимікробних препаратів стосовно
тестування на чутливість патогенів, які передаються з продуктами харчування; стандартів, опублікованих у Кодексі здоров’я наземних і водних тварин МЕБ, зокрема моніторинг
резистентності та використання антимікробних препаратів; та Керівних принципів Codex
Alimentarius для аналізу ризиків резистентності
до антимікробних препаратів у патогенів, що
передаються з продуктами харчування;
– сприяння участі в регіональних і глобальних
мережах та обміну інформацією таким чином,
щоб забезпечити виявлення і моніторинг національних регіональних та глобальних тенденцій;
– спроможність виявляти та повідомляти
про виникнення нових випадків резистентності, що можуть становити загрозу для громадського здоров’я на міжнародному рівні, відповідно до Міжнародних положень про охорону
здоров’я (2005);
– збір даних і звітність про застосування антимікробних препаратів у медицині, ветеринарії
і сільському господарстві, що дасть змогу моніторити тенденції і вплив оцінюваних планів дій;
– розгляд можливості впровадження узгодженого глобального порядку денного досліджень у сфері громадського здоров’я щодо
17
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резистентності до антимікробних препаратів,
зокрема досліджень, що сприяє відповідальному використанню антимікробних препаратів, визначення вдосконалених практик запобігання інфекціям у медицині, ветеринарії і
сільському господарстві, заохочення розвитку
інноваційного діагностичного інструментарію та
антимікробних препаратів.
Мікробіологічний моніторинг АМР у ЗОЗ
передбачає:
– обов’язкове мікробіологічне забезпечення
системи епідеміологічного нагляду за патогенами ІПМД та АМР;
– аналіз етіологічної структури патогенів
ІПМД, ізольованих від пацієнтів і медичного
персоналу, видову ідентифікацію (типування)
патогенів ІПМД та тестування чутливості до
антибіотиків;
– мікробіологічний моніторинг епідемічно
важливих об’єктів лікарняного середовища
проводять з метою контролю за поширенням
антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів, які щонайменше охоплюють: S. aureus,
Streptococcus spp. (зокрема S. pneumoniae,
S. pyogenes), E. faecalis, E. faecium, E. coli, Pro
teus vulgaris, P. mirabilis, Klebsiella spp. (зокрема K. pneumoniae), Enterobacter spp., Citro
bacter spp., P. aeruginosa, Acenotobacter spp.
(зокрема А baumannii та A. lwoffii).
– визначення чутливості патогенів ІПМД до
антимікробних засобів, виділених у пацієнтів та
епідеміологічно важливих об’єктів лікарняного
середовища, — здійснюється за методологією
Європейського комітету з тестування чутливості (EUCAST) до антибіотиків;
– створення й ведення баз даних про патогени ІПМД та АМР — здійснюється з урахуванням рекомендацій ВООЗ (WHONET, CAESAR) та
Європейського центру контролю за захворюванням (ECDC);
– систематичний моніторинг з вивченням
АМР, якому підлягають основні патогени ІПМД,
зокрема Staphylococcus aureus, Streptococcus
pneumoniae, Enterococcus faecalis, E. faecium,
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Ente
robacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Acine
tobacter spp., виділених з біологічного матеріалу (кров, ліквор, гній з хірургічної рани);
– ефективний контроль якості мікробіологічних досліджень у ЗОЗ;
– статистичний аналіз результатів досліджень.
Обсяг і рівень мікробіологічних досліджень
повинні відповідати умовам і профілю лікарень,
забезпечувати ефективність епідеміологічного
нагляду.
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Удосконалення лабораторної діагностики та
моніторингу збудників ІПМД та АМР передбачає:
– оптимізацію переліку показань для мікробіологічного дослідження клінічного матеріалу та
епідеміологічно важливих об’єктів лікарняного
середовища;
– введення методів мікробіологічної діагностики у стандарти надання медичної допомоги;
– розвиток мережі мікробіологічних лабораторій ЗОЗ;
– забезпечення клінічних лабораторій, що
беруть участь в ідентифікації патогенів ІПМД
та моніторингу АМР, сучасним лабораторним
обладнанням, діагностичними системами;
– оптимізацію системи забору і транспортування зразків біологічного матеріалу в лабораторію для дослідження;
– удосконалення і стандартизацію методів
виділення та ідентифікації збудників ІПМД та
тестування АМР;
– розробку і впровадження експрес-методів
мікробіологічної діагностики ІПМД та тестування АМР;
– створення референс-лабораторій, які забезпечують методичну й консультативну допомогу лабораторіям ЗОЗ, контроль якості
досліджень, що їх виконують в установах охорони здоров’я, проведення технічно складних
досліджень, зокрема молекулярно-генетичного
типування.
3.5. Створення програм контролю
і профілактики ІПМД та АМР
Контроль і профілактика АМР вимагає концентрації зусиль і координації дій, а також участі
широкого кола організацій охорони здоров’я
державної та приватної форм власності, законодавчої і виконавчої влади з тим, щоб гарантувати пацієнтам безпечну медичну допомогу
і створити безпечні умови праці для медичного
персоналу.
Важлива умова для реалізації Плану дій –
розробка цільових програм контролю і профілактики АМР для національного, регіонального,
муніципального рівнів реалізації як невід’ємної
частини програм розвитку й модернізації охорони громадського здоров’я, що затверджуються
в установленому законодавством порядку. Під
час розробки програм профілактики АМР слід
враховувати особливості, рівень розвитку охорони здоров’я, фінансові й матеріальні ресурси
регіону. Відповідний план заходів для реалізації
програми розробляється в кожному ЗОЗ.
Програми контролю і профілактики АМР для
ЗОЗ слід формувати з урахуванням їх струк-
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тури, профілю підрозділів (відділень), специфічних особливостей контингенту пацієнтів і
лікувально-діагностичного процесу.
Програма контролю профілактики АМР містить перелік конкретних заходів, показників
медичної (епідеміологічної, клінічної), соціальної
та економічної ефективності, джерел фінансування та відповідальних осіб.
У ЗОЗ програми контролю і профілактики
АМР розробляють члени комітету з профілактики АМР, повноваження якого поширюються на
всі підрозділи і служби лікарні. Для ефективної
та успішної роботи комітет з профілактики АМР:
– координує розробку програм і планів
контролю і профілактики АМР у ЗОЗ і погоджує їх для подальшого затвердження головним лікарем;
– розглядає питання необхідності й доцільності фінансування й забезпечення ресурсами
окремих заходів з контролю і профілактики
АМР;
– систематично оцінює ефективність реалізації програм контролю і профілактики АМР і
вносить відповідні корективи;
– координує проведення заходів з контролю
профілактики АМР в підрозділах і службах ЗОЗ.
Визначальна роль у створенні й реалізації
програм контролю і профілактики АМР в закладах здоров’я належить госпітальному/клінічному епідеміологові/спеціалістові з інфекційного
контролю, який має спеціальну підготовку в
цій області.
Основним завданням госпітального/клінічного епідеміолога/спеціаліста з інфекційного конт
ролю ЗОЗ є обґрунтування й організація заходів
контролю та профілактики виникнення АМР на
підставі даних епідеміологічної діагностики.
Для вирішення цих завдань госпітальний/
клінічний епідеміолог ЗОЗ створює систему
епідеміологічного нагляду за ІПМД та АМР і
керує її функціонуванням.
Для забезпечення виконання заходів у рамках програми контролю і профілактики ІПМД
та АМР у всіх підрозділах ЗОЗ адміністрація
визначає відповідальних осіб.
3.6. Удосконалення штатної структури
кадрового забезпечення епідеміологічної
діяльності в закладах охорони здоров’я
Епідеміологічна діяльність — невід’ємна
складова охорони громадського здоров’я,
спрямована на створення безпечних умов госпіталізації і запобігання інфікуванню пацієнтів
і медичного персоналу в процесі надання медичної допомоги.
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Епідеміологічну діяльність у ЗОЗ провадять
госпітальні/клінічні епідеміологи та інші спеціалісти з інфекційного контролю, а на регіональному та національному рівнях — спеціалісти
громадського здоров’я Міністерства охорони
здоров’я, які здійснюють епідеміологічний нагляд за ІПМД та АМР.
Епідеміологічна діяльність у ЗОЗ передбачає:
– організацію і здійснення епідеміологічного
нагляду за ІПМД та АМР;
– проведення епідеміологічної діагностики;
– розробку комплексу діагностичних, профілактичних і протиепідемічних заходів, спрямованих на недопущення ІПМД та передачі
резистентних штамів патогенів цих інфекцій;
– стандартизацію заходів захисту пацієнтів
і медичного персоналу від інфікування патогенами при різних медичних технологіях;
– участь в експертизі проектів реконструкції,
поточного та капітального ремонтів ЗОЗ;
– оцінку необхідності й доцільності застосування в організаціях охорони здоров’я з погляду епідеміологічної, економічної ефективності різних антимікробних та імунобіологічних
препаратів, дезінфекційних засобів, методів,
засобів захисту пацієнтів і медичного персоналу, ступеня епідемічної безпеки обладнання й
апаратури, нових медичних технологій;
– навчання різних категорій медичного персоналу за напрямками профілактики ІПМД та АМР;
– оцінку епідеміологічної та економічної
ефективності профілактичних і протиепідемічних заходів.
Удосконалення штатної структури та кадрового забезпечення епідеміологічної діяльності
в ЗОЗ передбачає:
– розширення кадрового потенціалу та
укомплектування ЗОЗ фахівцями медико-профілактичного профілю (госпітальними/клінічними епідеміологами та іншими фахівцями інфекційного контролю), уведення посади заступника
головного лікаря з епідеміологічних питань і
створення епідеміологічних відділів в установах
охорони здоров’я з високим ризиком розвитку
ІПМД у пацієнтів і медичного персоналу;
– оптимізацію функціональних обов’язків
госпітального/клінічного епідеміолога або іншого спеціаліста з інфекційного контролю ЗОЗ
з акцентом на організаційно-методичній, діагностичній та експертній діяльності;
– створення на національному, регіональному рівнях відділів епідеміологічного профілю
(в органах управління охорони громадського
здоров’я), а також у ЗОЗ комітетів з профілактики ІПМД та АМР.
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3.7. Упровадження сучасних підходів
і оптимізація санітарно-гігієнічних заходів
з профілактики інфекцій та АМР
Необхідність реалізації зазначеного напрямку визначається важливістю санітарно-гігієнічних заходів для профілактики інфекцій та АМР.
Потенційні виміри ефективності — масштаб
зниження поширеності інфекцій, що піддаються
профілактиці, і, зокрема, захворюваності на
хвороби, зумовлені резистентними інфекціями,
у лікарняних умовах.
Метою реалізації цього напрямку є створення оптимальних умов для перебування пацієнтів та професійної діяльності медичного
персоналу в організаціях охорони здоров’я,
спрямоване на збереження їх здоров’я й запобігання внутрішньолікарняному інфікуванню.
Раціональні гігієнічні заходи лежать в основі
заходів профілактики ІПМД серед пацієнтів і
персоналу, а також передачі мультирезистентних патогенів. Від якості проведення адекватних гігієнічних заходів значною мірою залежить
успіх лікування хворих, а також продуктивність,
комфортність і безпека професійної діяльності персоналу організацій охорони здоров’я.
З огляду на різноманіття завдань санітарно-гігієнічного характеру вони можуть бути вирішені
широким комплексом заходів.
Реалізація основних принципів гігієни в лікувально-профілактичних організаціях передбачає:
– забезпечення оптимальних гігієнічних умов
для здійснення лікувально-діагностичного процесу, розміщення і харчування пацієнтів;
– забезпечення оптимальних гігієнічних та
безпечних умов праці медичного персоналу
лікувально-профілактичних закладів;
– запобігання груповій захворюваності або
спалаху ІПМД та недопущення передачі мультирезистентних штамів у ЗОЗ;
– запобігання поширенню резистентних
збудників ІПМД за межі ЗОЗ та гарантування
безпеки населення, яке мешкає на прилеглій до
організації охорони здоров’я території.
Реалізація цього напрямку передбачає широкий комплекс заходів, які потребують подальшого вдосконалення як з позиції забезпечення виконання вже розроблених заходів, так
і створення і впровадження нових технологій:
– використання сучасних, що відповідають
санітарно-гігієнічним вимогам, архітектурнопланувальних рішень під час будівництва та
реконструкції будівель ЗОЗ;
– раціональне розміщення функціональних
підрозділів по поверхах і корпусах з урахуванням вимог протиепідемічного режиму;
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– виконання вимог і рекомендацій з облаштування інфекційних відділень, операційних
блоків, пологових залів тощо. Особливу увагу
слід приділяти амбулаторно-поліклінічним установам і окремим кабінетам;
– дотримання санітарних норм і правил
розміщення, обладнання й експлуатації приміщень з дотриманням принципу функціонального зонування;
– забезпечення водопостачання, вентиляції, опалення та освітлення установ охорони
здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних
норм і правил;
– забезпечення відповідності класу чистоти
приміщень у лікувально-профілактичній установі
виробничим процесам, що проводяться в них;
– удосконалення системи ізоляційно-обмежу
вальних заходів;
– оптимізацію розмежування потоків з різним ступенем епідемічної небезпеки під час
організації руху персоналу, їжі, білизни, інструментів, відходів тощо;
– забезпечення умов, необхідних для дотримання вимог під час обробки рук медичного
персоналу, операційного та ін’єкційного полів,
санітарної обробки шкірних покривів пацієнтів,
організації поточної і завершальної дезінфекції,
передстерилізаційного очищення і стерилізації
виробів медичного призначення;
– упровадження сучасних технологій прибирання приміщень;
– дотримання протиепідемічних вимог і санітарних норм зі збору, тимчасового зберігання, знезараження (знешкодження) і видалення
медичних відходів;
– упровадження сучасних технологій приготування, транспортування й роздачі їжі;
– дотримання правил особистої гігієни й санітарних норм догляду за хворими;
– дотримання білизняного режиму, ширше
застосування одноразової білизни, одягу для
медичного персоналу та текстильних виробів,
які використовують для догляду за пацієнтами;
– забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов на робочих місцях медичного
персоналу;
– оптимізація методів санітарно-освітньої
роботи серед пацієнтів ЗОЗ.
Зменшення захворюваності на інфекційні
хвороби через ефективну санітарію, гігієну та
заходи з профілактики інфекцій вимагає також
таких дій:
– вжити негайних заходів для впровадження
і зміцнення гігієни та профілактики і контролю
інфекцій;
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– ввести освіту з питань гігієни та профі
лактики і контролю інфекцій як ключовий
обов’язковий матеріал у тренінги й навчання
для медичних та ветеринарних спеціалістів та у
програми підвищення кваліфікації й акредитації;
– розробити або зміцнити національну політику та стандарти практики стосовно профілактики й контролю інфекцій у ЗОЗ і моніторити
впровадження та дотримання цих національних
політик і стандартів;
– ввести в національну систему епіднагляду
за резистентністю до антимікробних препаратів
збір даних та звітування щодо чутливості нозокоміальних мікроорганізмів до протимікробних
препаратів;
– зміцнити практики ветеринарії та сільського господарства через упровадження стандартів, опублікованих у Кодексі здоров’я наземних і водних тварин МЕБ та Кодексі практики
Codex Alimentarius ФАО/ВООЗ щодо мінімізації
та стримування резистентності до антимікробних препаратів;
– підтримувати вакцинацію як метод зниження інфекцій серед тварин.
3.8. Оптимізація застосування
антимікробних препаратів у медицині
та ветеринарії
Потенційний вимір ефективності оптимізації
застосування антимікробних препаратів — це
масштаб зменшення глобального споживання
людьми антибіотиків з поправкою на необхідність покращення доступу в деяких районах,
споживання антибіотиків, що застосовують у
харчовій промисловості (наземні й водні тварини, а також інші сільськогосподарські практики), та використання антимікробних препаратів
у медицині й ветеринарії з іншою метою, ніж
лікування людей і тварин.
Для досягнення мети необхідно:
1. Розробити і впровадити комплексні плани
дій щодо резистентності до антимікробних препаратів, які містять такі елементи:
– дистрибуцію, призначення та відпуск антимікробних препаратів здійснюють акредитовані спеціалісти (лікарі або ветеринари) під
наглядом офіційного органа чи інших осіб,
що пройшли відповідне навчання та мають
право на таку практику згідно з національним законодавством;
– дозвіл випуску на ринок надається лише для
тих антимікробних препаратів, що пройшли
контроль якості, безпечні та ефективні.
2. Розробити і впровадити національні та інституційні списки життєво важливих препаратів
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на основі Модельних списків життєво важливих
препаратів ВООЗ, списки препаратів, що підлягають відшкодуванню, і стандартні протоколи
лікування, що стануть основою для закупівлі і
призначення антимікробних препаратів, а також розробити механізми регулювання й конт
ролю реклами фармацевтичної промисловості.
3. Забезпечити лабораторну спроможність
щодо визначення патогенів та їхньої чутливості
до антимікробних препаратів з метою надання інформації для оптимального застосування
антимікробних препаратів у клінічній практиці.
4. Забезпечити програми раціонального
управління, що моніторять і сприяють оптимізації застосування антимікробних препаратів
на національних і місцевих рівнях відповідно до
міжнародних стандартів, з метою забезпечення
правильного вибору препарату в належній дозі
на основі доказів.
5. Визначити й ліквідувати економічні стимули
в усіх секторах, що сприяють неналежному застосуванню антимікробних препаратів, і запровадити стимули для оптимізації використання.
6. Сформулювати ефективні й реалістичні положення й управління для ліцензування,
дистрибуції, застосування та забезпечення
якості антимікробних препаратів у медицині
та ветеринарії, зокрема нормативно-правову
базу для раціонального використання нових
антибіотиків.
7. Розробити політику застосування антимікробних препаратів у наземних і водних тварин
та в сільському господарстві, зокрема сприяти
впровадженню міжнародних стандартів Codex
Alimentarius та МЕБ, а також протоколів і керівних принципів ВООЗ щодо використання особливо важливих антибіотиків; поступово вивести
антибіотики із практики застосування для сприяння росту тварин і захисту урожаїв без аналізу
ризиків і зменшення нелікувального застосування антимікробних засобів у ветеринарії.
Оптимізація застосування антибіотиків передбачає:
– упровадження в роботу організації охорони здоров’я принципів застосування антибіотиків на основі міжнародних і національних
рекомендацій з антимікробної хіміотерапії;
– розробку тактики застосування антибіотиків з урахуванням чинних рекомендацій,
інформації про глобальне і регіональне поширення резистентних збудників інфекції, даних
багатоцентрових досліджень з антибіотикорезистетності й результатів моніторингу антибіотикорезистетності штамів мікроорганізмів у
лікувально-профілактичних закладах;
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– оцінку ефективності стратегії та контроль
застосування антибіотиків у різних відділеннях
та типах організацій охорони здоров’я;
– оптимізацію періопераційної антибіотикопрофілактики в кожній конкретній лікувальнопрофілактичній установі;
– розробку науково обґрунтованого підходу
до складання формулярів антибіотиків і хіміопрепаратів із системним аналізом та оцінкою
затратно-ефективної значущості відібраних
антибіотиків;
– розробку і впровадження методичних матеріалів зі стратегії застосування антибіотиків
для лікування і профілактики ІПМД та АМР.
Оптимізація заходів боротьби і профілактики ІПМД та АМР з різними шляхами передачі
передбачає:
– проведення провідних профілактичних і
протиепідемічних заходів при різних групах
інфекцій в організаціях охорони здоров’я різного профілю;
– раціоналізацію методів і схем екстреної
профілактики, зокрема використання бактеріо
фагів і імуномодуляторів як для пацієнтів, так і
для медичних працівників;
– удосконалення заходів, спрямованих на
контроль та профілактику інфекцій і недопущення передачі мультирезистентних патогенів
цих захворювань;
– визначення тактики імунопрофілактики
персоналу в галузі громадського здоров’я, ветеринарії та сільського господарства;
– упровадження сучасних заходів захисту
медичного персоналу від інфікування;
– розробку рекомендацій щодо розрахунку
необхідної кількості засобів індивідуального
захисту медичного персоналу;
– розробку стратегії і тактики заходів при виявленні серед медичних працівників носійства
резистентних штамів патогенів інфекційних захворювань;
– підготовку нормативних і методичних документів з профілактики інфекцій та передачі
резистентних штамів патогенів, ізоляційно-обмежувальних та інших заходів при інфекціях з
різними шляхами передачі в умовах ЗОЗ, методичних рекомендацій щодо правил використання засобів індивідуального захисту медичного
персоналу.
3.9. Удосконалення системи
освіти та навчання
Удосконалення системи освіти та навчання
має на меті підвищити обізнаність та розуміння
резистентності до антимікробних препаратів
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шляхом ефективної комунікації, освіти та навчання. Це досягається шляхом:
– підвищення національної обізнаності
щодо резистентності до антимікробних препаратів через програми публічної комунікації,
спрямовані на різні цільові групи: спеціалістів
з медицини, ветеринарії та сільського господарства; зокрема, йдеться про участь у щорічній всесвітній Кампанії з обізнаності щодо
антибіотиків;
– визнання резистентності до антимікробних
препаратів ключовим компонентом професійної освіти, навчання сертифікації та підвищення
кваліфікації для спеціалістів медицини та ветеринарії і сільського господарства;
– внесення питання резистентності до антимікробних препаратів у навчальні плани шкіл
для сприяння кращому розумінню та обізнаності, а також забезпечення публічних засобів
масової інформації точною та відповідною інформацією через інформування громадськості
та звітування;
– визнання того факту, що резистентність
до антимікробних препаратів — пріоритетна
проблема для всіх міністерств, яка має бути
внесена в національний реєстр ризиків або інші
ефективні механізми міжурядових зобов’язань;
– просування та сприяння створенню багатосекторних коаліцій на основі принципу «Єдине здоров’я» для боротьби з резистентністю до
антимікробних препаратів на місцевому або
національному рівні та участі у таких коаліціях
на регіональному та глобальному рівні.
Сьогодні вже склалися певні методичні підходи до навчання медичного персоналу ЗОЗ
щодо профілактики ІПМД та АМР. Однак очевидна недостатність наявних заходів для якісної
підготовки фахівців різного профілю.
Складність завдань щодо профілактики
ІПМД та АМР, залучення всього персоналу ЗОЗ
в їх вирішенні, різноплановість функцій окремих
фахівців визначають необхідність розробки і
впровадження системи навчання персоналу
установ та ЗОЗ профілактиці ІПМД і АМР.
Основні складові та принципи системи навчання персоналу організацій охорони здоров’я
з питань профілактики ІПМД та АМР:
– модульний, орієнтований на різні категорії
персоналу, характер навчання;
– диференційованість з урахуванням характеру виконуваних функцій;
– наявність навчальних кафедр післядипломної освіти, навчально-методичних центрів
для забезпечення комплексності, доступності
та регулярності навчання;
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– використання різних форм післядипломного навчання: очного, заочного, дистанційного
тощо;
– удосконалення інформаційного та методичного забезпечення персоналу ЗОЗ (довідники, бази даних, тематичні журнали, інформаційні листки, комп’ютерне забезпечення);
– підвищення мотивації медичних кадрів до
створення безпечних умов у лікувально-профілактичних установах;
– контроль якості навчання й атестація.
Персонал установ охорони здоров’я незалежно від спеціальності і кваліфікації повинен
мати теоретичну і практичну підготовку з питань контролю та профілактики АМР і постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень.
Обов’язкове навчання співробітників ЗОЗ з
питань АМР здійснюється безпосередньо після
працевлаштування (за спеціально створеними
навчальними програмами) і в подальшому на
регулярній основі.
З цією метою організації охорони здоров’я
повинні мати у своєму розпорядженні необхідні
сили й засоби для організації навчання персоналу на сучасному педагогічному та методичному рівнях з проблем контролю та профілактики
АМР як у самій установі, так і на базі закладів
середньої, вищої медичної і додаткової професійної освіти.
Для ЗОЗ мають бути розроблені диференційовані освітні програми для навчання фахівців різного профілю з проблем профілактики
ІПМД, що враховують специфічні особливості
установи (відділення). Навчання доцільно супроводжувати вхідним і підсумковим тестовими
контролями, заліками, використовувати під час
навчання інтерактивні форми — семінари-тренінги, роботу в малих групах, рольові ігри тощо.
На регіональному/національному рівні доцільне створення навчальних або освітніх центрів з контролю та профілактики АМР. Основне
завдання центрів — розробка і реалізація диференційованих освітніх програм для фахівців
різного профілю і різних категорій, проведення
курсів за вибором для працівників медичних
закладів з різних питань контролю та профілактики АМР, підготовка методичних та наочних
посібників.
Спільні обговорення і навчання різних фахівців допомагають краще зрозуміти проблеми,
які стоять перед установами, і розробити тактику системного підходу до організації профілактики та боротьби з ІПМД та АМР. На післядипломному рівні підготовки працівників ЗОЗ
необхідно ширше впроваджувати мультидис-
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циплінарне навчання на циклах тематичного
вдосконалення, присвячених проблемам профілактики ІПМД та АМР, із залученням фахівців
різного профілю: госпітальних/клінічних епідеміологів, спеціалістів з інфекційного контролю,
спеціалістів з лікарняної гігієни, клініцистів,
клінічних мікробіологів, клінічних фармакологів, організаторів/менеджерів громадського
здоров’я.
3.10. Оптимізація принципів профілактики
інфекцій серед медичного персоналу
Захворюваність працівників ЗОЗ на інфекційні хвороби істотно перевищує таку в багатьох галузях промисловості і значною мірою визначається специфікою професійної діяльності.
Це пов’язано з наявністю в установах охорони
здоров’я великої кількості джерел збудників
інфекції (хворих і носіїв серед пацієнтів), необхідністю проведення безлічі інвазивних діагностичних та лікувальних процедур, своєрідністю
мікробного пейзажу, специфікою шляхів передачі патогенів інфекцій.
Має значення широке застосування в ЗОЗ
антимікробних препаратів (антибіотиків, дезін
фектантів, антисептиків), цитостатиків, що змінюють біоценоз слизових оболонок і шкірного
покриву персоналу і відкривають «вхідні ворота» для інших мікроорганізмів.
Зараження медичних працівників різними
мікроорганізмами, зокрема полірезистентними
штамами, може бути причиною захворювань
та інвалідизації. Оптимізація принципів профілактики ІПМД та АМР медичного персоналу
передбачає:
– організацію медичних оглядів при прийомі
на роботу й під час періодичних оглядів медичного персоналу;
– виявлення та облік випадків інфекційного
захворювання, стану носійства, інтоксикації,
сенсибілізації організму, травм (мікротравм),
аварійних ситуацій з потраплянням крові й біологічних рідин на шкіру і слизові, організацію
диспансерного спостереження, зокрема й за
носіями маркерів гемоконтактних інфекцій;
– наявність санітарно-побутових приміщень,
організацію харчування персоналу;
– організацію екстреної і планової специфічної і неспецифічної профілактики інфекційних
захворювань серед медичного персоналу;
– дотримання гігієнічних вимог (EN 1500) під
час обробки рук;
– забезпечення відповідно до розрахункової
потреби засобами індивідуального захисту при
догляді за хворими і навчання їх використанню;
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– розробку й застосування епідеміологічно
безпечних технологій виконання лікувальних і
діагностичних процедур;
– навчання медичних працівників епідеміології та профілактиці ІПМД та АМР в різних типах
організацій охорони здоров’я.
Реалізація зазначеного напрямку заходів
передбачає:
– удосконалення підходів до оцінки негативного впливу чинників лікарняного середовища
на здоров’я медичного персоналу;
– розробку методик оцінки втрат здоров’я
медичного персоналу у зв’язку з професійною
діяльністю;
– розробку програм диспансеризації медичного персоналу та програм оздоровчих заходів;
– удосконалення заходів профілактики ІПМД
медичного персоналу;
– розробку програм лікування та реабілітації,
соціального захисту медичного персоналу відділень з високим ризиком;
– удосконалення правового забезпечення
випадків професійного інфікування медичних
працівників;
– розробку програм навчання медичного
персоналу з проблем біологічної безпеки в різних типах ЗОЗ.
3.11. Підвищення ефективності
профілактики інфекцій
Наукові дослідження останніх десятиліть,
засновані на принципах доказовості, переконливо показали, що найважливіші епідеміологічні
принципи профілактики інфекцій, спричинених
резистентними штамами мікроорганізмів, це:
– мінімізація термінів перебування пацієнта
в стаціонарі;
– зниження ступеня агресії медичних технологій;
– обмеження використання високоінвазивних процедур;
– забезпечення використання епідеміологічно
безпечних медичних технологій, що передбачає:
– розробку і впровадження епідеміологічно безпечних алгоритмів виконання медичних
процедур, які містять докладний опис заходів
профілактики ІПМД та АМР;
– зменшення чинників ризику контамінації
матеріалів, розчинів, інструментів за рахунок
ліквідації проміжних пунктів обробки матеріалів;
– забезпечення принципу дублювання бар’є
рів захисту від потенційних джерел контамінації
матеріалів та інструментів;
– забезпечення дотримання правил техніки
безпеки під час роботи персоналу з біологіч24
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ними матеріалами і комплексу екстрених профілактичних заходів у разі виникнення аварійних ситуацій з ризиком інфікування медичного
персоналу;
– поділ потоків з різним ступенем епідемічної
небезпеки на всіх етапах лікувально-діагностичного процесу;
– реалізацію принципу індивідуальної ізоляції
(зокрема виконання маніпуляцій у пацієнта з
використанням індивідуальних укладок);
– систематичне проведення заходів, спрямованих на обмеження селекції антибіотикостійких штамів мікроорганізмів за рахунок
раціонального використання антимікробних
препаратів, зокрема з урахуванням результатів
моніторингу антибіотикорезистетності мікрофлори в ЗОЗ;
– ефективні адекватні ізоляційно-обмежу
вальні заходи;
– підтримання оптимального ступеня мікробіологічної чистоти лікарняного середовища
за рахунок упровадження сучасних технологій
прибирання приміщень та знезараження медичних відходів;
– захист пацієнта від вторинного ендогенного
інфікування, що передбачає санацію хронічних
вогнищ інфекції; профілактичне застосування
антибіотиків; застосування за показаннями
імуностимуляційної терапії; профілактичне застосування пробіотиків, бактеріофагів, забезпечення якісної хірургічної техніки виконання
операцій, процедур і маніпуляцій, а також ведення пологів.
Обов’язковою умовою забезпечення ефективної профілактики ІПМД та АМП є оптимізація
застосування антибіотиків та інших антимікробних препаратів у ЗОЗ, яку слід здійснювати за
тісної взаємодії госпітального/клінічного епідеміолога або іншого спеціаліста з інфекційного
контролю, клінічного фармаколога, клінічного
мікробіолога й лікарів клінічного профілю.
3.12. Підвищення ефективності
дезінфекційних і стерилізаційних заходів
Підвищення ефективності дезінфекційних і
стерилізаційних заходів передбачає вдосконалення засобів і методів дезінфекції, передстерилізаційного очищення і стерилізації, розробку і
впровадження нових, більш ефективних і безпечних технологій, організаційних форм вжиття дезінфекційних і стерилізаційних заходів з
урахуванням особливостей функціонування
організацій охорони здоров’я різного профілю.
Останніми роками в Україні спостерігаються
реєстрація та впровадження в практику роботи
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ЗОЗ неефективних дезінфекційних засобів,
дезінфекційного і стерилізаційного обладнання,
що пов’язано з відсутністю належної кваліфікованої його експертної оцінки.
Відповідно до цього важливі напрямки:
– створення системи акредитації науководослідних лабораторій (центрів), які здійснюють
передреєстраційні дослідження нових дезінфекційних засобів, зокрема для застосування
в ЗОЗ;
– удосконалення системи акредитації випробувальних лабораторій, які підтверджують
відповідність дезінфекційних засобів, зокрема
рекомендованих для застосування в ЗОЗ;
– організація контролю якості наданих і використовуваних засобів дезінфекції, очищення
та стерилізації з подальшим інформуванням
про недобросовісних виробників;
– досягнення стандарту якості стерилізації
матеріалів і виробів медичного призначення, що
унеможливлює появу більше одного нестерильного виробу на мільйон простерилізованих;
– максимальна заміна виробів багаторазового застосування, які використовуються в ЗОЗ,
на вироби одноразового застосування;
– захист від повторної контамінації стерильних матеріалів;
– створення, виробництво і впровадження
в практику вітчизняних мийно-дезінфекційних
машин для обробки (дезінфекція, передстерилізаційне очищення) виробів медичного призначення, зокрема ендоскопів;
– упровадження в ЗОЗ сучасного стерилізаційного обладнання на основі нових стерилізаційних агентів, пріоритетні вимоги до якого —
ефективна стерилізація медичних виробів в
упакованому вигляді й можливість контролю
стерилізації;
– упровадження в ЗОЗ науково обґрунтованих режимів стерилізації медичних виробів
відповідно до міжнародних стандартів (ISO, EN);
– упровадження в ЗОЗ ферментовмісних засобів передстерилізаційного очищення виробів
медичного призначення;
– упровадження в ЗОЗ сучасних методів та
матеріалів для пакування медичних виробів,
що відповідають вимогам міжнародних стандартів (ISO, EN), та використання матеріалів і
виробів медичного призначення, які підлягають
стерилізації;
– кваліфікована експертна оцінка зарубіжного дезінфекційного і стерилізаційного обладнання, допоміжних матеріалів (упаковки,
хімічні та біологічні індикатори тощо), а також
експлуатаційної документації на них; за необ-
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хідності — підготовка повноцінних інструкцій
національною мовою;
– подальша гармонізація підходів, прийнятих
в Україні та ЄС у галузі вивчення, оцінки ефективності й застосування засобів дезінфекції,
очищення та стерилізації зі збереженням положень, обґрунтованих вітчизняними науковими
дослідженнями;
– удосконалення засобів і методів контролю
стерилізації, ефективності та якості дезінфекції;
– упровадження в ЗОЗ нових високоефективних і малотоксичних засобів дезінфекції,
стерилізації, дезінсекції та дератизації для застосування в організаціях охорони здоров’я;
– розробка нових засобів і методів експресконтролю робочих розчинів дезінфекційних
засобів;
– удосконалення методик визначення чутливості мікроорганізмів до дезінфекційних засобів відповідно до міжнародних стандартів
(ISO, EN);
– розробка і вжиття заходів у ЗОЗ, спрямованих на запобігання появі та поширенню
штамів мікроорганізмів, стійких до дезінфекційних засобів;
– систематичне вжиття заходів, спрямованих на стримування селекції штамів мікроорганізмів, стійких до дезінфекційних засобів,
зокрема шкірних антисептиків, шляхом підвищення якості проведення дезінфекції, удосконалення тактики дезінфекційних заходів з
урахуванням результатів моніторингу стійкості
мікроорганізмів до дезінфектантів;
– розробка оптимальних схем ротації дезін
фекційних засобів на підставі результатів
моніторингу стійкості госпітальних штамів
мікроорганізмів з урахуванням специфіки
функціонування організацій охорони здоров’я,
видів збудників і особливостей дезінфекційних
засобів;
– упровадження нових ефективних і малотоксичних, зручних у застосуванні шкірних антисептиків для знезараження рук медичних
працівників і шкірного покриву пацієнтів;
– упровадження сучасних методів обробки
рук, усього арсеналу нових технологій щодо
антисептиків;
– упровадження сучасних методів обробки
шкіри пацієнтів перед інвазивними маніпуляціями;
– розробка і впровадження в практику ЗОЗ
нових ефективних, безпечних для медичного
персоналу та пацієнтів засобів і обладнання
з метою знезараження й очищення повітря в
приміщеннях ЗОЗ;
25
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– створення і впровадження в організаціях
охорони здоров’я сучасних економічних засобів і нового обладнання для знезараження
медичних відходів, віддаючи перевагу фізичним
методам (або комбінації їх з хімічними).
Підвищення ефективності дезінфекційних і
стерилізаційних заходів передбачає:
– організацію в ЗОЗ централізованих стерилізаційних відділень (ЦСВ), що відповідають
вимогам міжнародних стандартів (ISO, EN), та
забезпечення стерильними матеріалами й виробами медичного призначення (зокрема промислового виробництва) в необхідній кількості;
– постійне вдосконалення нормативної та
методичної бази, яка регламентує застосування
сучасних засобів дезінфекції, передстерилізаційного очищення і стерилізації, дезінфекційного і стерилізаційного обладнання, методів
контролю їх ефективності;
– розробку наукових основ визначення потреби, планування й контролю раціонального
застосування коштів, виділених на дезінфекційні засоби (зокрема стерилізаційні), з урахуванням їх цільової ефективності й безпеки для
медичного персоналу та пацієнтів;
– розробку стратегії і тактики обґрунтованого вибору й застосування дезінфекційних засобів у ЗОЗ з урахуванням його типу і структури,
цілей і завдань дезінфекції, епідеміологічної
ситуації і чинників ризику та ефективності до
мультирезистентних патогенів ІПМД;
– створення запасів дезінфекційних засобів з різних хімічних груп у ЗОЗ з урахуванням
необхідності можливої ротації і цільового призначення, АМР патогенів ІПМД;
– систематичне підвищення кваліфікації фахівців випробувальних лабораторій і випробувальних лабораторних центрів у сфері тестування активності й безпечності дезінфекційних
засобів, що унеможливлює необґрунтовані рекомендації щодо режимів їх застосування;
– удосконалення методології тестування дезінфекційних засобів на етапі передреєстраційних випробувань; упровадження досконалішої
оцінки якості експонованих матеріалів з ефективності й безпечності дезінфекційних засобів
шляхом упровадження системи паралельного
тестування у двох випробувальних лабораторних центрах;
– розробку методичних рекомендацій з організації заходів, спрямованих на запобігання
формуванню штамів мікроорганізмів, стійких
до дезінфекційних засобів;
– систематичне проведення профілактичної
дезінсекції та дератизації ефективними й мало26
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токсичних засобами, рекомендованими для
використання в організаціях охорони здоров’я.
3.13. Розвиток наукових досліджень
Проблема контролю та профілактики АМР —
це міждисциплінарний науковий напрям, що
досліджує причини й чинники ризику АМР і передачі резистентних патогенів, які спричиняють
інфекційні захворювання, умови і чинники (медико-біологічні, гігієнічні, організаційні, лікувальнодіагностичні тощо), котрі сприяють або перешкоджають появі й поширенню резистентних штамів
мікроорганізмів. Крім того, науковий напрям
одночасно є сферою практичної діяльності, яку
спрямовано на розробку і впровадження нових
технологій інфекційного контролю для гарантування безпеки пацієнта та безпечних умов праці
медичних працівників у ЗОЗ.
Розвиток наукових досліджень з основних
напрямів Плану дій передбачає:
– розробку цільової програми наукових досліджень з проблем контролю і профілактики АМР;
– координацію наукових досліджень з основних напрямів Плану дій;
– забезпечення розвитку науково-технологічного потенціалу з пріоритетних напрямів
Плану дій;
– консолідацію і концентрацію ресурсів на
перспективних науково-технологічних напрямах на основі розширення застосування механізмів державного і приватного партнерства,
зокрема інноваційно активних підприємств, на
науково-дослідні й дослідно-конструкторські
роботи;
– забезпечення залучення молодих фахівців
у сферу наукових досліджень і розробок, розвиток провідних наукових шкіл;
– розвиток дослідницької діяльності у вищих
навчальних закладах, зокрема післядипломної
освіти;
– розвиток наукової лабораторної і матеріально-технічної бази конкурентоспроможних
наукових організацій, вищих навчальних закладів, провідних досліджень з проблеми;
– розвиток ефективних елементів інфраструктури інноваційної системи;
– вивчення особливостей виникнення та поширення АМР у ЗОЗ різного профілю в сучасних умовах;
– розробку епідеміологічної класифікації АМР;
– вивчення механізмів АМР, чинників ризику
і умов появи та поширення АМР на сучасному
етапі;
– вивчення структури і динамічних змін популяцій бактеріальних патогенних агентів;
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– удосконалення методології, технології ведення епідеміологічного нагляду і контролю
АМР в ЗОЗ та ветеринарії;
– удосконалення підходів і методів забезпечення біологічної безпеки в організаціях
охорони здоров’я та ветеринарії, збереження
здоров’я персоналу;
– удосконалення підходів і методів контролю
та багаторівневої профілактики АМР;
– удосконалення методів лікування інфекційних захворювань, спричинених резистентними
патогенами;
– розробку критеріїв випадків професійного
інфікування персоналу;
– розробку критеріїв біологічної безпеки в
ЗОЗ та ветеринарії.
3.14. Оцінка ефективності заходів
з профілактики
Для системи охорони громадського здоров’я
та ветеринарії, а також гарантування безпеки
персоналу велике значення має оцінка епідеміологічної, соціальної та економічної ефективності профілактичних заходів, мета якої полягає
в досягненні максимального профілактичного
ефекту за мінімально допустимих витрат на
організацію і проведення комплексу профілактичних заходів.
Епідеміологічну ефективність заходів контролю та профілактики визначають за темпами
зниження показників захворюваності пацієнтів
та медичного персоналу з урахуванням прогнозованого рівня й епідемічної тенденції.
Соціальну ефективність заходів контролю
та профілактики оцінюють за рівнем зниження сукупної шкоди, яку завдає АМР здоров’ю
пацієнтів з урахуванням їх тяжкості, тривалості перебігу, частоти несприятливих наслідків
(смерть, інвалідність) та їх руйнівного впливу на
різні форми життя й діяльності людини.
Економічна ефективність заходів визначається скороченням прямої і непрямої шкоди,
завданої здоров’ю пацієнтів ІПМД та АМР, обмежуючи трудові ресурси.
Оцінка економічної ефективності заходів з
профілактики ІПМД та АМР передбачає:
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– розрахунок економічного збитку, завданого одним випадком при різних нозологічних
формах ІПМД, спричинених резистентними
штамами мікроорганізмів;
– розрахунок витрат на впровадження
і проведення заходів щодо профілактики
ІПМД та АМР і компонентів епідеміологічного нагляду;
– визначення економічної ефективності заходів з профілактики ІПМД та АМР і компонентів епідеміологічного нагляду;
– аналіз співвідношення витрати/вигоди;
– аналіз співвідношення витрати/ефективність;
– аналіз співвідношення витрати/користь.
4. Очікуваний соціально-економічний
ефект від реалізації Плану дій
Очікуваний соціально-економічний ефект від
реалізації стратегічного Плану дій передбачає:
– зменшення інфекційної захворюваності,
смертності, інвалідності та ускладнень, спричинених патогенами, резистентними до протимікробних препаратів;
– зниження додаткових витрат на лікування
та діагностику захворювань, витрат, пов’язаних
з низьким рівнем оперативності надання медичної допомоги через відсутність необхідної
інформації;
– підвищення трудового потенціалу нації
за рахунок зниження тимчасової і постійної
втрати працездатності населення в результаті
захворювань;
– зниження вартості медичної допомоги за
рахунок скорочення кількості додаткових лабораторних досліджень;
– підвищення безпеки пацієнтів і персоналу
під час надання медичної допомоги за рахунок упровадження епідеміологічно безпечних
медичних технологій інфекційного контролю.
5. Фінансове забезпечення Плану дій
Фінансування Плану дій має здійснюватися
за рахунок коштів державного бюджету, приватних організацій та осіб, а також інших джерел, що не заборонені законодавством.
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Конфлікту інтересів немає. Під час розробки Плану дій автор не отримував жодної, зокрема фінансової,
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Антибіотикорезистентність нозокоміальних
штамів Escherichia coli в хірургічних стаціонарах
України: результати багатоцентрового
дослідження (2011—2015 рр.)
Мета роботи — вивчити антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Escherichia coli, виділених
у пацієнтів, госпіталізованих у хірургічні стаціонари різних регіонів України.
Матеріали і методи. Досліджено 414 886 клінічних штамів E. coli, виділених у пацієнтів, госпіталізованих у хірургічні відділення 47 багатопрофільних стаціонарів 24 областей України та м. Києва протягом
2011—2015 рр. Чутливість штамів E. coli вивчено до 36 антибіотиків (пеніцилін, ампіцилін, амоксицилін,
оксацилін, ампіцилін/сульбактам, амоксицилін/клавуланат, цефазолін, цефалексин, цефуроксим, цефоперазон, цефотаксим, цефтріаксон, цефтазидим, цефепім, іміпенем, меропенем, гентаміцин, амікацин,
тобраміцин, нетилміцин, еритромицін, кларитроміцин, азитроміцин, лінкоміцин, кліндаміцин, тетрациклін,
доксициклін, ванкоміцин, рифампіцин, офлоксацин, левофлоксацин, ломефлоксацин, норфлоксацин,
гатифлоксацин, ципрофлоксацин, пефлоксацин) відповідно до рекомендованих Національним комітетом
США (NCCLS) клінічних лабораторних стандартів.
Результати та обговорення. У досліджуваних хірургічних стаціонарах 26,5 % штаммів E. coli були
резистентними до всіх тестованих антибіотиків. Найактивнішими щодо штамів E. coli були іміпенем,
тобраміцин, меропенем, левофлоксацин та амікацин. Висока резистентність спостерігалася до пеніциліну (56,9 %), лінкоміцину (41,4 %), кліндаміцину (41,1 %), ампіциліну (39,6 %), кларитроміцину (36,5 %),
амоксициліну (36,1 %) та цефуроксиму (33,4 %).
Висновки. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів E. coli в досліджених стаціонарах, що
є об’єктом дослідження, являє собою серйозну терапевтичну та епідеміологічну проблему. Найбільшою активністю до нозокоміальних штамів E. coli характеризуються іміпенем, тобраміцин, меропенем,
левофлоксацин та амікацин. З огляду на постійні зміни та рівні резистентності нозокоміальних штамів
E. coli, що спостерігається в регіонах України, необхідно здійснювати постійний моніторинг резистентності до дії антибіотиків у кожному стаціонарі і на основі отриманих локальних даних розробити лікарняний формуляр антибіотиків. Політика застосування антибіотиків у кожному хірургічному стаціонарі
повинна визначатися залежно від локальних даних резистентності до протимікробних препаратів.
Доцільно налагодити систему епідеміологічного нагляду за мікробною резистентністю на локальному,
регіональному та національному рівнях.
Ключові слова: Escherichia coli, хірургія, хірургічні стаціонари, нозокоміальні інфекції, антибіотики,
антибіотикорезистентність.
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Вступ
Один із критеріїв якості медичної допо
моги — частота післяопераційних гнійно-запальних інфекцій. Незважаючи на впровадження в медичну практику новітніх технологій
діагностики і хірургічних методів лікування, на
наявність у теперішній час значної кількості
антимікробних препаратів (понад 30 класів),
профілактика та лікування післяопераційних
гнійно-запальних інфекцій залишаються актуальною проблемою сучасної медицини. Одна
з причин зниження ефективності лікування
хворих і заходів боротьби з нозокоміальними гнійно-запальними інфекціями в хірургії —
антимікробна резистентність їх збудників [1—7].
Серед них Escherichia coli, що належить до родини Enterobacteriaceae і посідає одне з провідних місць серед патогенів післяопераційних
інфекцій [2, 3—6].
Останнім часом у світі спостерігається
зростання антимікробної резистентності штамів E. coli [1, 4, 5, 7], які належать до провідних
збудників нозокоміальних гнійно-запальних
інфекцій [1—7]. Причому частота резистентності E. coli до різних груп та класів антимікробних препаратів значно варіює в різних країнах
[1, 4, 5, 6]. У США E. coli входить до так званих
ESKAPE-патогенів [5]. На конференції проекту «Антибіотикорезистентність: профілактика
і контроль» (Antibiotic Resistance; Prevention
and Control — ARPAC) Європейської асоціації
з клінічної мікробіології та інфекційних хвороб
(European Society of Clinical Microbiology and
Infectious Diseases — ESCMID), яка відбулася в листопаді 2004 р., визначено мікроби,
зокрема й E. coli, наявність яких має суворо
контролюватися в лікувально-профілактичних
закладах у зв’язку із загрозою їх епідемічного
поширення [4]. Всесвітня організація охорони
здоров’я (ВООЗ) 17 лютого 2017 р. додала цей
мікроорганізм у список 12 видів бактерій, які
становлять найбільшу загрозу для здоров’я
людини [7]. Захворювання, спричинені стійкими до дії антибіотиків штамами P. aeruginosa,
потребують значних матеріальних витрат на
лікування, призводять до збільшення терміну
перебування пацієнтів у стаціонарі та, найголовніше, до зростання смертності.
Резистентність бактерій до антимікробних
препаратів може бути природною і набутою.
Природна стійкість є постійною видовою ознакою мікроорганізмів, вона відома, легко прогнозується і протягом часу залишається без
змін. Природно стійкі мікроорганізми або не
мають мішені для дії антибіотика, або їх мембра30
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на непроникна, або антибіотик ферментативно
інактивується. Бактерії, що мають природну резистентність до певних антимікробних препаратів, до них не чутливі. Набута ж резистентність
мікроорганізмів — це серйозна проблема, і прогнозувати її досить важко. Основна особливість
набутої резистентності — її зміна протягом часу.
Виникнення набутої стійкості можливе двома
шляхами: мутації у власних генах мікроорганізмів та отримання ззовні генетичного матеріалу,
що відповідає за резистентність. Нині відомі такі
механізми набутої резистентності мікроорганізмів: а) модифікація мішені дії, б) інактивація
антибіотика, в) активне виведення антибіотика
з мікробної клітини (ефлюкс), г) порушення проникності зовнішніх структур мікробної клітини
та д) формування метаболічного шунта. Набута
резистентність у мікроорганізмів може забезпечуватися одним із наведених механізмів, а
також їх комбінаціями [1].
Основний механізм резистентності представників Enterobacteriaceae, зокрема E. coli,
пов’язаний з продукцією β-лактамаз. Найсерйозніша клінічна проблема на сьогодні — продукція деякими представниками ентеробактерій β-лактамаз розширеного спектра (ESBL), які
руйнують цефалоспорини III і частково IV покоління. Найчастіші продуценти ESBL серед
представників Enterobacteriaceae — E. coli. Цей
феномен досить поширений у медичних установах України. Однак стандартні методи оцінки
чутливості до протимікробних препаратів, які
застосовують у мікробіологічних лабораторіях,
частіше не дають змоги виявити цей механізм
резистентності. Тому при виділенні ентеробактерій, стійких до одного з тестованих цефалоспоринів III покоління, слід очікувати, що й
інші цефалоспорини III покоління будуть неефективні. Стійкість штамів-продуцентів ESBL
до цефалоспоринів III покоління часто асоціюється зі стійкістю до аміноглікозидів, іноді — до
фторхінолонів і цефалоспоринів IV покоління.
Активність in vitro і клінічну ефективність щодо
ентеробактерій можуть зберігати інгібітор-захищені пеніциліни (тикарцилін/клавуланат, піперацилін/тазобактам), однак найнадійніший
режим антибактеріальної терапії — це карбапенеми (іміпенем, меропенем).
β-лактами — найчисленніший і найчастіше
використовуваний клас антибактерійних препаратів. Найпоширеніший механізм резистентності
мікроорганізмів до β-лактамів — їх ферментативна інактивація за допомогою β-лактамаз. Незважаючи на те, що нові генерації β-лактамів захищені інгібіторами, сьогодні резистентність до
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них також стає проблемою. Поширення резистентності, пов’язаної з β-лактамазами широкого
й розширеного спектра, знижує вірогідну ефективність застосування антибіотиків цього класу.
Практично серед усіх грамнегативних бактерій
трапляється резистентність до β-лактамів, що
пов’язана зі зниженням проникності клітинної
стінки внаслідок мутацій мікроорганізмів. Також
останнім часом з’являється інформація про активне виведення β-лактамів з мікробної клітини.
Ентеробактерії — один із найпроблемніших
збудників гнійно-запальних інфекцій у хірургії
серед умовно-патогенних мікроорганізмів саме
через значну поширеність серед них генів резистентності. Як серед позалікарняних, так і
серед внутрішньолікарняних інфекцій — кишкової і позакишкової локалізації (інфекції сечовивідних, дихальних шляхів, інтраабдомінальні,
шкіри та м’яких тканин, а також генералізовані)
доволі часто трапляються випадки, зумовлені
множинностійкими ентеробактеріями. Основні
механізми стійкості до β-лактамних антибіотиків в ентеробактерій — це продукція плазмідних
і хромосомних β-лактамаз, порушення проникності зовнішньої мембрани, модифікація мішені
пеніцилінзв’язувальних білків (ПЗБ) [8].
Продукція β-лактамаз зумовлює приблизно
80 % випадків стійкості до β-лактамних антибіотиків серед ентеробактерій. Здатність до
продукції цих ферментів виявлена у багатьох
представників родини. Нині описано понад
200 ферментів, що розрізняються за субстратним профілем (здатність до переважного гідролізу тих чи тих β-лактамів, наприклад пеніцилінів або цефалоспоринів, або тих і інших рівною
мірою), локалізацією генів, що кодують стійкість
(плазмідна або хромосомна) [9, 10].
У разі плазмідної локалізації генів відбувається швидке внутрішньо- та міжвидове
поширення резистентності, у випадку хромосомної — спостерігається поширення резистентного клону, чутливість до інгібіторів, що
застосовуються в медичній практиці: клавуланової кислоти, сульбактаму і тазобактаму [11].
Серед грамнегативних бактерій продукція β-лактамаз — одна з найчастіших причин
резистентності. β-лактамази грамнегативних
мікроорганізмів поділяють на дві групи: кодовані плазмідними або хромосомними генами.
Нині найбільше значення для клінічної практики мають плазмідні β-лактамази розширеного спектра (БЛРС) грамнегативних бактерій,
оскільки вони здатні руйнувати усі β-лактамні
антибіотики, зокрема цефалоспорини III і меншою мірою IV покоління; виняток становлять
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лише карбапенеми [10, 12]. Розвиток плазмідної резистентності нерідко пов’язаний із
застосуванням ампіциліну та цефалоспоринів
III покоління (усі цефалоспорини III покоління
створюють проблеми резистентності, навіть
якщо їх призначають у невеликих кількостях)
[13]. Звичайні лабораторні методи оцінки чутливості до антибіотиків нерідко не виявляють
цього механізму стійкості. Найчастіше БЛРС
трапляються у E. coli [12].
Стійкість до β-лактамних антибіотиків,
пов’язана з порушенням проникності клітинної
оболонки, характеризується раптовим або поступовим розвитком перехресної резистентності одного виду бактерій до інших антибіотиків.
Виникнення цього типу стійкості пов’язане із
застосуванням аміноглікозидів і β-лактамних
антибіотиків для лікування інфекцій, викликаних
ентеробактеріями. Зовнішня мембрана грамнегативних мікроорганізмів слугує перешкодою
для проникнення β-лактамів усередину клітини.
Транспортування антибіотика через зовнішню
мембрану до чутливих мішеней здійснюється через воронкоподібні білкові структури, що дістали назву«поринові канали». У результаті мутацій
можлива повна або часткова втрата поринів, що
спричинює різною мірою виражене зниження
чутливості до β-лактамних антибіотиків.
Активне виведення антибіотиків із клітини,
або ефлюкс, є й у ентеробактерій. Однак активність цього процесу різна в окремих видів.
Такий механізм стійкості бактерій виявлений
щодо тетрациклінів, макролідів, карбапенемів
і посідає помітне місце у підвищенні загальної
резистентності мікроорганізмів. Гени, відповідальні за кодування транспортних систем
активного винесення із клітин антибіотиків, звичайно локалізовані на плазмідах, що сприяє їх
швидкому поширенню всередині родини, особливо серед мікроорганізмів різних видів, які
перебувають у єдиному біотопі [8].
У результаті різних мутагенних впливів на
чутливу до того чи іншого антибіотика мікробну клітину можна отримати мутант зі зміненою
ферментною системою, що слугує мішенню для
антибіотика. Такий мутант може виявитися резистентним до антибіотика. Аналогічним шляхом
отримані резистентні мутанти Е. coli до таких
антибіотиків, як новобіоцин, рифаміцин і деякі
інші [14]. Подібний до механізмів стійкості до пеніцилінів і механізм стійкості до аміноглікозидів: у
клітині відбувається їх ферментативна інактивація шляхом модифікації. Модифіковані молекули
аміноглікозидів втрачають здатність зв’язуватися
з рибосомами та пригнічувати синтез білка.
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Лікування ентеробактеріальних інфекцій
ґрунтується на застосуванні β-лактамів, хінолонів, аміноглікозидів і низки препаратів вузькоспрямованої дії (у зв’язку з особливостями
фармакокінетики окремих антибіотиків у шлунково-кишковому тракті та сечовивідних шляхах,
а також із відмінностями їх клінічної ефективності). Окрім даних про чутливість збудників, під час
вибору конкретних препаратів необхідно орієнтуватися також на особливості нозологічної
форми й тяжкість перебігу процесу. Практично
в усіх представників родини Enterobacteriaceae,
за винятком сальмонел, до складу хромосом
входять гени β-лактамаз. Схема природної чутливості ентеробактерій до β-лактамних антибіотиків є фундаментом сучасної хіміотерапії
інфекцій, спричинених цими мікроорганізмами.
Проте слід мати на увазі, що набута резистентність може повністю змінити цю картину. Саме
з метою визначення набутої стійкості частіше
здійснюють мікробіологічні дослідження.
Успіх стартової антибактеріальної терапії
нозокоміальної гнійно-запальної інфекції, спричиненої E. coli, залежить від правильного вибору антибіотика на підставі даних про його
резистентність. У доступній літературі дослідженню антибіотикорезистентності клінічних
штамів E. coli — збудників гнійно-запальних
інфекцій — у хірургічних стаціонарах України
присвячено поодинокі публікації, а отримані
результати суттєво різняться. Це ускладнює
адекватну антимікробну терапію хворих.
Очевидно, що окремі повідомлення зарубіжних і вітчизняних авторів не можуть замінити
результатів багатоцентрових досліджень, за
допомогою яких можна визначити масштаби
поширення антибіотикорезистентності штамів
E. coli на локальному, регіональному та національному рівнях. Це пов’язано з тим, що політика застосування антибіотиків в Україні та
інших країнах суттєво відрізняється. Оскільки
в Україні подібних досліджень на державному
рівні не проведено, першим кроком до їх здійснення слід вважати вивчення резистентності
клінічних штамів E. coli, виділених бактеріологічними лабораторіями України.
Мета роботи — вивчити антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Escherichia coli,
виділених у пацієнтів, госпіталізованих у хірургічні стаціонари різних регіонів України.
Матеріали і методи
Виконана робота є проспективним багатоцентровим епідеміологічним дослідженням.
До аналізу залучено 414 886 клінічних штамів
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E. coli, ізольованих з біологічного матеріалу
(гній з вогнища патологічного процесу та виділення з дренажів) у пацієнтів, госпіталізованих
у хірургічні відділення 47 багатопрофільних стаціонарів 24 областей України, а також м. Києва
протягом 2011—2015 рр. Клінічні штами виділено та ідентифіковано у мікробіологічних
лабораторіях досліджуваних стаціонарів.
Дослідження клінічного матеріалу та інтерпретацію отриманих результатів здійснювали згідно з наказом МОЗ СРСР за № 535 від
22.04.1985 р. «Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических
учреждений». Виділені штами мікроорганізмів
ідентифікували загальноприйнятими бактеріологічними методами, дотримуючись класифікації Бергі (1997).
Чутливість виділених штамів E. coli до 36 антибіотиків (пеніцилін, ампіцилін, амоксицилін,
оксацилін, ампіцилін/сульбактам, амоксицилін/
клавуланат, цефазолін, цефалексин, цефуроксим, цефоперазон, цефотаксим, цефтріаксон,
цефтазидим, цефепім, іміпенем, меропенем,
гентаміцин, амікацин, тобраміцин, нетилміцин,
еритромицін, кларитроміцин, азитроміцин, лінкоміцин, кліндаміцин, тетрациклін, доксициклін,
ванкоміцин, рифампіцин, офлоксацин, левофлоксацин, ломефлоксацин, норфлоксацин, гатифлоксацин, ципрофлоксацин, пефлоксацин)
вивчали диско-дифузійним методом згідно з
наказом МОЗ України № 167 від 05.04.2007 р.
«Про затвердження методичних вказівок “Вивчення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів”» та рекомендаціями
Національного комітету США з клінічних лабораторних стандартів (NCCLS).
Усі отримані кількісні результати досліджень
підлягали статистичній обробці загальноприйнятими методами варіаційної і кореляційної
статистики. Формування бази даних та статистичний аналіз даних проводили з використанням спеціалізованої комп’ютерної програми
Microsoft Excel.
Результати та обговорення
Аналіз даних щодо результатів чутливості
показав, що у досліджуваний період (2011—
2015 рр.) у хірургічних стаціонарах України в
середньому (26,5 ± 0,07) % штамів E. coli були
резистентними до всіх тестованих антибіотиків.
Резистентність досліджених клінічних штамів
E. coli до окремих груп та класів антимікробних
препаратів різнилася (табл. 1).
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Таблиц я 1
Антибіотикорезистентність клінічних штамів E. coli до антимікробних препаратів різних груп та класів
у хірургічних стаціонарах України (2011—2015 рр.)
Антимікробні препарати
β-лактамні антибіотики

Кількість
досліджень

Абс.

238 761

число
64 752

58 864
25 547

З них резистентні
Показник
Похибка
(питома вага, %) показника (m)
27,1

0,09

22 144

37,6

0,2

7002

27,4

0,28

Цефалоспорини ІІ покоління 14 974

4999

33,4

0,39

Цефалоспорини ІІІ покоління 99 337

24 878

25,0

0,14

Цефалоспорини ІV покоління 14 834

Пеніциліни різних груп
Цефалоспорини І покоління

3656

24,6

0,35

Карбапенеми

25 205

2073

8,2

0,17

Аміноглікозиди

69 819

15 187

21,7

0,17

Макроліди

10 139

3042

30,0

0,46

Лінкозаміди

6219

2568

41,3

0,62

Тетрацикліни

10 504

3275

31,2

0,45

Глікопептиди

3588

1055

29,4

0,76

Рифампіцини

3201

800

25,0

0,77

Фторхінолони

74 994

17 897

23,9

0,16

Усього

414 886

109 857

26,5

0,07

Встановлено, що найбільшу резистентність
штами E. coli виявили до лінкозамідів ((41,3 ±
0,62) %), найменшу — до аміноглікозидів ((21,7 ±
0,17) %). Помірну резистентність штами E. coli
виявили до фторхінолонів ((23,9 ± 0,16) %) та
рифампіцинів ((25,0 ± 0,77) %). До макролідів
та тетрациклінів резистентність виявили відповідно (30,5 ± 0,46) і (31,2 ± 0,45) % досліджених
штамів. Резистентність до глікопептидів становила (29,4 ± 0,76) %. До β-лактамних препаратів та тетрациклінів резистентність E. coli
становила (27,1 ± 0,09) і (31,2 ± 0,45) % відповідно (див. рис. 1).
Аналіз отриманих даних показав, що рівні
резистентності тестованих клінічних штамів
E. coli до антимікробних препаратів різних
класів та груп у досліджуваний період (2011—
2015 рр.) у хірургічних стаціонарах України зазнали зміни (табл. 2).
Отримані за результатами розрахунків
дані дають можливість стверджувати, що у
досліджуваний період (2011—2015 рр.) спостерігається чітка тенденція до зростання резистентності штамів E. coli до антимікробних
препаратів, що використовуються в хірургічних
стаціонарах України (див. табл. 2).
Резистентність E. coli у 2015 р. порівняно з
2011 р. зросла в 1,48 разу. В окремі роки досліджуваного періоду показники резистентності
E. coli у всіх регіонах України різнилися і ста-

новили в середньому (20,2 ± 0,15) % у 2011 р.,
(25,1 ± 0,1) % у 2012 р., (28,1 ± 0,14) % у 2013 р.,
(28,6 ± 0,16) % у 2014 р. та (30,0 ± 0,18) %
у 2015 р.
У досліджуваний період зростання показників резистентності E. coli спостерігали майже до
всіх класів та груп антибіотиків (крім рифампіцинів і лінкозамідів). Найбільші показники зростання резистентності спостерігали до хлорамфеніколу (у 3,5 разу), оксазолідинів (у 2,5 разу),
найменші — до макролідів (на 5,1 %), глікопептидів (на 27,6 %), фторхінолонів (на 32,7 %),
тетрациклінів (на 35,1 %) та аміноглікозидів (на
38,7 %). Резистентність до β-лактамних антибіотиків збільшилася в 1,59 разу. У той же час
зменшилася резистентність E. coli до рифампіцинів та лінкозамідів на 2,81 і 5,67 % відповідно.
Результати аналізу лабораторних даних виявили суттєві відмінності рівнів резистентності
досліджених штамів E. coli до окремих тестованих антибіотиків, що належали до різних класів
та груп. Найактивнішими щодо штамів E. coli були
іміпенем, тобраміцин, меропенем, левофлоксацин та амікацин. До цих препаратів резистентність виявили 7,8; 8,3; 8,6; 13,9 та 20,1 % досліджених штамів. Найбільшу резистентність штами
продемонстрували до пеніциліну (56,9 %), лінкоміцину (41,4 %), кліндаміцину (41,1 %), ампіциліну
(39,6 %), кларитроміцину (36,5 %) амоксициліну
(36,1 %) та цефуроксиму (33,4 %) (див. рис. 2).
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Рис. 1. Резистентність клінічних штамів E. coli до різних класів антибіотиків у хірургічних стаціонарах України
(2011—2015 рр.)

Бактерії, зокрема E. coli, здатні набувати
стійкості до β-лактамів за рахунок майже всіх
відомих механізмів: ферментативної інактивації (продукція β-лактамаз різного типу
та специфічності), модифікації мішені (ПЗП),
блокування входу антибіотика у клітину та/
або активного їх викиду за участю ефлюксних
помп. Імовірно, розвиток різноманітних адаптивних змін, що зумовлюють резистентність
до β-лактамів, спричинений їх інтенсивним
застосуванням у медичній практиці протягом
тривалого часу.

Ми встановили, що серед β-лактамних
препаратів найменшу активність до досліджуваних клінічних штамів E. coli мала група
пеніцилінів (нечутливість (37,6 ± 0,2) %). У досліджуваний період (2011—2015 рр.) резистентність E. coli до цих препаратів у хірургічних стаціонарах у різних регіонах України
різнилася (табл. 3.)
Для β-лактамних антибіотиків основним
механізмом дії є незворотна інактивація
трансмембранних ферментів — транс- та
карбоксипептидаз (ПЗП), що беруть участь у

Таблиц я 2
Динаміка змін резистентності штамів E. coli до антибіотиків різних класів та груп у хірургічних стаціонарах
України (2011—2015 рр.)
Антимікробні препарати

2011

2012

2013

2014

2015

%

m

%

m

%

m

%

m

%

m

20,1

0,18

25,4

0,19

29,1

0,19

30,1

0,21

32,0

0,26

Пеніциліни

22,4

0,38

30,8

0,41

42,5

0,42

48,9

0,45

45,3

0,56

Цефалоспорини

21,8

0,24

26,8

0,2

27,1

0,23

26,5

0,25

29,5

0,31

І покоління

20,6

0,68

30,6

0,7

30,3

0,52

23,5

0,53

30,9

0,79

ІІ покоління

27,3

0,74

36,2

0,8

34,7

0,9

38,1

0,89

33,9

1,61

ІІІ покоління

20,9

0,28

25,3

0,3

25,4

0,28

26,2

0,31

28,3

0,37

ІV покоління

22,5

0,78

23,7

0,6

25,5

0,8

23,2

0,82

29,8

1,81

Кабапенеми

5,6

0,32

7,6

0,3

9,0

0,38

6,5

0,35

20,0

0,75

Аміноглікозиди

19,4

0,37

24,4

0,3

22,9

0,35

22,7

0,41

26,9

0,44

Макроліди

19,7

1,25

27,8

0,8

34,3

0,88

38,3

1,05

20,7

1,04

Лінкозаміди

32,0

2,11

33,9

1,1

50,3

1,16

48,7

1,4

31,1

1,62

Тетрацикліни

25,1

1,15

23,6

0,7

38,9

0,93

34,2

1,11

33,9

1,2

Глікопептиди

26,1

2,31

33,0

2,3

24,2

1,3

31,9

1,40

33,3

3,2

Рифампіцини

28,2

2,56

23,6

1,4

24,7

1,1

0

0

26,6

4,2

Фторхінолони

20,8

0,37

23,0

0,3

25,7

0,32

21,6

0,35

27,6

0,39

Усього

20,2

0,15

25,1

0,1

28,1

0,14

28,6

0,16

30,0

0,18

β-лактамні антибіотики

Примітка. m — похибка показника.
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Рис. 2. Резистентність клінічних штамів E. coli до антибіотиків у хірургічних стаціонарах України (2011—2015 рр.).

1 — пеніцилін; 2 — лінкаміцин; 3 — кліндаміцин; 4 — ампіцилін; 5 — кларитроміцин; 6 — амоксицилін; 7 — цефуроксим;
8 — тетрациклін; 9 — доксициклін; 10 — ампіцилін/сульбактам; 11 — амоксицилін/клавуланат; 12 — еритроміцин; 13 — ванкоміцин; 14 — оксацилін; 15 — ломефлоксацин; 16 — цефалексин; 17 — азитроміцин; 18 — цефазолін; 19 — цефоперазон; 20 — цефтазидим; 21 — гентаміцин; 22 — норфлоксацин; 23 — рифампіцин; 24 — гатифлоксацин; 25 — цефепім;
26 — цефотаксим; 27 — офлоксацин; 28 — цефтріаксон; 29 — ципрофлоксацин; 30 — пефлоксацин; 31 — нетилміцин;
32 — амікацин; 33 — левофлоксацин; 34 — меропенем; 35 — тобраміцин; 36 — іміпенем.

Таблиц я 3
Антибіотикорезистентність E. coli до пеніцилінів у хірургічних стаціонарах України (2011—2015 рр.)

Область

Пеніцилін
%

m

Антимікробні препарати
Ампіцилін/
Ампіцилін
Оксацилін
сульбактам
%
m
%
m
%
m

Волинська

43,2

2,59

56,5

2,58

49,3

2,12

76,1

2,45

Амоксицилін/
клавуланат
%
m
26,5

2,37

Вінницька

54,5

2,62

83,1

1,7

0

0

23,9

2,04

68,6

1,92

Дніпропетровська

70,3

0,82

29,0

1,04

9,1

0,89

21,2

2,43

40,6

2,03

Донецька

16,7

1,23

39,9

1,37

35,1

2,36

20,0

2,73

16,8

1,14

Житомирська

16,2

1,68

29,4

1,22

0

0

56,9

2,84

40,5

2,07

Закарпатська

17,0

2,87

35,2

2,97

27,3

2,32

27,3

2,72

20,0

2,66

Запорізька

95,2

1,56

56,5

1,27

33,3

2,21

38,4

1,66

42,2

2,24

Івано-Франківська

31,2

2,73

33,4

1,32

24,2

2,11

20,1

1,61

18,7

1,21

Київська

37,0

2,29

35,8

1,36

35,5

2,35

69,2

2,82

62,3

2,15

Кіровоградська

36,8

1,06

44,3

2,74

22,2

1,85

34,8

2,36

33,3

1,71

Луганська

45,8

3,84

32,8

0,91

7,4

1,33

36,2

1,84

19,6

1,09

Львівська

21,4

2,33

72,4

1,66

26,7

2,77

18,5

1,61

9,1

1,64

Миколаївська

0

0

40,0

2,55

42,9

2,36

45,9

8,19

23,3

1,78

Полтавська

29,4

2,18

52,2

2,18

83,2

2,29

23,9

3,34

32,5

2,28

Рівненська

35,8

2,59

45,2

2,03

47,1

2,05

31,9

2,19

49,1

1,98

Сумська

57,5

2,12

55,9

2,28

20,8

2,04

33,3

1,24

7,5

1,19

Тернопільська

43,0

2,13

51,3

2,79

23,7

1,91

65,4

2,95

58,9

2,49

Харківська

61,8

2,76

51,4

2,01

41,9

2,69

61,9

3,23

45,0

1,72

Херсонська

26,2

2,49

36,2

1,26

15,8

2,38

26,6

1,84

27,5

2,15

Хмельницька

34,6

2,08

34,5

1,62

0

0

6,3

1,17

23,0

1,86

Одеська

41,8

2,6

23,7

0,94

19,7

1,79

0

0

20,7

1,67

Чернівецька

59,1

2,24

35,5

1,95

56,9

2,43

14,6

2,35

21,9

1,8

Черкаська

49,7

2,51

19,2

1,34

34,4

2,57

14,0

1,22

22,6

2,66

Чернігівська

53,1

2,13

19,5

1,25

32,1

2,82

7,7

2,7

35,0

1,67

м. Київ

71,4

2,15

43,9

1,23

33,2

2,83

35,6

2,05

26,8

2,21

Примітка. m — похибка показника.
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завершальних етапах синтезу пептидоглікану,
забезпечуючи поперечне зшивання молекул
полімеру. Різні групи антибіотиків, що належать
до β-лактамних (пеніциліни, цефалоспорини,
карбапенеми та монобактами), відрізняються
за типом ПЗП, до якого вони приєднуються,
спектром дії та деякими іншими особливостями.
β-лактамази кодуються хромосомами або
плазмідами. Вони поширені серед грамнегативних мікроорганізмів. Зв’язування β-лак
тамази з β-лактамним антибіотиком запускає
гідроліз амінного зв’язку лактамного кільця,
що й призводить до інактивації антибіотика.
На сьогодні відомо понад 500 β-лактамаз, які
розподілені на 4 молекулярних класи (A, B, C i
D) та групи. Існує також клінічна класифікація
β-лактамаз — поділ на класи. Найпростіша і
найменш суперечлива структурна класифікація
β-лактамаз, відповідно до якої розрізняють серинові β-лактамази (містять амінокислоту серин
в активному центрі), що належать до класів A,
C і D, та метало-β-лактамази (клас B) — з іоном
цинку в активному центрі.
У досліджуваний період (2011—2015 рр.) у
хірургічних стаціонарах України до пеніциліну
нечутливість виявили (56,9 ± 0,6) % клінічних
штамів. Резистентність до цього препарату в
регіонах варіювала в межах від 12,2 до 95,2 %.
Найбільшу (понад 70,0 %) резистентність E. coli
виявили до пеніциліну в хірургічних стаціонарах Дніпропетровської ((70,3 ± 0,82) %), Запорізької ((95,2 ± 1,56) %) областей та м. Києва
((71,4 ± 2,15)%), найменшу (до 20,0 %) — Донецької ((16,7 ± 1,23) %), Житомирської ((16,2 ±
1,68) %) і Закарпатської ((17,0 ± 2,87) %)
областей.
До ампіциліну нечутливість виявили (39,6 ±
0,32) % штамів. Резистентність в окремих регіонах України варіювала у межах від 19,2 до 83,1 %.
Найбільшу (понад 50,0 %) резистентність E. coli
до ампіциліну спостерігали в хірургічних стаціонарах Вінницької ((83,1 ± 1,7) %), Волинської
((56,5 ± 2,58) %), Запорізької ((56,5 ± 1,27) %),
Львівської ((72,4 ± 1,66) %), Полтавської ((52,2 ±
2,18) %), Харківської ((51,4 ± 2,01) %) областей, найменшу (до 20,0 %) — Черкаської
((19,2 ± 1,34) %) та Чернігівської ((19,5 ± 1,25) %)
областей. Високу резистентність у межах від
40,0 до 50,0 % спостерігали в Кіровоградській
((44,3 ± 2,74) %), Рівненській ((45,2 ± 2,03) %)
областях та в м. Києві ((43,9 ± 1,23) %).
Отримані нами показники резистентності
E. coli до ампіциліну в регіонах України узгоджуються з даними досліджень, проведених у період
2012—2015 рр. мережею Європейської системи
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нагляду за резистентністю до протимікробних
препаратів (EARSS-Net) у 30 країнах Європейського Союзу. За цими даними, у період дослідження резистентність E. coli до амінопеніцилінів
в європейських країнах перебувала в межах від
57,4 % (2012 р.) до 57,2 % (2015 р.). Показники
резистентності E. coli в окремих країнах різнилися та варіювали у межах від 34,1 % (Швеція)
до 73,0 % (Румунія). Показники резистентності
до амінопеніцилінів виявилися високими у всіх
країнах Європи. Рівень резистентності від 40 до
50 % штами E. coli виявили в Ісландії (44,5 %),
Данії (45,3 %), Норвегії (45,8 %), Нідерландах
(47,2 %), Естонії (47,4 %), Німеччині (49,3 %)
та Австрії (49,9 %). Резистентність на рівні від
50 до 60 % спостерігали у 10 країнах, у тому
числі в Латвії (53,6 %), Чехії (54,3 %), Словенії
(54,8 %), на Мальті (55,0 %), у Хорватії (55,3 %),
Греції (56,1 %), Франції (57,0 %), Португалії
(57,8 %), Бельгії (58,0 %) та Литві (59,6 %). Найбільші показники резистентності (понад 60 %)
E. coli виявили в Люксембурзі (60,2 %), Угорщині
(60,6 %), Словаччині (62,8 %), Іспанії (63,9 %),
Польщі (64,7 %), Великій Британії (65,8 %), Ірландії (66,2 %), Болгарії (66,4 %), Італії (67,4 %)
та на Кіпрі (68,3 %). У Румунії резистентність до
амінопеніцилінів склала 73,0 % [4].
Резистентність E. coli до оксациліну в хірургічних стаціонарах України становила (28,3 ±
0,67) %, варіюючи в регіонах у межах від 7,4
до 83,2 %. Найбільшу (понад 40,0 %) резистентність E. coli до оксациліну виявили в хірургічних стаціонарах Волинської ((49,3 ± 2,12) %),
Полтавської ((83,2 ± 2,29) %), Рівненської
((47,9 ± 2,69) %), Чернівецької ((56,9 ± 2,43) %),
найменшу (до 20,0 %) — Дніпропетровської
((9,1 ± 0,89) %), Луганської ((7,4 ± 1,33) %), Херсонської ((15,8 ± 2,38) %) та Одеської ((19,7 ±
1,79) %) областей. Резистентність у межах
від 30,0 до 40,0 % спостерігали у стаціонарах Донецької ((35,1 ± 2,36) %), Запорізької
((33,3 ± 2,21) %), Київської ((35,5 ± 2,35) %), Черкаської ((34,4 ± 2,57) %), Чернігівської ((32,1 ±
2,82) %) областей та м. Києва ((33,2 ± 2,83) %).
Сьогодні в багатьох країнах світу значно поширюється резистентність штамів E. coli до
β-лактамів, що пов’язано з модифікацією мішені дії антибіотика. Проблема полягає в тому, що
ентеробактерії, які мають цей вид резистентності, стійкі не тільки до природних і напівсинтетичних β-лактамів, а й до інгібіторозахищених
препаратів. Незважаючи на те, що нові генерації β-лактамів захищені інгібіторами, на сьогодні
резистентність до них також стає проблемою.
Розповсюдження резистентності, пов’язаної
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з β-лактамазами широкого та розширеного
спектра, знижує вірогідну ефективність застосування антибіотиків цього класу.
У нашому дослідженні резистентність клінічних штамів E. coli до інгібіторозахищених пеніцилінів — ампіциліну/сульбактаму та амоксициліну/
клавуланату в хірургічних стаціонарах України
становила (30,4 ± 0,53) % і (30,4 ± 0,45) % відповідно. Резистентність штамів E. coli до ампіциліну/сульбактаму та амоксициліну/клавуланату в
регіонах України варіювала у межах від 6,3 до
76,1 % та від 7,5 до 75,8 % відповідно.
Найбільшу резистентність E. coli до ампі
циліну/сульбактаму (понад 60,0 %) спостері
гали в хірургічних стаціонарах Волинської
((76,1 ± 2,45) %), Київської ((69,2 ± 2,82) %),
Тернопільської ((65,4 ± 2,95) %), Харківської
((61,9 ± 3,23) %), найменшу (до 20,0 %) — Донецької ((20,0 ± 2,73) %), Хмельницької ((6,3 ±
1,17 )%), Чернівецької ((14,6 ± 2,35) %), Черкаської ((14,0 ± 1,22) %) та Чернігівської ((7,7 ±
2,7) %) областей.
До амоксициліну/клавуланату найбільшу (понад 50,0 %) резистентність E. coli виявили у хірургічних стаціонарах Київської ((62,3 ± 2,15) %),
Тернопільської ((58,9 ± 2,49) %) областей, найменшу (до 20,0 %) — Донецької ((16,8 ± 1,14) %),
Івано-Франківської ((18,7 ± 1,21) %), Луганської
((19,6 ± 1,71) %), Львівської ((9,1 ± 1,64) %),
Сумської ((7,5 ± 1,19) %) областей.
Резистентність E. coli до представника напівсинтетичного пеніциліну, а саме амоксициліну, становила в середньому (34,8 ± 0,62) %, а
в регіонах різнилися та варіювала в межах від
14,9 до 97,2 %. Найбільшу (понад 60,0 %) резистентність штамів E. coli до амоксициліну спостерігали в хірургічних стаціонарах Київської
((64,9 ± 2,43) %), Миколаївської ((97,2 ± 2,75) %),
Хмельницької ((88,1 ± 2,22) %), найменшу (до
15,0 %) — Закарпатської ((9,0 ± 2,47) %), Рівненської ((14,5 ± 2,16) %), Харківської ((14,5 ±
2,16) %) та Одеської ((12,9 ± 1,47) %) областей.
Протимікробна активність препаратів групи цефалоспоринів до E. coli у досліджуваний
період (2011—2015 рр.) була невисокою, нечутливість до них виявили (26,1 ± 0,11) % досліджуваних штамів. До цефалоспоринів І покоління резистентність у середньому становила
(27,4 ± 0,28) %.
Нечутливість E. coli до цефазоліну та цефалексину виявили (27,1 ± 0,33) і (28,1 ± 0,5) %
штамів відповідно. В окремих регіонах України
резистентність до цефазоліну та цефалексину варіювала в межах від 3,6 до 60,6 % і від
3,6 до 93,5 % відповідно. Найбільшу (понад
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60,0 %) резистентність E. coli до цефазоліну виявили в хірургічних стаціонарах Донецької ((60,6 ± 2,29) %), Миколаївської ((67,0 ±
2,21) %), найменшу (до 20,0 %) — Сумської
((19,2 ± 1,45) %), Одеської ((17,9 ± 0,95) %) і
Чернівецької ((10,0 ± 1,62) %) областей.
До цефалексину найбільшу (понад 60,0 %)
резистентність E. coli спостерігали в хірургічних
стаціонарах Закарпатської ((93,5 ± 1,43) %),
Миколаївської ((62,2 ± 1,58) %), Тернопільської
((69,5 ± 2,52) %), Харківської ((81,4 ± 2,45) %),
найменшу (до 20,0 %) — Дніпропетровської
((12,4 ± 0,56) %) і Житомирської ((3,6 ± 0,84) %)
областей. Представник цефалоспоринів ІІ покоління, а саме цефуроксим, до E. coli виявив
невисоку протимікробну активність, нечутливість до нього продемонстрували в середньому
(33,4 ± 0,39) % досліджених штамів.
Резистентність до цього препарату в окремих регіонах України в досліджуваний період
(2011—2015 рр.) варіювала в межах від 6,1 до
73,3 %. Найбільшу (понад 60,0 %) резистентність клінічних штамів E. coli до цефуроксиму
виявили у хірургічних стаціонарах Вінницької ((73,3 ± 1,96) %), Закарпатської ((69,0 ±
1,05) %), найменшу (до 15,0 %) — Миколаївської ((6,1 ± 2,43) %), Сумської ((7,4 ± 1,14) %)
та Чернівецької ((11,1 ± 1,98) %) областей.
У досліджуваний період (2011—2015 рр.)
резистентність клінічних штамів E. coli до цефалоспоринів ІІІ покоління становила в середньому (25,6 ± 0,14) %. Ці показники в хірургічних
стаціонарах регіонів різнилися (табл. 4).
Препарати групи цефалоспоринів ІІІ покоління до клінічних штамів E. coli виявили невисоку
антимікробну активність. Резистентність до
препаратів цієї групи у середньому становила (25,6 ± 0,14) %. Серед препаратів цієї групи
найменшу резистентність виявлено до цефтріаксону — (23,6 ± 0,23) %, найбільшу — до
цефоперазону ((26,8 ± 0,35) %) та цефтазидиму
((26,5 ± 0,29) %). До цефотаксиму нечутливість
виявили (24,6 ± 0,27) % штамів.
Цефоперазон до клінічних штамів E. coli
показав невисоку активність. Резистентність
до нього в окремих регіонах України варіювала у межах від 9,6 до 65,0 %. Найбільшу (понад 40,0 %) резистентність до цефоперазону
спостерігали в хірургічних стаціонарах Донецької ((49,7 ± 3,76) %), Миколаївської ((41,2 ±
1,2) %), найменшу (до 10,0 %) — Житомирської
((9,8 ± 0,72) %), Хмельницької ((10,0 ± 1,7)%) та
Чернівецької ((9,6 ± 1,83)%) областей.
Цефотаксим серед цефалоспоринів ІІІ покоління був одним із найменш активних до шта37
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Таблиц я 4
Антибіотикорезистентність E. coli до препаратів групи цефалоспоринів ІІІ покоління в хірургічних стаціонарах
України (2011—2015 рр.)
Антимікробні препарати
Область

Цефоперазон

Цефотаксим

Цефтріаксон

Цефтазидим

%

%

%

%

m

m

m

m

Волинська

22,4

2,16

37,9

2,47

33,9

2,36

36,3

2,29

Вінницька

18,2

1,43

18,2

1,55

21,4

1,31

45,7

1,59

Дніпропетровська

26,7

1,76

16,3

0,59

14,2

0,5

20,5

1,21

Донецька

49,7

3,76

21,6

1,23

23,9

1,16

22,5

1,23

Житомирська

9,8

0,72

19,5

0,95

30,8

1,09

35,0

1,25

Закарпатська

27,4

2,66

21,1

2,4

39,1

1,09

16,3

2,73

Запорізька

22,1

1,45

21,0

1,62

24,7

0,92

28,3

1,19

Івано-Франківська

23,3

1,43

22,6

1,2

25,3

1,14

17,3

1,06

Київська

19,8

1,81

40,3

2,79

32,3

2,09

34,9

2,47

Кіровоградська

19,7

2,47

20,1

1,96

13,7

1,18

16,0

1,32

Луганська

18,9

1,81

19,2

0,79

19,8

0,68

20,0

0,84

Львівська

35,8

2

39,6

1,72

27,0

1,52

20,6

1,41

Миколаївська

41.2

0

29,9

1,13

28,9

1,09

6,8

2,68

Полтавська

21,1

2,06

34,0

1,82

21,5

1,1

26,2

1,42

Рівненська

28,5

1,81

32,7

2,08

34,2

1,7

37,3

1,79

Сумська

30,3

2,86

15,8

1,3

20,3

1,46

10,1

1,22

Тернопільська

30,6

2,15

30,0

2,02

29,0

1,79

22,1

2,01

Харківська

35,4

1,78

44,1

1,94

26,1

1,17

37,7

2,38

Херсонська

26,9

1,81

31,2

1,49

18,3

0,94

29,6

1,18

Хмельницька

10,0

1,7

19,1

2,08

29,8

1,79

15,4

1,25

Одеська

37,2

2,23

32,7

1,8

28,3

1

27,8

1,09

Чернівецька

9,6

1,83

19,8

2,71

11,9

1,39

19,3

1,81

Черкаська

36,3

1,78

19,5

1,2

25,9

1,59

26,9

1,42

Чернігівська

23,3

1,43

24,6

2,47

18,9

2,01

26,1

2,68

м. Київ

24,3

1

21,6

0,99

30,5

1,05

29,3

1,22

Україна

22,6

0.33

31,2

0,33

23,6

0,23

26,5

0,29

Примітка. m — похибка показника.

мів E. coli. Резистентність до цього препарату в
окремих регіонах України варіювала у межах від
10,0 до 44,1 %. Найбільшу (понад 40,0 %) резистентність до цефотаксиму спостерігали в хірургічних стаціонарах Київської ((40,3 ± 2,79) %),
Харківської ((44,1 ± 1,94) %), найменшу (до
20,0 %) — Дніпропетровської ((16,3 ± 0,59) %),
Сумської ((15,8 ± 1,3) %) областей.
До цефтріаксону нечутливими були (23,6 ±
0,23) % досліджених штамів E. coli. Резистентність до нього в хірургічних стаціонарах окремих
регіонів України варіювала в межах від 11,9 до
39,1 %. Найбільшу (понад 30,0 %) резистентність клінічних штамів E. coli до цефтріаксону
виявили в хірургічних стаціонарах Волинської
((33,9 ± 2,36) %), Житомирської ((30,8 ± 1,09) %),
Закарпатської ((39,1 ± 1,09) %), Київської ((32,3 ±
38

2,09) %), Рівненської ((34,2 ± 1,7) %) областей
та м. Києва ((30,5 ± 1,05) %), найменшу (до
15,0 %) — Дніпропетровської ((14,2 ± 2,36) %),
Кіровоградської ((13,7 ± 1,18) %) і Чернівецької
((18,9 ± 2,01) %) областей.
Цефтазидим до клінічних штамів E. coli виявив невисоку активність. До цього препарату
нечутливість продемонстрували (26,5 ± 0,29) %
досліджуваних штамів. Резистентність до цефтазидиму в досліджуваних хірургічних стаціонарах регіонів України варіювала в межах
від 6,8 до 45,7 %. Найбільшу (понад 35,0 %)
резистентність до цефтазидиму виявили у
стаціонарах Волинської ((36,3 ± 2,29) %), Він
ницької ((45,7 ± 1,59) %), Житомирської ((35,0 ±
1,25) %), Рівненської ((37,3 ± 1,79) %) та Харківської ((35,7 ± 2,38) %), найменшу (до 20,0 %) —
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Закарпатської ((16,3 ± 2,73) %), Івано-Франківської ((17,3 ± 1,06) %) та Миколаївської
((6,8 ± 2,68) %) областей.
Отримані нами рівні резистентності клінічних
штамів E. coli до цефалоспоринів ІІІ покоління,
що виявлені в регіонах України, певною мірою
корелюють з даними досліджень, проведених
у період 2012—2015 рр. мережею Європейської системи нагляду за резистентністю до
протимікробних препаратів (EARSS-Net). Так,
якщо резистентність E. coli до цефалоспоринів
ІІІ покоління в Україні в період 2011—2015 рр.
в середньому становила (25,6 ± 0,14) %, то в
європейських країнах цей показник становив
12,5 %, тобто в Україні резистентність E. coli до
цефалоспоринів ІІІ покоління виявилася вищою,
ніж в європейських країнах, у 2 рази.
Показник резистентності E. coli до цефалоспоринів ІІІ покоління в європейських країнах становив від 11,9 % (2012 р.) до 13,1 %
(2015 р.). Тобто в досліджуваний період спостерігали зростання резистентності на 10,1 %.
В Україні за аналогічний період (2012—2015 рр.)
резистентність E. coli до препаратів групи цефалоспоринів ІІІ покоління збільшилася на
11,9 % — до 23,3 % у 2015 р. порівняно з
25,3 % у 2012 р.
Показники резистентності E. coli до цефалоспоринів ІІІ покоління у 2015 р. в європейських країнах різнилися та варіювали в межах
від 1,7 % (Ісландія) до 38,5 % (Болгарія). Найменші рівні (до 10,0 %) резистентності виявлено
в Ісландії (1,7 %), Нідерландах (5,7 %), Норвегії
(6,0 %), Фінляндії (6,1 %), Швеції (6,2 %), Данії
(7,5 %), Австрії (9,7 %) та Бельгії (9,7 %). Помірну
активність (резистентність від 10 до 15 %) цефалоспоринів ІІІ покоління до E. coli виявили у 12 із
30 досліджених країн, у тому числі в Німеччині
(10,4 %), Франції (11,0 %), на Мальті (11,2 %), у
Великій Британії (11,3 %), Естонії (11,4 %), Ірландії (11,4 %), Іспанії (11,6 %), Польщі (11,9 %),
Хорватії (12,5 %), Люксембурзі (12,7 %), Словенії
(13,7 %) та Чехії (14,5 %). Помірну резистентність (від 15,0 до 20,0 %) E. coli виявили в Литві
(16,0 %), Португалії (16,1 %), Угорщині (16,7 %),
Латвії (17,9 %) та Греції (19,8 %). Високі рівні резистентності (понад 25,0 %) виявлено в Румунії
(26,8 %), на Кіпрі (28,5 %), у Словаччині (30,0 %),
Італії (30,1 %) та Болгарії (38,5 %) [4].
Представник цефалоспоринів ІV покоління,
а саме цефепім, до клінічних штамів E. coli виявив помірну активність. До цього препарату
нечутливими були (24,6 ± 0,35) % досліджених
штамів. Резистентність до цього препарату в
окремих регіонах України варіювала в межах
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від 6,6 до 43,8 %. Найбільшу (понад 40,0 %)
резистентність до цефепіму виявили в хірургічних стаціонарах Рівненської ((42,2 ± 2,01) %),
Сумської ((45,8 ± 2,19) %) областей та м. Севастополя ((43,8 ± 2,4) %), найменшу (до
10,0 %) — Вінницької ((6,6 ± 1,0) %) та Львівської ((9,6 ± 1,31) %) областей.
Серед β-лактамних антибіотиків у досліджуваний період у хірургічних стаціонарах України
найбільшу антимікробну активність до E. coli
виявили карбапенеми, до яких нечутливими
були в середньому (8,2 ± 0,17) % штамів. Резистентність E. coli до іміпенему та меропенему
в середньому становила відповідно (7,8 ± 0,25)
і (8,6 ± 0,24) %.
Резистентність E. coli до іміпенему в окремих
регіонах України варіювала в межах від 3,1 до
42,1 %. Найбільшу (понад 20,0 %) резистентність до цього препарату виявили у стаціонарах Харківської ((42,1 ± 2,11) %) та Херсонської
((20,6 ± 2,83) %), найменшу (до 5,0 %) — Дніпропетровської ((3,5 ± 1,22) %), Закарпатської
((3,4 ± 1,01) %), Львівської ((3,1 ± 0,79) %) областей. До меропенему резистентність у регіонах України варіювала в межах від 2,7 до
37,4 %. Найбільшу (понад 20,0 %) резистентність спостерігали у стаціонарах Миколаївської
((23,7 ± 2,88) %) та Чернігівської ((37,4 ± 1,07) %),
найменшу (до 5,0 %) — у Львівській ((1,3 ± 0,4) %)
і Полтавській ((2,7 ± 0,74) %) областях.
Отримані нами рівні резистентності клінічних штамів E. coli до карбапенемів, виявлені в
регіонах України, не корелюють з даними досліджень, проведених у період 2012—2015 рр.
мережею Європейської системи нагляду за
резистентністю до протимікробних препаратів
(EARSS-Net). Так, якщо резистентність E. coli до
карбапенемів в Україні в період 2011—2015 рр.
у середньому становила (8,2 ± 0,17) %, то в європейських країнах цей показник становив до
1,9 %. Таким чином, резистентність E. coli до
карбапенемів в Україні виявилася вищою, ніж
в європейських країнах, у 4,31 разу.
Найпоширеніший механізм набутої резистентності ентеробактерій до аміноглікозидів —
їх ферментативна інактивація. Інактивований
антибіотик втрачає здатність до зв’язування
з рибосомою мікроорганізму, внаслідок чого
стає неефективним. На сьогодні відомо більше
50 ферментів, що здійснюють інактивацію антимікробного препарату класу аміноглікозидів.
Проблема полягає також у тому, що гени, які
кодують синтез ферментів, у більшості випадків розміщені на плазмідах. А це, у свою чергу,
призводить до швидкого внутрішньо- та між39
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видового поширення резистентності. У грамнегативних ентеробактерій можуть траплятися
майже всі комбінації набутої резистентності
до окремих представників антимікробних препаратів класу аміноглікозидів. Причому один
штам бактерій може мати декілька різних генів,
що кодують інактиваційні ферменти, отже, виявляти стійкість до різних антибіотиків указаного класу. Важливий для медичної практики
ще один механізм стійкості ентеробактерій до
препаратів класу аміноглікозидів — зниження
проникності клітинної стінки внаслідок мутацій.
Також аміноглікозиди можуть активно виводитися з мікробної клітини.
У нашому дослідженні резистентність штамів
E. coli до препаратів класу аміноглікозидів, що їх
застосовують у хірургічних стаціонарах України,
становила (21,7 ± 0,17) %. В окремі роки дослідження резистентність варіювала у межах від
19,4 % (2011 р.) до 26,9 % (2015 р.). Ці показники
в регіонах України різнилися та змінювалися з
часом. У досліджуваний період резистентність
до аміноглікозидів виросла на 38,7 %.
Серед аміноглікозидів найменшу резистентність E. coli виявили до тобраміцину
((8,3 ± 0,27) %). До гентаміцину, нетилміцину
та амікацину резистентність становила (26,0 ±
0,25), (22,2 ± 0,71) і (20,1 ± 0,25) % відповідно.
Ці показники в окремі роки дослідження різнилися, змінюючись із часом.
Показники резистентності клінічних штамів
E. coli до препаратів класу аміноглікозидів у
хірургічних стаціонарах, що розташовані в регіонах України, мали суттєві відмінності.
Найбільшу резистентність E. coli до гентаміцину спостерігали у хірургічних стаціонарах Київської ((41,3 ± 2,15) %) та Херсонської
((42,5 ± 1,35) %), до амікацину — Волинської
((30,5 ± 2,49) %), Закарпатської ((31,6 ± 1,22) %),
Тернопільської ((34,5 ± 2,14) %) та Черкаської
((40,2 ± 2,08) %), до нетилміцину — Полтавської
((48,8 ± 2,81) %) та Харківської ((32,5 ± 1,22) %)
областей.
Отримані нами рівні резистентності клінічних
штамів E. coli до аміноглікозидів, що виявлені
в регіонах України, певною мірою корелюють
з даними досліджень, проведених у 2012—
2015 рр. мережею Європейської системи нагляду за резистентністю до протимікробних
препаратів (EARSS-Net). У досліджуваний період резистентність E. coli до аміноглікозидів у
європейських країнах перебувала в межах від
10,5 % (2012 р.) до 10,4 % (2015 р.). Показники резистентності E. coli в європейських країнах різнилися та варіювали у межах від 2,9 %
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(Ісландія) до 24,2 % (Словаччина). Найменші
рівні резистентності (до 10 %) виявлено в Ісландії (2,9 %), Фінляндії (5,4 %), Нідерландах
(6,0 %), Норвегії (6,0 %), Швеції (6,4 %), Данії
(6,8 %), Австрії (7,0 %), Німеччині (7,2 %), Франції (8,2 %), Бельгії (8,4 %), Люксембурзі (8,9 %),
Естонії (9,3 %) та Великій Британії (9,9 %). Аміноглікозиди мали помірну активність до E. coli
у 12 із 30 досліджених європейських країн.
Резистентність у цих країнах становила від 11
до 15 %, у тому числі в Литві (10,1 %), Польщі (11,2 %), Чехії (11,3 %), на Мальті (11,6 %),
в Ірландії (11,6 %), Хорватії (12,7 %), Словенії
(12,9 %), Угорщині (13,6 %), на Кіпрі (13,8 %),
у Португалії (13,8 %), Латвії (14,1 %) та Іспанії
(14,7 %). Помірну резистентність на рівні від
15 до 25 % виявлено в Греції (16,1 %), Румунії
(18,3 %), Болгарії (19,8 %), Італії (20,2 %) та Словаччині (24,2 %) [4].
Нині відомі три різновиди модифікації мішені дії для макролідів та лінкозамідів: метилювання 23S-субодиниці рРНК, що є спільною
мішенню для дії всіх указаних антимікробних
препаратів, мутація в 5 домені 23S-субодиниці
рРНК та мутації в генах рибосомальних білків
L4 та L22. Найпоширенішою є резистентність,
що пов’язана з процесом метилювання мішені.
Сьогодні серед багатьох бактерій визначено
більше 20 генів, які кодують фермент метилазу. Метилювання мішені забезпечує високий
рівень резистентності до антимікробних препаратів класу макролідів та лінкозамідів. Враховуючи те, що макроліди та лінкозаміди мають спільну ділянку для зв’язування з мішенню,
формування резистентності до одного класу
антимікробних препаратів у більшості випадків
призводить до появи перехресної резистентності з іншими вказаними класами препаратів.
Активне виведення макролідів та лінкозамідів
забезпечують декілька транспортних систем.
Основне значення має система, що кодується
mef-геном [15].
У нашому дослідженні макроліди до E. coli
продемонстрували невисоку антимікробну активність, нечутливість до них показали
(30,6 ± 0,46) % штамів. Серед цих препаратів
найбільшу резистентність виявили до кларитроміцину ((36,0 ± 1,05) %), найменшу — до
азитроміцину ((27,6 ± 0,64) %). Резистентність
до еритроміцину становила (29,8 ± 0,8) %.
Рівні резистентності до зазначених препаратів у досліджуваних хірургічних стаціонарах
окремих регіонів України суттєво відрізнялися.
Найбільшу резистентність E. coli до еритроміцину спостерігали у стаціонарах Запорізької
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((74,7 ± 2,22) %) та Рівненської ((78,3 ± 2,6) %),
найменшу — Дніпропетровської ((10,9 ± 1,0) %)
та Херсонської ((10,1 ± 1,81) %) областей.
До кларитроміцину найбільшу резистентність штами E. coli виявили в хірургічних стаціонарах Миколаївської ((81,4 ± 1,85) %), Полтавської ((75,0 ± 2,84) %), Одеської ((66,7 ± 1,17) %)
областей та м. Києва ((73,1 ± 1,27) %), найменшу — Кіровоградської ((16,0 ± 1,18) %) та Луганської ((16,0 ± 1,07) %) областей.
Найбільшу резистентність клінічні штами
E. coli до азитроміцину виявили в хірургічних стаціонарах Одеської ((60,0 ± 1,91) %),
Чернігівської ((78,6 ± 2,33) %), найменшу —
Тернопільської ((6,5 ± 2,22) %) та Черкаської
((9,4 ± 1,75) %) областей.
Лінкозаміди до клінічних штамів E. coli виявили невисоку активність. До них були нечутливими (41,3 ± 0,62) % досліджених штамів.
Нечутливість до лінкоміцину та кліндаміцину
виявили відповідно (41,4 ± 0,78) і (41,1 ± 1,05) %
штамів. Ці показники у регіонах України різнилися та варіювали у межах від 7,0 до 86,3 % і
від 14,0 до 100,0 % відповідно.
Найбільшу резистентність E. coli до лінкоміцину виявили в хірургічних стаціонарах
Полтавської ((59,4 ± 2,21) %), Рівненської
((56,4 ± 1,8) %), Черкаської ((86,3 ± 1,8) %) областей, найменшу — Житомирської ((7,0 ±
1,3) %) області.
До кліндаміцину найбільшу резистентність
E. coli спостерігали в хірургічних стаціонарах
Полтавської ((92,1 ± 1,74) %), Рівненської ((65,4 ±
2,32) %) областей та м. Севастополя (100,0 %),
найменшу — Вінницької ((15,8 ± 1,92) %) області.
Тетрацикліни до штамів E. coli показали недостатню активність. До них нечутливість виявили
(31,2 ± 0,45) % досліджених штамів. Резистентність до тетрацикліну та доксицикліну становила відповідно (31,9 ± 0,7) і (30,7 ± 0,59) %.
Резистентність до тетрацикліну та доксицикліну в досліджених хірургічних стаціонарах регіонів України різнилася та варіювала у
межах від 11,3 до 75,8 % та від 13,9 до 64,1 %
відповідно.
Найбільшу резистентність до тетрацикліну спостерігали в хірургічних стаціонарах
Хмельницької ((75,8 ± 1,46) %) та Чернігівської
((66,7 ± 1,31) %), а до доксицикліну — ІваноФранківської ((63,2 ± 1,67) %) та Тернопільської
((64,1 ± 2,68) %) областей.
Представник глікопептидів ванкоміцин до
E. coli виявив невисоку антимікробну активність; до нього були нечутливими (29,4 ± 0,76) %
досліджених штамів. Частота виділення в паці-
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єнтів ванкоміцин-резистентних штамів E. coli в
досліджених хірургічних стаціонарах окремих
регіонів України різнилася та варіювала у межах
від 8,0 до 63,4 %.
Найбільшу резистентність клінічних штамів
E. coli до ванкоміцину спостерігали в хірургічних стаціонарах Харківської ((40,7 ± 2,76) %),
Херсонської ((46,8 ± 2,15) %), Чернігівської
((63,4 ± 2,52) %), найменшу — Вінницької ((8,0 ±
2,91) %), Донецької ((8,5 ± 0,95) %), Хмельницької ((8,8 ± 1,75) %) областей та м. Києва
((8,0 ± 0,82) %).
До рифампіцину нечутливість виявили
(25,0 ± 0,77) % штамів. Показники резистентності до цього препарату у регіонах України різнилися та варіювали у межах від 8,8 до 100,0 %.
Найбільшу резистентність спостерігали в
хірургічних стаціонарах Житомирської ((56,2 ±
2,54) %), Полтавської (100,0 %) та Рівненської
((69,8 ± 2,3) %), найменшу — Дніпропетровської
((8,8 ± 0,87) %), Харківської ((11,0 ± 2,16) %) та
Хмельницької ((12.3 ± 2,31) %) областей. Помірну резистентність спостерігали у Луганській
((15,3 ± 2,45) %), Тернопільській ((17,2 ± 2,72) %),
Одеській ((17,2 ± 1,34) %), Чернівецькій ((20,5 ±
2,91) %) областях та в м. Києві ((20,9 ± 1,6) %).
Високі показники резистентності до рифампіцину на рівні від 30,0 до 50,0 % спостерігали у хірургічних стаціонарах Волинської
((30,2 ± 2,2) %), Закарпатської ((33,3 ± 2,71) %),
Запорізької ((45,5 ± 2,62) %), Миколаївської
((39,3 ± 2,31) %), Черкаської ((34,2 ± 2,04) %),
Чернігівської ((30,8 ± 2,05) %) областей.
Провідним механізмом стійкості до хінолонів і фторхінолонів є модифікація мішеней їх
дії: топоізомераз ІІ і IV, що опосередковують
конформаційні зміни молекул бактеріальної
ДНК, необхідні для її нормальної реплікації.
В основі розвитку резистентності мікроорганізмів до хінолонів і фторхінолонів лежать три
головні механізми: зміна структури ферментів-мішеней (ДНК-гірази та топоізомерази IV),
порушення проникнення в клітину, активне виведення із клітини. Найбільшу спорідненість
хінолони виявляють до ДНК-гірази, завдяки
чому саме цей фермент стає первинною мішенню їх дії. Основний механізм стійкості — зміна
структури топоізомераз у результаті мутацій у
відповідних генах і амінокислотних замінах у
молекулах ферментів. Амінокислотні заміни,
своєю чергою, зумовлюють зниження спорідненості хінолонів до ферментів і підвищення
мінімальної пригнічувальної концентрації (МПК)
цих препаратів. Частота виникнення мутацій,
імовірно, мало залежить від впливу хінолонів,
41
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однак формування стійких штамів можливе
лише в результаті селекції на тлі дії препаратів. У переважній більшості випадків стійкість
формується ступінчасто. Після виникнення та
селекції мутацій у генах ферменту, що слугує
первинною мішенню дії хінолонів, МПК препаратів звичайно підвищується, а антибактеріальний ефект виявляється за рахунок пригнічення
активності ферменту, що є вторинною мішенню. Якщо вплив хінолонів на мікроорганізм
триває, то можливе виникнення та селекція
мутацій у вторинній мішені та, як наслідок, підвищення МПК. У штамів бактерій із високим
рівнем стійкості зазвичай виявляють декілька
мутацій у генах обох топоізомераз. Найвищий
рівень резистентності розвивається у випадках
дво- чи триступінчастих мутацій по тій або тій
субодиниці або одночасно в різних генах. Для
порушення розвитку бактеріальної клітини буває досить пригнічення активності тільки одного ферменту, що пов’язано з різними функціями двох топоізомераз. З огляду на те, що гени
обох ферментів локалізовані на бактеріальній
хромосомі, резистентність до фторхінолонів
має хромосомну природу, яка має перехресний характер у межах групи хінолонів. Однак
рівень резистентності до фторхінолонів значно
нижчий, що визначає високу клінічну активність
фторхінолонів стосовно більшості резистентних
до нефторованих хінолонів штамів бактерій. Ще
один механізм стійкості до хінолінів — зниження проникності зовнішньої мембрани бактерій
за рахунок ушкодження проникності поринових
каналів або ліпополісахаридного шару. У цьому
випадку знижується проникність мембрани.
Крім того, у зниженні чутливості до хінолонів
значну роль може відігравати й ефлюкс. Важливий чинник — те, що фторхінолони є найменшими індукторами поширення резистентності,
а частота виникнення мутацій мало залежить
від частоти їх використання. Це пов’язано як
зі швидким бактерицидним ефектом препаратів, що забезпечується порушенням роботи
генетичного апарату бактерійної клітини, так
і з малою вірогідністю виникнення подвійних
мутацій, що могли б забезпечити клінічно значущий рівень резистентності.
У досліджуваний період (2011—2015 рр.) у
хірургічних стаціонарах України помірну антимікробну активність до клінічних штамів E. coli
виявили фторхінолони, нечутливість до них
продемонстрували (23,9 ± 0,16) % досліджених
штамів. В окремі роки дослідження резистентність варіювала у межах від 20,8 % (2011 р.) до
27,6 % (2015 р.). Резистентність до фторхіноло42
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нів у цей період виросла на 32,7 %. Показники резистентності до фторхінолонів у регіонах
України різнилися та змінювалися з часом.
Найбільшу резистентність клінічні штами E. coli виявили до ломефлоксацину
((28,2 ± 0,95) %), найменшу — до левофлоксацину ((13,0 ± -0,12) %), ципрофлоксацину
((22,6 ± 0,4) %) та пефлоксацину ((22,6 ± 0,71) %).
Нечутливість до гатифлоксацину й офлоксацину
показали відповідно (24,8 ± 0,43) і (24,5 ± 0,4) %
досліджених штамів.
У досліджуваний період (2011—2015 рр.)
резистентність клінічних штамів E. coli до фторхінолонів у хірургічних стаціонарах регіонів
України різнилася (табл. 5 і 6).
Резистентність штамів E. coli до офлоксацину та левофлоксацину в хірургічних стаціонарах
окремих регіонів України варіювала у межах
від 10,9 до 49,5 % і від 4,5 до 51,6 % відповідно. Найбільшу резистентність до офлоксацину
виявили в хірургічних стаціонарах Донецької
(49,5 %), Тернопільської (45,0 %), Чернігівської
(38,9 %), Черкаської (34,9 %), Закарпатської
(33,3 %) та Івано-Франківської (30,7 %), а до
левофлоксацину — Донецької (35,6 %) та Київської (27,8 %) областей. Найменші рівні (до
20 %) резистентності E. coli до офлоксацину
спостерігали в хірургічних стаціонарах Львівської (10,9 %), Вінницької (12,1 %), Чернівецької
(12,8 %), Кіровоградської (13,8 %), Житомирської (15,2 %), Луганської (15,5 %), Запорізької
(11,9 %), а до левофлоксацину — Львівської
(4,5 %) та Чернівецької (7,1 %) областей.
Резистентність клінічних штамів E. coli до
гатифлоксацину та ципрофлоксацину в регіонах України різнилася та варіювала у межах
від 2,5 до 48,5 % і від 8,5 до 35,6 % відповідно.
Найбільшу резистентність (понад 30 %) до гатифлоксацину виявили в хірургічних стаціонарах Житомирської (48,5 %), Одеської (40,2 %),
Чернігівської (38,9 %), Хмельницької (38,5 %),
Закарпатської (37,7 %) та Донецької (35,2 %),
а до ципрофлоксацину — Волинської (35,6 %),
Рівненської (33,2 %), Запорізької (32,7 %), Київської (32,0 %), Закарпатської (30,4 %), Одеської
(30,3 %) та Тернопільської (30,0 %) областей.
У досліджуваних хірургічних стаціонарах
(40,4 ± 1,11) % клінічних штамів E. coli були нечутливими до пефлоксацину. Резистентність
до норфлоксацину становила (25,9 ± 0,4) %.
Резистентність до цих препаратів у регіонах
України різнилася та варіювала у межах від 10,4
до 45,2 % і від 3,8 до 44,5 % відповідно. Найбільші рівні резистентності до пефлоксацину
виявлено в хірургічних стаціонарах Полтавсь-
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Таблиц я 5
Резистентність штамів E. coli до офлоксацину, левофлоксацину та гатифлоксацину в хірургічних стаціонарах
України (2011—2015 рр.)
Антимікробні препарати
Область

Офлоксацин

Левофлоксацин

Гатифлоксацин

%

%

%

m

m

Волинська

28,0

2,48

10,9

2,39

29,6

2,3

Вінницька

12,1

1,87

11,1

2,32

14,1

2,09

Дніпропетровська

23,3

1,72

13,8

1,7

9,4

1,8

Донецька

49,5

3,69

35,6

2,42

35,2

2,23

Житомирська

15,2

1,5

14,8

2,3

48,5

1,69

Закарпатська

33,3

2,97

16,3

2,86

37,7

2,83

Запорізька

17,9

1,7

11,8

1,8

20,9

1,54

Івано-Франківська

30,7

1,34

13,7

1,35

27,0

2,27

Київська

29,0

2,92

27,8

2,38

18,6

2,93

Кіровоградська

13,8

1,62

12,3

1,74

1,6

0,8

Луганська

15,5

0,98

11,4

1,87

27,0

1,74

Львівська

10,9

1,05

4,5

1,27

2,5

1,0

Миколаївська

28,4

1,28

18,7

2,67

28,6

1,34

Полтавська

29,2

1,54

22,6

1,6

24,0

2,7

Рівненська

34,6

1,93

12,6

1,8

29,9

1,99

Сумська

28,7

2,98

12,6

2,5

14,1

2,35

Тернопільська

45,0

2,81

21,6

1,86

9,3

1,68

Харківська

21,8

1,29

13,1

2,57

29,4

1,85

Херсонська

20,2

1,42

8,9

1,11

23,4

1,85

Хмельницька

19,4

2,62

11,4

2,26

38,5

2,54

Одеська

14,1

2,56

16,4

2,01

40,2

2,24

Чернівецька

12,8

1,53

7,1

1,4

12,4

2,12

Черкаська

34,9

2,01

11,7

2,36

16,0

1,76

Чернігівська

38,9

2,63

7,1

2,26

38,9

1,49

м. Київ

23,9

1,15

18,0

1,17

13,3

1,13

Україна

24,5

0,4

13,9

0,4

24,8

0,43

Примітка. m — похибка показника.

кої (45,2 %), Рівненської (36,9 %), Харківської
(36,8 %), Запорізької (35,4 %), Дніпропетровської (34,3 %) областей та м. Києва (33,5 %), а до
норфлоксацину — Закарпатської (51,6 %), Полтавської (44,5 %), Донецької (41,5 %), Сумської (39,4 %), Запорізької (33,9 %), Чернігівської (33,3 %), Київської (33,1), Тернопільської
(33,1 %), Дніпропетровської (32,1 %) та Черкаської (31,8 %) областей.
Отримані нами показники резистентності
E. coli до фторхінолонів певною мірою узгоджуються з даними досліджень, проведених у
період 2012—2015 рр. мережею Європейської
системи нагляду за резистентністю до протимікробних препаратів (EARSS-Net) в 30 країнах Європейського Союзу. За цими даними, у
період дослідження резистентність E. coli до

фторхінолонів в європейських країнах перебувала в межах від 22,3 % (2012 р.) до 22,8 %
(2015 р.). Показники резистентності E. coli в
окремих європейських країнах різнилися та
в 2015 р. варіювали у межах від 6,8 % (Ісландія) до 45,5 % (Кіпр). Показники резистентності
досліджених штамів E. coli до фторхінолонів у
європейських країнах мали суттєві відмінності.
Найменші рівні (до 15 %) резистентності виявлено в Ісландії (6,8 %), Норвегії (10,2 %), Фінляндії (11,2 %), Данії (11,9 %), Швеції (12,6 %) та Нідерландах (13,2 %). Помірну резистентність (від
15 до 25 %) виявлено в Естонії (15,2 %), Великій
Британії (15,6 %), Франції (17,7 %), Німеччині
(19,5 %), Австрії (20,0 %), Литві (20,6 %), Чехії (22,6 %), Ірландії (23,1 %), Хорватії (24,0 %),
Люксембурзі (24,2 %) та Словенії (24,6 %). Ви43
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Таблиц я 6
Резистентність штамів E. coli до ципрофлоксацину, пефлоксацину та норфлоксацину в хірургічних
стаціонарах України (2011—2015 рр.)
Антимікробні препарати
Область

Ципрофлоксацин

Пефлоксацин

Норфлоксацин

%

%

%

m

m

m

Волинська

35,6

2,25

18,8

2,77

21,2

2,83

Вінницька

14,4

1,13

15,1

1,78

25,5

2,03

Дніпропетровська

23,2

1,41

34,3

2,73

32,1

1,75

Донецька

26,1

1,2

0

0

41,5

2,44

Житомирська

18,4

0,92

29,0

2,46

19,6

1,37

Закарпатська

30,4

2,8

0

0

51,6

2,98

Запорізька

32,7

1,72

35,4

2,72

33,9

1,69

Івано-Франківська

17,5

0,99

20,2

1,35

24,0

1,36

Київська

32,0

2,17

12,8

2,87

33,1

4,23

Кіровоградська

14,3

1,62

21,9

2,63

15,2

1,66

Луганська

18,4

0,78

12,1

1,97

23,7

1,15

Львівська

8,5

0,93

0

0

3,8

1,24

Миколаївська

28,9

1,17

0

0

25,7

1,21

Полтавська

24,0

1,32

45,2

2,68

44,5

2,11

Рівненська

33,2

1,8

36,9

2,23

16,3

2,33

Сумська

26,3

2,05

0

0

39,4

2,51

Тернопільська

30,0

2,04

28,6

2,08

33,1

2,94

Харківська

29,2

1,37

36,8

2,27

28,9

1,64

Херсонська

20,6

1,21

13,3

2,77

26,3

1,95

Хмельницька

8,5

1,12

14,3

1,23

11,0

2,88

Одеська

30,3

1,24

28,9

2,35

14,1

3,94

Чернівецька

13,0

1,43

14,8

2,31

9,4

1,63

Черкаська

13,7

1,01

0

0

31,3

2,69

Чернігівська

15,6

2,81

10,4

2,11

33,3

4,81

м. Київ

27,5

1,09

33,5

3,75

19,7

1,47

Україна

22,6

0,27

22,4

0,67

25,9

0,4

Примітка. m — похибка показника.

сокі рівні (від 25 до 35 %) резистентності виявили в Бельгії (26,6 %), Латвії (27,8 %), Польщі
(27,9 %), Угорщині (29,0 %), Португалії (29,7 %),
Греції (30,6 %), Румунії (30,7 %) та Іспанії
(31,6 %). Найбільші (від 35 до 45 %) показники
резистентності спостерігали в Болгарії (35,3 %),
на Мальті (38,8 %), у Словаччині (44,2 %), Італії
(44,4 %) та на Кіпрі (45,5 %) [4].
Отже, результати проведених нами розра
хунків дають підстави стверджувати, що в період спостереження (2011—2015 рр.) (26,5 ±
0,07) % досліджених клінічних штамів E. coli
були нечутливими до всіх тестованих антибіотиків. Найбільшу активність до штамів E. coli виявили іміпенем, меропенем, лінезолід, амікацин,
пефлоксацин, нетилміцин та левофлоксацин,
найменшу — пеніцилін, лінкоміцин, кліндаміцин,
44

ампіцилін, амоксицилін та кларитроміцин. Встановлено розбіжності показників резистентності
штамів E. coli до окремих тестованих антимікробних препаратів у досліджених стаціонарах
регіонів України, які змінювалися з часом.
Отримані за результатами аналізу дані
свідчать, що у досліджуваний період (2011—
2015 рр.) спостерігалася чітка тенденція до
зростання резистентності штамів E. coli до антимікробних препаратів, які застосовують у
хірургічних стаціонарах України (див. табл. 2).
Резистентність E. coli у 2015 р. порівняно з
2011 р. виросла в 1,48 разу. В окремі роки досліджуваного періоду показники резистентності
E. coli у всіх регіонах України різнилися та становили в середньому (20,2 ± 0,15) % у 2011 р.,
(25,1 ± 0,1) % у 2012 р., (28,1 ± 0,14) % у 2013 р.,
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(28,6 ± 0,16) % у 2014 р. та (30,0 ± 0,18) % у
2015 р.
У досліджуваний період (2011—2015 рр.)
ріст резистентності E. coli спостерігали майже
до всіх класів та груп антибіотиків (крім рифампіцинів і лінкозамідів). Найбільші показники росту резистентності виявляли до хлорамфеніколу
(у 3,5 разу), оксазолідинів (у 2,5 разу), найменші — до макролідів (на 5,1 %), глікопептидів
(на 27,6 %), фторхінолонів (на 32,7 %), тетрациклінів (на 35,1%) та аміноглікозидів (38,7 %).
Резистентність до β-лактамних антибіотиків
збільшилася в 1,59 разу. Водночас зменшилася
резистентність E. coli до рифампіцинів і лінкозамідів на 2,81 і 5,67 % відповідно.
Основою ефективної стартової (емпіричної)
антибіотикотерапії є дані про поширеність антибіотикорезистентності. Виконана нами робота
стала кроком на шляху багатоцентрового дослідження антибіотикорезистентності штамів
E. coli у пацієнтів з нозокоміальними гнійно-запальними інфекціями, госпіталізованих у стаціонари України.
Аналіз даних вивчення чутливості клінічних
штамів E. coli показав, що частота рівнів резистентності до тестованих антибіотиків різних класів суттєво коливалася залежно від географічного розташування досліджуваних стаціонарів у
різних регіонах України. Ці відмінності, на нашу
думку, пов’язані не з географічним розташуванням стаціонарів, а з локальними особливостями
політики використання антибіотиків.
Обсяг проведених нами досліджень штамів,
виділених у пацієнтів в окремих стаціонарах,
не дає можливості встановити статистично
значущі відмінності резистентності клінічних
штамів E. coli до антибіотиків у різних хірургічних стаціонарах окремих регіонів та розробити
рекомендації національного масштабу щодо
емпіричної (стартової) антибіотикотерапії нозокоміальних інфекцій.
Для отримання інформації, необхідної для
розроблення і впровадження ефективних підходів до лікування інфекцій, стримування появи й поширення мікробної резистентності на
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локальному, регіональному й національному
рівнях необхідно налагодити систематичний
епідеміологічний нагляд за мікробною резистентністю. Отримана інформація дасть
змогу оцінити тенденції і прогнозувати вірогідність виникнення й поширення мікробної
резистентності, її наслідків для пацієнта. Аналіз ситуації, що склалася, дасть можливість
розробити на відповідному рівні стратегію
стримування поширення антибіотикорезистентності та вжити належних заходів для боротьби із цим явищем.
Висновки
1. Резистентність штамів E. coli до антимікробних препаратів у хірургічних стаціонарах
України в середньому становить 26,5 %. Спостерігається тенденція до зростання резистентності E. coli до антибіотиків, яка в досліджуваний період збільшилася в 1,48 разу.
2. Резистентність нозокоміальних штамів
E. coli у хірургічних стаціонарах становить собою серйозну терапевтичну та епідеміологічну
проблему. Найбільшою активністю до нозокоміальних штамів E. coli характеризуються іміпенем, тобраміцин, меропенем, левофлоксацин
та амікацин. Висока резистентність спостерігалася до пеніциліну, лінкоміцину, кліндаміцину,
ампіциліну, кларитроміцину, амоксициліну та
цефуроксиму.
3. З огляду на постійні зміни рівня резистентності нозокоміальних штамів E. coli, що
спостерігається в регіонах України, необхідно
здійснювати постійний моніторинг резистентності до дії антибіотиків у кожному стаціонарі
й на основі отриманих локальних даних розробити лікарняний формуляр антибіотиків.
4. Політику застосування антибіотиків у кожному хірургічному стаціонарі слід визначати залежно від локальних даних про резистентність
до протимікробних препаратів.
5. Необхідно налагодити систему епідеміологічного нагляду за мікробною резистентністю
на локальному, регіональному та національному рівнях.

Конфлікт інтересів
Конфлікту інтересів немає.
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Антибиотикорезистентность нозокомиальных штаммов
escherichia coli в хирургических стационарах украины:
результаты многоцентрового исследования (2011—2015 гг.)
А.Г. Салманов
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика, Киев
Резюме
Цель работы — изучить антибиотикорезистентность нозокомиальных штаммов Escherichia coli,
выделенных у пациентов, госпитализированных в хирургические стационары разных регионов Украины.
Материалы и методы. Исследовано 414 886 клинических штаммов E. coli, выделенных у пациентов, госпитализированных в хирургические отделения 47 многопрофильных стационаров 24 областей
Украины, а также г. Киева на протяжении 2011—2015 гг. Чувствительность штаммов E. coli изучена к
36 антимикробным препаратам (пенициллин, ампициллин, амоксициллин, оксациллин, ампициллин/
сульбактам, амоксициллин/клавуланат, цефазолин, цефалексин, цефуроксим, цефоперазон, цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим, цефепим, имипенем, меропенем, гентамицин, амикацин, тобрамицин,
нетилмицин, эритромицин, кларитромицин, азитромицин, линкомицин, клиндамицин, тетрациклин,
доксициклин, ванкомицин, рифампицин, офлоксацин, левофлоксацин, ломефлоксацин, гатифлоксацин,
ципрофлоксацин, пефлоксацин, норфлоксацин) в соответствии с рекомендациями Национального
комитета США по клиническим лабораторным стандартам (NCCLS).
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Результаты и обсуждение. В исследуемых хирургических стационарах Украины 26,5 % штаммов
E. coli были не активными ко всем тестированным антибиотикам. Наиболее активными антибиотиками
относительно штаммов E. coli были имипенем, тобрамицин, меропенем, левофлоксацин и амикацин. Высокая частота резистентности отмечена для пенициллина (56,9 %), линкомицина (41,4 %), клиндамицина
(41,1 %), ампициллина (39,6 %), кларитромицина (36,5 %), амоксициллина (36,0 %) и цефуроксима (33,4 %).
Выводы. Антибиотикорезистентность нозокомиальных штаммов E. coli в исследуемых стационарах
является серьезной терапевтической и эпидемиологической проблемой. Наибольшей активностью
к нозокомиальным штаммам E. coli обладали имипенем, тобрамицин, меропенем, левофлоксацин и
амикацин. Учитывая постоянные изменения уровня резистентности нозокомиальных штаммов E. coli
в разных регионах, необходимо проводить постоянный мониторинг антибиотикорезистентности в каждом стационаре и на основании полученных локальных данных разработать больничный формуляр
антибиотиков. Политика использования антибиотиков в каждом хирургическом стационаре должна
определяться в зависимости от локальных данных резистентности к противомикробным препаратам.
Необходимо организовать систему эпидемиологического надзора за микробной резистентностью на
локальном, региональном и национальном уровнях.
Ключевые слова: Escherichia coli, хирургия, хирургические стационары, нозокомиальные инфекции,
антибиотики, антибиотикорезистентность.

Antibiotic RESISTANCE OF NOSOCOMIAL STRANIS
ESCHERICHIA COLI in Ukrainian surgical departments:
RESULTS OF MULTICENTER STUDY (2011—2015)
A.G. Salmanov
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
Summary
Objective — to determine antimicrobial resistance of nosocomial stranis Escherichia coli, isolated from
hospitalized patients from regional Ukrainian surgical departments.
Materials and methods. We conducted an evaluation of 414886 clinical strains of E. coli isolated in
2011—2015 from patients hospitalized into 47 hospitals in 24 different regions of Ukraine. In accordance with
the NCCLS recommendations, using agar dilution method, we studies the susceptibility to 36 antimicrobials:
penicillum, ampicillin, amoxicillin, oxacillin, ampicillin/sulbactam, amoxicillin/clavulanic acid, cefazolin,
cefalexin, cefuroxime, cefoperazone, cefotaximum, ceftriaxone, ceftazidime, cefepim, imipenem, meropenem,
gentamicin, amikacinum, tobramyinum, eritromicin, clarithromycin, azithromycin, lincomycin, clindamycin,
tetracyclin, doxycyclinum, vancomycin, rifampicin, ofloxacinum, levofloxacin, lomefloxacin, gatifloxacin,
ciprofloxacin, norfloxacin, pefloxacin.
Results and discussion. Studies have shown that in surgical hospitals in Ukraine, 26.5 % of E. coli strains
showed resistance to all tested antibiotics. The most potent antimicrobials were imipenem, tobramyinum,
meropenem, levofloxacin and amikacinum. The high rates of resistance were found to penicillum (56.9 %),
lincomycin (41.4 %), clindamycin (41.1 %), ampicillin (39.6 %), clarithromycin (36.5 %), amoxicillin (36.1 %),
and to cefuroxime (33.4 %).
Conclusions. Resistance of nosocomial strains of E. coli at in-patient medical institutions is a serious
therapeutic and epidemiologic issue. Imipenem, meropenem, linezolid, levofloxacin, and tobramyinum have
been the most active to nosocomial strains of E. coli. Taking into account resent changes in resistance levels
of nosocomial strains of E. coli, which take place in various regions, constant monitoring over resistance to
antimicrobials at every in-patient medical institution is required. Also, hospital record forms of antibiotics
should be elaborated based upon the local data received. Antibiotics utilization policy in each surgical inpatient institution should be determined in accordance with the local data on resistance to antimicrobials.
System of epidemiologic surveillance over microbial resistance should be established on the local, regional,
and national levels.
Key words: Escherichia coli, surgery, surgical departments, nosocomial infections, antibiotics, antimicrobial
resistance.
Citation: Salmanov AG. Antibiotic resistance of nosocomial stranis Escherichia coli in Ukrainian surgical
departments: results of multicenter study (2011—2015) (Ukr). International Journal of Antibiotics and
Probiotics 2017; 1 (1): 29-48.
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Антибіотикорезистентність
нозокоміальних штамів Pseudomonas aeruginosa
в хірургічних стаціонарах України: результати
багатоцентрового дослідження (2011—2015 рр.)
Мета роботи — вивчити антибіотикорезистентність клінічних штамів Pseudomonas aeruginosa, виді
лених у пацієнтів, госпіталізованих у хірургічні стаціонари у різних регіонах України.
Матеріали і методи. Досліджено 279 620 клінічних штамів P. aeruginosa, виділених від пацієнтів,
госпіталізованих у 2011—2015 рр. у хірургічні відділення 42 багатопрофільних стаціонарів у 24 областях
України, а також у м. Києві. Вивчено чутливість штамів P. aeruginosa до 36 антибіотиків (пеніцилін, ампіцилін, амоксицилін, оксацилін, ампіцилін/сульбактам, амоксицилін/клавуланат, цефазолін, цефалексин,
цефуроксим, цефоперазон, цефотаксим, цефтріаксон, цефтазидим, цефепім, іміпенем, меропенем,
гентаміцин, амікацин, тобраміцин, нетилміцин, еритроміцин, кларитроміцин, азитроміцин, лінкоміцин,
кліндаміцин, тетрациклін, доксициклін, ванкоміцин, рифампіцин, офлоксацин, левофлоксацин, ломефлоксацин, гатифлоксацин, ципрофлоксацин, пефлоксацин, норфлоксацин) відповідно до рекомендацій
Національного комітету США з клінічних лабораторних стандартів.
Результати та обговорення. У хірургічних стаціонарах України 39,6 % штамів P. aeruginosa виявили резистентність до всіх досліджених антибіотиків. Найактивнішими щодо штамів P. aeruginosa були
меропенем, тобраміцин, іміпенем та левофлоксацин. Високий рівень резистентності спостерігали до
пеніциліну (66,6 %), еритроміцину (60,3 %), рифампіцину (58,2 %), тетрацикліну (56,8 %), азитроміцину
(54,6 %), амоксициліну (53,8 %), цефалексину (52,4 %), ампіциліну/сульбактаму (51,2 %), кларитроміцину
(51,0 %) та пефлоксацину (50,4 %).
Висновки. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів P. aeruginosa в досліджених стаціонарах є серйозною терапевтичною та епідеміологічною проблемою. Найбільшою активністю до
нозокоміальних штамів P. aeruginosa характеризуються іміпенем та меропенем. З огляду на постійні
зміни рівня резистентності нозокоміальних штамів P. aeruginosa в регіонах України необхідно у кожному стаціонарі здійснювати постійний моніторинг за резистентністю до дії антибіотиків і на підставі
отриманих даних розробити лікарняний формуляр антибіотиків. Тактику використання антибіотиків
у кожному хірургічному стаціонарі слід визначати залежно від локальних даних резистентності до
протимікробних препаратів. Необхідно організувати систему епідеміологічного нагляду за мікробною
резистентністю на локальному, регіональному та національному рівнях.
Ключові слова: Pseudomonas aeruginosa, хірургія, нозокоміальні інфекції, антибіотики, антибіотикорезистентність.
Посилання: Салманов А.Г., Вернер О.М. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Рseudo
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Вступ
Однією з причин зниження ефективності
лікування хворих та заходів боротьби з нозокоміальними гнійно-запальними інфекціями в
хірургії є антимікробна резистентність їх збудників [1—6]. Серед них найбільш поширеним
в Україні [1—3], США [4], країнах Європи [5] та
Азії [6] є Pseudomonas aeruginosa.
Останнім часом у світі спостерігається зростання резистентності P. aeruginosa до антибіотиків, які використовують у клінічній практиці. Поширеність резистентності штамів P. aeruginosa
до різних груп та класів антимікробних препаратів значно варіює в різних країнах [1—6].
Незважаючи на впровадження в медичну
практику новітніх технологій діагностики і хірургічних методів, наявність значної кількості
антимікробних препаратів (понад 30 класів),
проблема лікування пацієнтів з післяопераційними гнійно-запальними інфекціями, спричиненими P. aeruginosa, залишається актуальною.
У США P. aeruginosa належить до так званих
ESKAPE-патогенів [4]. На конференції проекту ARPAC (Antibiotic Resistance; Prevention and
Control) Європейської асоціації з клінічної мікробіології та інфекційних хвороб (European Society
of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
(ESCMID)), яка відбулася у листопаді 2004 р., визначено мікроорганізми, зокрема P. aeruginosa,
наявність яких має суворо контролюватися в
лікувально-профілактичних установах через
загрозу їх епідемічного поширення [5]. ВООЗ
17 лютого 2017 р. віднесла цей мікроорганізм
до видів бактерій, які становлять найбільшу
загрозу для здоров’я людини (всього їх 12) [6].
Захворювання, спричинені стійкими до дії
антибіотиків штамами P. aeruginosa, потребують
значних матеріальних витрат на лікування, призводять до збільшення тривалості перебування
пацієнтів у стаціонарі та зростання смертності.
Полірезистентні штами надзвичайно небезпечні
у клінічних умовах, оскільки за нозокоміальних
інфекцій, спричинених такими збудниками, значно підвищується смертність пацієнтів, зокрема
летальність хворих з бактеріємією становить
83,3 % [7].
Резистентність бактерій до антимікробних
препаратів може бути природною і набутою.
Природна стійкість — постійна видова ознака мікроорганізмів. Вона відома, легко прогнозується
і протягом тривалого часу залишається без змін.
Природно стійкі мікроорганізми або не мають
мішені для дії антибіотика, або їх мембрана є
непроникною, або антибіотик ферментативно
інактивується. Бактерії, які мають природну ре50
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зистентність до певних антимікробних препаратів, до них не чутливі. Набута резистентність
мікроорганізмів є серйозною проблемою, і прогнозувати її досить складно. Основна особливість набутої резистентності — її зміна з часом.
Виникнення стійкості можливе двома шляхами:
мутації у генах мікроорганізмів та отримання
ззовні генетичного матеріалу, який відповідає
за резистентність. Нині відомі такі механізми
набутої резистентності мікроорганізмів: а) модифікація мішені дії, б) інактивація антибіотика,
в) активне виведення антибіотика з мікробної
клітини (ефлюкс), г) порушення проникності зовнішніх структур мікробної клітини, д) формування метаболічного шунта. Набута резистентність у
мікроорганізмів може забезпечуватися одним із
наведених механізмів, а також їх комбінаціями.
P. aeruginosa часто набуває полірезистентності за рахунок одночасної наявності різних
механізмів стійкості — продукції β-лактамаз,
наявності аміноглікозид-модифікувальних ферментів, мутацій у генах, які кодують топоізомеразу, зниження проникності мембран, активізації ефлюксних помп тощо. З цієї причини
критерії віднесення P. aeruginosa до полірезистентного типу (MDR — multidrug-resistant або
XDR — extensively drugresistant) нечіткі та зазвичай ґрунтуються на виявленні нечутливості до
трьох протисиньогнійних антибіотиків або більше (наприклад, до піперациліну, цефтазидиму,
карбапенемів, фторхінолонів або аміноглікозидів). Особливо небезпечними є полірезистентні
або панрезистентні мікроорганізми («супербактерії»), до яких відносять штами P. aeruginosa,
котрі продукують β-лактамази розширеного
спектра (БЛРС) та/або карбапенемази.
β-лактами є найчисленнішим і найчастіше
використовуваним класом антибактерійних
препаратів. Найбільш поширеним механізмом
резистентності мікроорганізмів до β-лактамів
є їх ферментативна інактивація за допомогою
β-лактамаз. Незважаючи на те, що нові генерації
β-лактамів захищені інгібіторами, резистентність
до них також стає проблемою. Поширення резистентності, пов’язаної з β-лактамазами широкого
та розширеного спектра, знижує ефективність
застосування антимікробних препаратів цього
класу. Практично серед усіх грамнегативних бактерій трапляється резистентність до β-лактамів,
пов’язана зі зниженням проникності клітинної
стінки внаслідок мутацій мікроорганізмів. Останнім часом з’явилася інформація про активне виведення β-лактамів з мікробної клітини. Найбільше цей механізм стосується P. aeruginosa, яка
може активно виводити навіть карбапенеми.
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Успіх стартової антибактеріальної терапії
нозокоміальної гнійно-запальної інфекції, спричиненої P. aeruginosa, залежить від правильного вибору антибіотика, що можливо у разі
наявності даних щодо його резистентності.
Незважаючи на актуальність і клінічне значення, проблему поширення резистентності
P. aeruginosa в Україні досліджено недостатньо.
Бракує даних щодо частоти антибіотикорезистентності нозокоміальних штамів P. aeruginosa
у хірургічних стаціонарах країни.
Очевидно, що дані зарубіжної та вітчизняної літератури не можуть замінити результати
багатоцентрових досліджень, за допомогою
яких можна визначити масштаби поширення
антибіотикорезистентності штамів P. aeruginosa
на локальному, регіональному та національному рівнях. Це пов’язано з тим, що політика
використання антибіотиків в Україні та інших
країнах суттєво відрізняється. Оскільки в Україні такі дослідження на державному рівні не
впроваджено, першим кроком до їх здійснення
слід вважати багатоцентрові дослідження резистентності клінічних штамів P. aeruginosa —
збудників післяопераційних гнійно-запальних
інфекцій, які виділяються бактеріологічними
лабораторіями України.
Мета роботи — вивчити антибіотикорезистентність щодо клінічних штамів P. aeruginosa,
виділених у пацієнтів, госпіталізованих у хірургічні стаціонари у різних регіонах України.
Матеріали і методи
До аналізу було залучено 279 620 клінічних
штамів P. aeruginosa, виділених із біологічного
матеріалу (гній з вогнища патологічного процесу та виділення з дренажів) у пацієнтів, госпіталізованих у хірургічні відділення 42 багатопрофільних стаціонарів у 24 областях України,
а також у м. Києві у 2011—2015 рр. Клінічні
штами виділено та ідентифіковано у мікробіологічних лабораторіях досліджених стаціонарів.
Дослідження клінічного матеріалу та інтерпретацію отриманих результатів проводили
згідно з Наказом МОЗ СРСР від 22.04.1985 р.
№ 535 «Об унификации микробиологических
(бактериологических) методов исследования,
применяемых в клинико-диагностических
лабораториях лечебно-профилактических
учреждений». Виділені штами мікроорганізмів
ідентифікували загальноприйнятими бактеріологічними методами відповідно до класифікації
Бергі (1997).
Визначали чутливість виділених штамів
P. aeruginosa до 36 антибіотиків (пеніцилін,
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ампіцилін, амоксицилін, оксацилін, ампіцилін/
сульбактам, амоксицилін/клавуланат, цефазолін, цефалексин, цефуроксим, цефоперазон,
цефтріаксон, цефотаксим, цефтазидим, цефепім, іміпенем, меропенем, гентаміцин, амікацин,
тобраміцин, нетилміцин, еритроміцин, кларитроміцин, азитроміцин, лінкоміцин, кліндаміцин,
тетрациклін, доксициклін, ванкоміцин, рифампіцин, офлоксацин, левофлоксацин, ломефлоксацин, гатифлоксацин, ципрофлоксацин,
пефлоксацин, норфлоксацин) дискодифузійним
методом відповідно до клінічних лабораторних
стандартів, рекомендованих Національним комітетом США (NCCLS).
Отримані результати досліджень піддавали
статистичній обробці загальноприйнятими методами варіаційної і кореляційної статистики.
Формування бази даних та статистичний аналіз
даних проводили з використанням спеціалізованої комп’ютерної програми Microsoft Excel.
Результати та обговорення
Аналіз результатів досліджень показав, що
у період (2011—2015) у хірургічних стаціонарах
України в середньому (39,6 ± 0,21) % клінічних
штамів P. aeruginosa були резистентними до всіх
тестованих антибіотиків. Резистентність штамів
P. aeruginosa до окремих груп та класів антимікробних препаратів відрізнялася (табл. 1).
Установлено, що у досліджуваний період
найбільшу резистентність штами P. aeruginosa
виявили до рифампіцинів, макролідів і тетрациклінів, найменшу — до аміноглікозидів. Резистентність 39—45 % — до β-лактамних препаратів, фторхінолонів, глікопептидів та лінкозамідів
(рис.1).
Протягом 2011—2015 рр. у хірургічних стаціонарах України резистентність клінічних штамів
P. aeruginosa до всіх груп та класів антибіотиків
змінилася (рис. 2).
Наші розрахунки показали, що резистентність штамів P. aeruginosa в хірургічних стаціонарах України в 2015 р. порівняно з 2011 р.
збільшилася на 15,3 %. За роками цей показник
відрізнявся (табл. 2) і становив у 2011 р. у середньому (33,1 ± 0,24) %, у 2012 р. — (37,4 ± 0,22) %,
у 2013 р. — (40,3 ± 0,21) %, у 2014 р. — (42,5 ±
0,21) %, у 2015 р. (48,4 ± 0,22) %.
Аналіз даних, наведених у табл. 2, свідчить,
що найменший ріст резистентності штамів
P. aeruginosa спостерігали до препаратів класу
тетрациклінів (на 2,3 %).
Таким чином, отримані результати дають підставу стверджувати, що в хірургічних стаціонарах України спостерігається чітка тенденція до
51
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Та блиц я 1
Антибіотикорезистентність штамів P. aeruginosa до антимікробних препаратів різних груп та класів
у хірургічних стаціонарах України (2011—2015 рр.)
Антибіотики

Кількість досліджень
(n = 239 879)
абс.

β-лактамні антибіотики

141 534

55 922

З них резистентні
%
39,50 ± 0,71

Пеніциліни різних груп

29 391

13 689

46,60 ± 0,76

Цефалоспорини

87 370

36 819

42,10 ± 0,88

І покоління

14 223

6697

47,10 ± 0,52

ІІ покоління

5272

2679

50,80 ± 0,66

ІІІ покоління

53 674

21 537

40,10 ± 0,36

ІV покоління
Карбапенеми

14 201

5906

41,60 ± 0,42

25 773

5414

21,00 ± 0,36

Аміноглікозиди

53 029

18 875

35,60 ± 0,92

Макроліди

6535

3637

55,70 ± 1,28

Лінкозаміди

3499

1590

45,40 ± 1,53

Тетрацикліни

5999

3130

52,20 ± 1,11

Глікопептиди

2852

1269

44,50 ± 1,28

Рифампіцини

3050

1780

58,40 ± 1,02

Фторхінолони

55 645

23 027

41,40 ± 0,63

зростання резистентності штамів P. aeruginosa
до всіх класів антимікробних препаратів.
Установлено суттєві відмінності щодо резистентності досліджених клінічних штамів
P. aeruginosa до окремих тестованих антибіотиків (рис. 3). Ці показники змінювалися з часом.
Бактерії, зокрема P. aeruginosa, здатні набувати стійкості до β-лактамів за рахунок майже всіх
відомих механізмів: ферментативної інактивації
(продукція β-лактамаз різного типу та специфічності), модифікації мішені (ПСБ), блокування по-

трапляння антибіотика у клітину та/або активного
їх викиду за участі ефлюксних помп [8]. Імовірно,
розвиток різноманітних адаптивних змін, які зумовлюють резистентність до β-лактамів, спричинений їх інтенсивним застосуванням у медичній
практиці протягом тривалого часу.
Механізми формування резистентності бактерій до β-лактамних антибіотиків добре вивчено. Основним із них є продукція β-лактамаз,
які руйнують β-лактамне кільце антибіотика.
Тема β-лактамаз, які продукуються числен-

Рис. 1. Резистентність клінічних штамів P. aeruginosa до різних класів антибіотиків у хірургічних стаціонарах
України (2011—2015 рр.)
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Рис. 2. Динаміка резистентності штамів P. aeruginosa до різних класів антибіотиків у хірургічних стаціонарах
України

ними збудниками поширених інфекцій, варта
особливої уваги і висвітлення через низку причин. Так, вони є основним чинником стійкості
до багатьох, а в деяких випадках — до всіх
β-лактамних антибіотиків, особливо до тих, які
належать до препаратів першої лінії при виборі
лікування інфекційних захворювань, що зовсім
унеможливлює їх застосування. Грамнегативні
бактерії, зокрема P. aeruginosa, досить швидко пристосовуються до селективного тиску
антибіотиків шляхом синтезу β-лактамаз, нові
різновиди цих ферментів виявляють завдяки
сучасним технологіям, а їх кількість стрімко
зростає з кожним роком.
β-лактамази кодуються хромосомами або
плазмідами. Вони більш поширені у грамне
гативних мікроорганізмів. Зв’язування β-лак
тамази з β-лактамним антибіотиком запускає
гідроліз амінного зв’язку лактамного кільця,
що призводить до інактивації антибіотика. Відомо понад 500 β-лактамаз, які розподілені на 4
молекулярних класи (A, B, C i D) та групи. Існує
також клінічна класифікація β-лактамаз — по-

діл на класи. Найбільш простою і найменш суперечливою є структурна класифікація β-лак
тамаз, відповідно до якої розрізняють серинові
β-лактамази (містять амінокислоту серин в активному центрі), які належать до класів A, C і D,
та метало-β-лактамази (клас B) — з іоном цинку
в активному центрі.
Поняття «β-лактамази розширеного спектра»
(БЛРС, англ. extended spectrum betalactamases
(ESBL)) об’єднує велику кількість бактеріальних
ферментів, які здатні розщеплювати оксііміноβ-лактами — цефалоспорини III—IV покоління,
азтреонам, пеніциліни та виявляють чутливість
до інгібіторів: клавуланової кислоти, сульбактаму і тазобактаму.
Перші БЛРС було виявлено в середині 1980-х
років. Нині описано близько 300 ферментів, цей
список постійно поповнюється. БЛРС виявлено
в усіх представників родини Enterobacteriaceae,
а також у P. aeruginosa і Acinetobacter baumanii.
У більшості випадків гени БЛРС локалізуються
на плазмідах, що є причиною надзвичайно швидкого поширення резистентних збудників у світі.

Таблиц я 2
Динаміка резистентності (%) штамів P. aeruginosa до різних класів антибіотиків у хірургічних стаціонарах
України в 2011—2015 рр. (M ± m)
Антибіотики

2011

2012

2013

2014

2015

β-лактамні антибіотики

30,70 ± 0,74

34,40 ± 0,88

41,40 ± 0,71

44,10 ± 0,83

54,40 ± 0,83

Аміноглікозиди

28,20 ± 1,73

30,50 ± 0,88

35,90 ± 0,92

41,10 ± 0,93

41,70 ± 0,74

Макроліди

42,30 ± 0,92

63,40 ± 1,71

63,40 ± 1,88

48,10 ± 1,86

56,50 ± 2,67

Лінкозаміди

34,40 ± 2,11

48,90 ± 2,11

46,90 ± 2,14

42,20 ± 2,09

41,10 ± 2,89

Тетрацикліни

41,30 ± 2,18

45,20 ± 1,61

58,50 ± 1,65

42,60 ± 1,77

43,60 ± 2,77

Глікопептиди

36,10 ± 1,94

49,40 ± 2,11

49,40 ± 1,88

47,10 ± 2,34

42,90 ± 1,94

Рифампіцини

56,30 ± 3,02

62,80 ± 2,17

56,50 ± 1,52

56,80 ± 1,62

66,50 ± 2,87

Фторхінолони

29,80 ± 0,96

29,90 ± 0,86

36,60 ± 1,71

38,90 ± 1,71

40,30 ± 1,33
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Рис. 3. Резистентність клінічних штамів P. aeruginosa в хірургічних стаціонарах України до окремих антибіотиків (2011—2015 рр.):

1 — пеніцилін; 2 — еритроміцин; 3 — рифампіцин; 4 — гатифлоксацин; 5 — тетрациклін; 6 — азитроміцин; 7 — ампіцилін/
сульбактам; 8 — амоксицилін; 9 — цефалексин; 10 — амоксицилін/клавуланат; 11 — пефлоксацин; 12 — кларитроміцин;
13 — цефуроксим; 14 — оксацилін; 15 — ципрофлоксацин; 16 — доксициклін; 17 — кліндаміцин; 18 — цефтріаксон;
19 — ванкоміцин; 20 — лінкоміцин; 21 — норфлоксацин; 22 — цефотаксим; 23 — гентаміцин; 24 — нетилміцин; 25 — цефоперазон; 26 — цефазолін; 27 — цефепім; 28 — ломефлоксацин; 29 — ампіцилін; 30 — цефтазидим; 31 — амікацин;
32 — офлоксацин; 33 — левофлоксацин; 34 — іміпенем; 35 — тобраміцин; 36 — меропенем

Для β-лактамних антибіотиків основним механізмом дії є незворотна інактивація трансмембранних ферментів — транс- та карбоксипептидаз
(пеніцилін-зв’язувальних білків (ПСБ)), які беруть
участь у завершальному етапі синтезу пептидоглікану, забезпечуючи поперечне зшивання
молекул полімеру. Різні групи антибіотиків, які належать до β-лактамних (пеніциліни, цефалоспорини, карбапенеми та монобактами), відрізняються за типом ПСБ, до якого вони приєднуються,
спектром дії та деякими іншими особливостями.
Нами встановлено, що в хірургічних стаціонарах України в досліджуваний період до
β-лактамних препаратів резистентність виявили
в середньому (39,5 ± 0,71) % штамів P. aeruginosa.
Резистентність до препаратів цього класу варіювала від 30,7 % (2011) до 54,4 % (2015).
Резистентність до пеніцилінів становила в
середньому (46,6 ± 0,76) % (у 2011 р. — 35,4 %,
у 2012 р. — 37,8 %, у 2013 р. — 57,4 %, у
2014 р. — 51,1 %, у 2015 р. — 55,9 %). Досліджені штами P. aeruginosa до окремих препаратів групи пеніцилінів виявили високу резистентність. Найменшу — до ампіциліну (39,2 %),
найбільшу — до пеніциліну (66,6 %).
У 2011, 2012, 2013, 2014 і 2015 рр. резистентність штамів P. aeruginosa до пеніциліну
становила 54,6, 52,1, 48,7, 98,0 % і 86,9 % відповідно, тобто збільшилася за досліджуваний
період на 32,3 %.
Резистентність штамів P. aeruginosa до ампіциліну в 2011, 2012, 2013, 2014 і 2015 рр. ста54

новила 29,8, 31,1, 44,4, 44,5 і 67,7 % відповідно,
тобто за досліджуваний період збільшилася в
2,2 разу. Нечутливість до ампіциліну в хірургічних стаціонарах окремих регіонів становила
від 34,6 % (Дніпропетровська обл.) до 98,0 %
(Львівська обл.).
У середньому резистентність штамів P. aeru
ginosa до оксациліну становила 49,1 % (від 42,1
(2011) до 60,5 % (2015)), а до амоксициліну —
53,1 % (від 31,1 (2011) до 72,3 % (2015)).
Резистентність штамів P. aeruginosa до інгібіторозахищених пеніцилінів — ампіциліну/
сульбактаму та амоксициліну/клавуланату в
середньому становила 53,8 (від 32,9 % (2011)
до 76,4 % (2015)) і 51,2 % (від 33,9 % (2011) до
71,6 % (2015)) відповідно. Ці показники в регіонах України варіювали у межах від 16,3 %
(Полтавська обл.) до 91,6 % (Чернівецька обл.)
і від 26,3 % (Полтавська обл.) до 100,0 % (Херсонська обл.) відповідно.
Протимікробна активність препаратів групи
цефалоспоринів до штамів P. aeruginosa у досліджуваний період була невисокою. Нечутливість до яких виявили 42,1 % штамів. Резистентність препаратів до цієї групи β-лактамів
у 2011, 2012, 2013, 2014 і 2015 рр. становила 33,1, 36,5, 43,3, 47,1 і 48,3 % відповідно.
У 2015 р. порівняно з 2011 р. цей показник
збільшився на 45,9 %.
До цефалоспоринів І покоління резистентність штамів P. aeruginosa у середньому становила 47,1 % (від 35,9 % (2011) до 61,6 % (2015)).
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Таблиц я 3
Антибіотикорезистентність штамів P. aeruginosa до цефалоспоринів ІІІ покоління в хірургічних стаціонарах
України у 2011—2015 рр. (M ± m)
Область
Волинська

Антибіотики
Цефоперазон

Цефотаксим

Цефтріаксон

Цефтазидим

27,40 ± 2,66

40,90 ± 2,45

77,70 ± 2,28

59,50 ± 2,71

Вінницька

53,90 ± 2,28

67,90 ± 2,41

53,70 ± 2,51

54,30 ± 2,68

Дніпропетровська

66,00 ± 2,26

47,10 ± 2,57

59,90 ± 2,86

56,50 ± 1,68

Донецька

32,70 ± 1,68

70,20 ± 2,05

83,80 ± 2,4

26,70 ± 1,18

Житомирська

64,10 ± 1,33

55,10 ± 1,63

65,20 ± 2,12

70,40 ± 1,12

Закарпатська

52,80 ± 2,32

100,00 ± 0,00

66,70 ± 1,71

54,50 ± 2,51

Запорізька

73,50 ± 1,59

56,00 ± 2,44

73,00 ± 1,4

66,20 ± 1,48

Івано-Франківська

44,90 ± 1,75

65,50 ± 1,74

62,40 ± 1,66

55,60 ± 1,63

Київська

41,70 ± 2,49

52,00 ± 2,15

63,30 ± 2,35

52,70 ± 2,48

Кіровоградська

27,50 ± 2,65

18,60 ± 2,76

20,40 ± 2,52

36,10 ± 2,06

Луганська

34,90 ± 1,55

16,60 ± 1,37

35,00 ± 1,66

37,00 ± 1,28

Львівська

34,10 ± 2,49

29,60 ± 2,61

39,20 ± 2,36

41,70 ± 2,36

Миколаївська

72,70 ± 2,2

60,10 ± 1,31

38,20 ± 1,29

57,30 ± 2,95

Полтавська

37,20 ± 2,67

45,30 ± 1,7

46,00 ± 2,21

30,70 ± 1,97

Рівненська

60,60 ± 2,01

83,50 ± 1,74

74,90 ± 1,79

65,40 ± 1,86

Сумська

26,80 ± 2,92

38,60 ± 2,47

41,10 ± 2,07

50,40 ± 2,3

Тернопільська

59,80 ± 2,16

67,60 ± 2,36

72,10 ± 2,36

41,50 ± 2,32

Харківська

50,60 ± 2,65

73,50 ± 2,98

40,60 ± 2,21

57,50 ± 2,31

Херсонська

30,60 ± 2,25

33,30 ± 2,12

33,90 ± 2,18

35,70 ± 2,14

Хмельницька

29,70 ± 2,36

31,30 ± 1,59

32,90 ± 2,81

21,10 ± 2,44

Одеська

55,80 ± 2,04

51,80 ± 2,89

58,50± 1,8

47,20 ± 1,68

Чернівецька

33,20 ± 2,36

39,90 ± 2,17

51,60 ± 2,35

51,70 ± 2,88

Черкаська

58,40 ± 0,74

71,80 ± 0,91

54,10 ± 1,0

21,10 ± 0,71

Чернігівська

15,30 ± 2,24

49,50 ± 2,02

63,00 ± 2,43

46,30 ± 2,11

м. Київ

45,70 ± 1,24

54,80 ± 1,57

50,70 ± 1,24

45,60 ± 1,22

Україна

48,70 ± 0,39

58,40 ± 0,48

58,30 ± 0,42

48,30 ± 0,35

Препарати цефалоспоринів І покоління були
представлені цефазоліном та цефалексином.
Нечутливість до цефазоліну та цефалексину виявили (41,8 ± 0,55) і (52,3 ± 0,53) % досліджених
штамів відповідно. Резистентність до цих препаратів варіювала від 32,3 % (2011) до 63,8 %
(2015) та від 37,1 % (2011) до 79,6 % (2014) відповідно, тобто резистентність до цефазоліну
збільшилася в 1,97 разу, а до цефалексину —
на 46,7 %.
У регіонах України резистентність до цефазоліну та цефалексину варіювала від 24,4 %
(Дніпропетровська обл.) до 89,7 % (м. Київ) і
від 12,0 % (Дніпропетровська обл.) до 95,1 %
(Житомирська обл.) відповідно.
Представник цефалоспоринів ІІ покоління
цефуроксим до P. aeruginosa виявив невелику
антимікробну активність. До нього нечутливість
виявили у середньому 50,8 % досліджених шта-

мів: від 32,8 % (2011) до 65,1 % (2015). У 2015 р.
порівняно з 2011 р. резистентність до цього
препарату збільшилася втричі. Нечутливість до
цефуроксиму в регіонах України варіювала від
21,0 % (Хмельницька обл.) до 93,9 % (Житомирська обл.).
Резистентність P. aeruginosa до цефалоспоринів ІІІ покоління в середньому становила
40,1 % (від 29,4 % (2011) до 45,3 % (2015)), тобто у досліджуваний період резистентність до
препаратів цієї групи збільшилася на 15,9 %.
Нечутливість до препаратів цієї групи у 2012,
2013 та 2014 рр. становила 36,4, 40,1 і 45,1 %
відповідно. В окремі роки дослідження ці показники в регіонах України мали суттєві відмінності
та змінювалися з часом.
Група цефалоспоринів ІІІ покоління була
представлена цефоперазоном, цефотаксимом, цефтріаксоном та цефтазидимом. Най55
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більшу резистентність виявили до цефотак
симу ((43,60 ± 0,46) %) та цефтріаксону
((46,60 ± 0,41) %), найменшу — до цефтазидиму ((33,50 ± 0,35) %).
Резистентність до цефоперазону, цефотаксиму, цефтріаксону та цефтазидиму в регіонах
України варіювала від 15,3 % (Чернігівська обл.)
до 79,6 % (м. Київ), від 16,6 % (Луганська обл.)
до 83,5 % (Рівненська обл.), від 32,9 % (Хмельницька обл.) до 77,7 % (Волинська обл.) і від
21,1 % (Хмельницька та Черкаська області) до
70,4 % (Житомирська обл.) відповідно (табл. 3).
Представник цефалоспоринів ІV покоління
цефепім до клінічних штамів P. aeruginosa виявив невисоку активність. До цього препарату
нечутливими були (41,6 ± 0,42) % досліджених
штамів. Резистентність до цього препарату
варіювала від 42,2 % (2011) до 51,5 % (2015).
У досліджуваний період резистентність до цефепіму збільшилася на 22,0 %. Резистентність
до цього препарату в регіонах України варіювала від 23,0 % (Черкаська обл.) до 73,7 %
(Херсонська обл.).
Протягом понад 35 років карбапенеми становили основу етіотропної терапії тяжких інфекцій, спричинених грамнегативними бактеріями (зокрема P. aeruginosa), стійкими до
антибіотиків інших груп. Останніми роками
спостерігається швидке зростання резистентності до цих антибіотиків. Резистентність до
карбапенемів може бути зумовлена декількома
механізмами, зокрема наявністю карбапенемаз, гени яких локалізовані на різних рухомих
генетичних елементах, завдяки чому вони здатні до швидкого поширення як всередині виду,
так і між видами. Спочатку карбапенемази виявляли переважно у штамів P. aeruginosa, але
нині вони швидко поширюються серед інших
грамнегативних бактерій.
Нами встановлено, що із β-лактамних антибіотиків у досліджуваний період у хірургічних
стаціонарах України найбільшу антимікробну
активність до P. aeruginosa виявили карбапенеми, нечутливість до яких спостерігали у середньому (21,0 ± 0,36) % штамів. Резистентність
до карбапенемів варіювала від 14,1 % (2011) до
23,6 % (2015). У 2015 р. порівняно з 2011 р. цей
показник збільшився на 67,4 %. У 2012, 2013
та 2014 рр. резистентність до карбапенемів
становила 19,4, 20,9 і 24,4 % відповідно.
У нашому дослідженні група карбапенемів
була представлена іміпенемом та меропенемом. Резистентність штамів P. aeruginosa до
іміпенему та меропенему у середньому становила відповідно 22,9 % (від 12,9 % (2011) до
56
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25,4 % (2015)) і 19,0 % (від 15,2 % (2011) до
21,3 % (2015)), тобто збільшилася у досліджуваний період в 1,96 разу і на 40,1 % відповідно.
У регіонах України резистентність варіювала від
9,8 % (Тернопільська обл.) до 55,8 % (Харківська обл.) і від 4,8 % (Донецька обл.) до 53,4 %
(Вінницька обл.) відповідно.
За даними літератури, аміноглікозиди необоротно зв’язуються з А-сайтом 30S-субоди
ниці та меншою мірою — з деякими ділянками 50S-субодиниці, пригнічуючи таким чином
елонгацію пептиду, переміщення пептидилтРНК до Р-сайту та точність трансляції. Змінені білки можуть вбудовуватись у клітинну
мембрану, що призводить до збільшення її проникності для молекул аміноглікозидів [9]. Представники цієї групи можуть впливати на протеосинтез в інший спосіб, зокрема гентаміцин
здатен пригнічувати ГТФ-залежний транспорт
білків. Аміноглікозиди також чинять цитотоксичну дію внаслідок порушення репарації ДНК,
включення модифікованих нуклеозидів у РНК
і помилкової трансляції [11]. Виявлено також
порушення обміну Fe2+/3+, що призводить до
накопичення активних форм кисню та смерті
клітини. Резистентність до антибіотиків цього
класу переважно спричинена здатністю бактерій продукувати аміноглікозид-модифікувальні
ферменти. У деяких випадках спостерігають
гіперактивацію ефлюксу, зниження проникності
мембрани та зміну структури 16S-РНК за рахунок її метилювання [9].
Резистентність клінічних штамів P. aeruginosa
до аміноглікозидів у середньому становила
35,6 % (від 28,2 % (2011) до 41,7 % (2015)), тобто
цей показник збільшився на 47,9 %.
У нашому дослідженні аміноглікозиди були
представлені гентаміцином, амікацином, тобраміцином та нетилміцином. Найменшу резистентність штамів P. aeruginosa спостерігали до
тобраміцину ((20,1 ± 0,86) %), найбільшу — до
гентаміцину ((42,5 ± 0,34) %) та нетилміцину
((42,2 ± 0,91) %). До амікацину нечутливість виявили (33,0 ± 0,37) % штамів. Резистентність
до гентаміцину в регіонах України варіювала
від 24,7 % (Дніпропетровська обл.) до 72,1 %
(Тернопільська обл.), до амікацину — від 14,4 %
(Кіровоградська обл.) до 78,5 % (Черкаська
обл.), до тобраміцину — від 23,1 % (Рівненська обл.) до 72,1 % (Житомирська обл.), до
нетилміцину — від 11,4 % (Запорізька обл.) до
66,2 % (Житомирська обл.).
Основною мішенню дії макролідних антибіотиків є пептидилтрансферазний центр
50S-субодиниці, а саме 23S-РНК. Макроліди
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впливають на синтез білка комплексно: пригнічують процеси транслокації та транспептидації, спричиняють передчасне відщеплення комплексу пептидил-тРНК, що призводить
до неповного синтезу пептидів. Дія окремих
представників цього класу має певні особливості. Наприклад, лише для еритроміцину доведено здатність пригнічувати процес збірки
50S-субодиниці [9]. Важливе значення має
здатність макролідів впливати на адгезивність мікроорганізмів, формування біоплівок,
фактори вірулентності бактерій та здатність
мікроорганізмів до комунікації [12]. Основними механізмами стійкості до макролідів є модифікація мішені та активний викид з клітини.
Модифікація ділянки зв’язування з рибосомою
призводить до виникнення перехрестної резистентності до макролідів, лінкозамідів, амфеніколів та стрептограмінів. За рахунок додаткового сайту зв’язування кетоліди залишаються
активними до таких штамів [9, 13].
У досліджуваний період макроліди продемонстрували невелику антимікробну активність
до клінічних штамів P. aeruginosa. Нечутливість
до яких виявили (55,70 ± 1,28) % штамів (від
42,3 % (2011) до 56,5 % (2015)). Резистентність
до препаратів цієї групи в 2015 р. порівняно з
2011 р. збільшилася на 14,2 %. Нечутливість до
препаратів цієї групи в 2012, 2013 та 2014 рр.
становила 63,4, 63,5 і 48,1 % відповідно.
У нашому дослідженні макроліди представлені еритроміцином, кларитроміцином та
азитроміцином. Найбільшу резистентність виявили до еритроміцину ((60,30 ± 1,22) %), найменшу — до кларитроміцину ((51,00 ± 0,89) %).
Резистентність до азитроміцину дорівнювала
в середньому (54,60 ± 1,23) %. У досліджуваний період резистентність до еритроміцину,
кларитроміцину та азитроміцину варіювала від
51,5 до 63,5 %, від 51,6 до 51,7 % і від 35,8 до
57,9 % відповідно. Порівняно з 2011 р. резистентність у 2015 р. до еритроміцину збільшилася на 26,8 %, до азитроміцину — на 61,7 %, до
кларитроміцину залишилася без змін.
Лінкозаміди мають подібний до макролідів
механізм дії, опосередкований їх зв’язуванням
з 50S-субодиницею, а також механізм резистентності (за рахунок модифікації мішені). Відмінності між макролідами та лінкозамідами
полягають у вужчому спектрі дії лінкозамідів
(впливають переважно на грампозитивні бактерії). Останні здатні пригнічувати продукцію
токсинів золотистим стафілококом, мають додатковий механізм стійкості (ферментативна
інактивація) [9].

International Journal of Antibiotics and Probiotics, 2017, N 1 (1)

У хірургічних стаціонарах України в період з
2011 до 2015 рр. лінкозаміди продемонстрували невисоку активність до штамів P. aeruginosa.
Нечутливість до них виявили (45,40 ± 1,53) %
досліджених штамів. Резистентність до цих препаратів варіювала від 34,4 % (2011) до 41,1 %
(2015). Порівняно з 2011 р. резистентність у
2015 р. збільшилася на 6,7 %. Нечутливість до
лінкозамідів у 2012, 2013 та 2014 рр. становила
48,9, 46,9 і 42,2 % відповідно.
Лінкозаміди у нашому дослідженні були
представлені лінкоміцином та кліндаміцином.
Нечутливість до цих препаратів у середньому
становила 44,2 % (від 31,9 % (2011) до 52,4 %
(2015)) і 46,9 % (від 35,8 % (2011) до 66,9 %
(2015)) відповідно, тобто у 2015 р. збільшилася
на 64,3 % і в 1,86 разу.
Тетрацикліни мають механізм дії, який полягає у зв’язуванні з А-сайтом 30S-субодиниці
рибосоми та блокуванні приєднання аміноацилтРНК. Відомо, що тетрацикліни знижують активність ферментних систем за рахунок утворення хелатних сполук з іонами металів (Ca2+,
Mg2+ та ін.). Бактерії здатні набувати резистентності до тетрациклінів унаслідок інтенсифікації
ефлюксу, захисту рибосом, ферментативної
інактивації та зниження проникності зовнішньої мембрани [9]. Гліцилцикліни за рахунок
модифікації хімічної структури та міцнішого
зв’язування з рибосомою є нечутливими до згаданих механізмів стійкості, проте мають низьку
активність щодо грамнегативних патогенів з
гіперпродукцією ефлюксних помп [10].
У досліджуваний період тетрацикліни продемонстрували невелику активність до штамів P. aeruginosa. Нечутливість до них виявили
2,4 % штамів (від 41,3 (2011) до 43,6 % (2015)).
Порівняно з 2011 р. резистентність у 2015 р.
збільшилася на 5,6 %. У 2012, 2013 та 2014 рр.
резистентність до цих препаратів становила в
середньому 45,2, 58,5 і 42,6 %.
Тетрацикліни були представлені тетрацикліном та доксицикліном. У досліджуваний період
резистентність до них у середньому становила
(56,20 ± 1,02) % і (47,30 ± 1,14) % відповідно
(від 39,3 % (2011) до 57,9 % (2015)). Порівняно
з 2011 р. резистентність у 2015 р. збільшилася на 47,3 і 45,0 % відповідно. В 2012, 2013
та 2014 рр. резистентність до тетрацикліну та
доксицикліну становила 69,9, 69,7 та 40,1 % і
45,4, 45,2 та 47,8 % відповідно.
У нашому дослідженні, в хірургічних стаціонарах України в період з 2011 по 2015 рр.,
тетрацикліни до штамів P. aeruginosa проявили
невисоку активність. До них нечутливість ви57
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явили 67,2 ± 0,64 % досліджених штамів. Резистентність до тетрацикліну та доксицикліну
становила відповідно 63,5 ± 0,64 і 71,5 ± 0,9 %.
Глікопептидні антибіотики здатні порушувати проникнення попередників пептидоглікану
крізь мембрану та, приєднуючись до кінцевих
амінокислот (D-аланіну) у бічному пептидному
ланцюгу, — пригнічувати утворення поперечних зв’язків у позаклітинному просторі. Розвиток стійкості до глікопептидів пов’язують з
такими механізмами як гіперпродукція мішені
(надмірна кількість D-аланінових залишків) або
її модифікація.
Представник глікопептидів ванкоміцин до
штамів P. aeruginosa виявив невелику антимікробну активність. Нечутливість до нього
зареєстрували у (44,50 ± 1,28) % штамів (від
36,1 % (2011) до 42,9 % (2015)). Порівняно з
2011 р. резистентність у 2015 р. збільшилася
на 18,8 %. Резистентність до цього препарату
в 2012, 2013 та 2014 рр. становила 49,4, 48,3 і
47,1 % відповідно.
Рифампіцини інгібують ДНК-залежну-РНКполімеразу, зв’язуючись з ферментом у ділянці
між двома β-субодиницями, зупиняючи таким
чином синтез іРНК та білка [9, 14]. Основним
механізмом резистентності є модифікація сайту
зв’язування антибіотика з цільовим ферментом.
Іноді відзначають набуття резистентності за
рахунок ефлюксу або порушення проникності
клітинної стінки [9].
У нашому дослідженні в хірургічних стаціонарах України в період з 2011 до 2015 рр. нечутливість до рифампіцину виявили в середньому
(58,40 ± 1,02) % клінічних штамів P. aeruginosa
(від 56,3 % (2011) до 66,5 % (2015)). Порівняно
з 2011 р. резистентність у 2015 р. збільшилася
на 18,1 %.
До антибактеріальних засобів, основним механізмом дії яких є вплив на утворення нуклеїнових кислот, відносять хінолони та фторхінолони.
Ці препарати порушують синтез ДНК, інгібуючи
два життєво важливих ферменти — ДНК-гіразу
(топоізомеразу ІІ) і топоізомеразу IV. Так, основною мішенню моксифлоксацину у грамнегативних мікроорганізмів є топоізомераза ІІ, а у
грампозитивних — топоізомераза IV. Препарати
цієї групи здатні впливати на клітини, які перебувають у фазах поділу та спокою. Іншими
механізмами бактерицидної дії (наявними також
у аміноглікозидів та β-лактамів) є утворення дволанцюгових розривів ДНК унаслідок неповної
репарації сегментів, які містять близько розташовані залишки 8-оксигуанозину, а також
порушення обміну Fe2+/3+, що призводить до
58

А.Г. Салманов, О.М. Вернер

накопичення активних форм кисню [11]. Резистентність до хінолонів може виникати внаслідок
модифікації топоізомераз, порушення проникнення антибіотика в клітину або гіперпродукції
ефлюксних помп бактеріями. Важливе значення
має здатність одного з варіантів аміноглікозидацетилтрансфераз інактивувати фторхінолони.
Поширення такого типу стійкості може призвести до швидкої появи нових штамів полірезистентних патогенів [9, 15].
У досліджуваний період у хірургічних стаціонарах України фторхінолони продемонстрували
невелику антимікробну активність до клінічних
штамів P. aeruginosa. Нечутливість до них становила (41,4 ± 0,63) % (від 29,8 % (2011) до 40,3 %
(2015)). Порівняно з 2011 р. резистентність у
2015 р. збільшилася на 35,2 %. У 2012, 2013
та 2014 рр. резистентність до фторхінолонів
становила 29,9, 36,6 і 38,9 % відповідно.
Фторхінолони у нашому дослідженні були
представлені офлоксацином, левофлоксаци
ном, ломефлоксацином, гатифлоксацином,
ципрофлоксацином, пефлоксацином та норфлоксацином. Найбільшу резистентність штами P. aeruginosa виявили до гатифлоксацину
((56,80 ± 0,55) %), пефлоксацину ((50,40 ± 1,32) %)
і ципрофлоксацину ((48,60 ± 0,35) %), найменшу — до левофлоксацину ((24,70 ± 0,55) %) та
офлоксацину (31,40 ± 0,53 %). До ломефлоксацину і норфлоксацину нечутливість продемонстрували (39,80 ± 1,32) і (43,80 ± 0,61) % досліджених штамів.
У хірургічних стаціонарах в регіонах України
резистентність до офлоксацину варіювала від
12,9 % (Львівська обл.) до 68,1 % (Рівненська
обл.), до левофлоксацину — від 15,5 % (Чернівецька обл.) до 78,5 % (Запорізька обл.), до
гатифлоксацину — від 15,8 % (Львівська обл.)
до 71,9 % (Рівненська обл.), до ципрофлоксацину — від 9,8 % (Львівська обл.) до 71,5 % (Волинська обл.), до норфлоксацину — від 24,3 %
(Хмельницька обл.) до 66,9 % (Запорізька обл.).
Отже, отримані результати дають підставу стверджувати, що у 2011—2015 рр. у хірургічних стаціонарах України в середньому
(39,6 ± 0,1) % (від 33,1 % (2011) до 43,4 % (2015)
штамів P. aeruginosa були нечутливими до тестованих антимікробних препаратів. Резистентність у 2012, 2013 та 2014 рр. становила 37,4,
40,3 і 42,5 % відповідно.
Виявлено чітку тенденцію до збільшення
резистентності штамів P. aeruginosa до антимікробних препаратів, які використовують у хірургічних стаціонарах України. Найбільший приріст резистентності відзначено до β-лактамів
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(на 47,9 %) та аміноглікозидів (на 47,9 %), найменший — до тетрациклінів (на 5,6 %). Резистентність до лінкозамідів, глікопептидів та рифампіцинів збільшилася на 19,6, 18,8 і 18,1 %
відповідно.
Резистентність штамів P. aeruginosa до антимікробних препаратів різних класів та груп
відрізнялася у хірургічних стаціонарах у різних
регіонах України. Ці показники змінювалися з
часом. Найбільшу активність до P. aeruginosa
виявили меропенем, тобраміцин, іміпенем та
левофлоксацин. До цих препаратів резистентність продемонстрували 19,0, 20,1, 22,9 і 24,7 %
штамів відповідно. Високу резистентність відзначено до пеніциліну (66,6 %), еритроміцину
(60,3 %), рифампіцину (58,2 %), тетрацикліну
(56,8 %), азитроміцину (54,6 %), амоксициліну
(53,8 %), цефалексину (52,4 %), ампіциліну/
сульбактаму (51,2 %), кларитроміцину (51,0 %)
та пефлоксацину (50,4 %).
Отримані нами дані певною мірою збігаються з результатами аналогічних досліджень, проведених у 28 європейських країнах у 2012—
2015 рр. Резистентність штамів P. aeruginosa
до цефтазидиму в країнах Європи залишилася майже на одному рівні (13,5 % у 2012 р. і
13,3 % у 2015 р.). Показники у різних країнах
відрізнялися — від 0 (Ісландія) до 65,9 % (Румунія). Найменші значення виявили у Швеції
(4,5 %), Данії (3,6 %), Нідерландах (4,4 %), на
Кіпрі (4,7 %), у Норвегії (5,6 %), Фінляндії (6,9 %),
Великій Британії (6,1 %), Бельгії (6,2 %), Люксембурзі (7,1 %), Ірландії (7,2 %), Мальті (8,0 %),
Німеччині (9,1 %), Австрії (9,9 %) та Словенії
(9,9 %). Помірну резистентність до цефтазидиму зафіксовано в Іспанії (10,4 %), Франції
(11,6 %), Хорватії (18,5 %), Португалії (19,2 %),
Греції (19,4 %), Литві (19,5 %), Чехії (19,6 %),
Італії (21,7 %), Латвії (23,1 %), Угорщині (24,2 %),
Болгарії (26,9 %), Польщі (27,8 %) [5]. У нашому
дослідженні резистентність клінічних штамів
P. aeruginosa до цефтазидиму в хірургічних стаціонарах України становила 48,3 % [4].
Резистентність штамів P. aeruginosa до карбапенемів у країнах Європі становила 17,2 %
(2012) і 17,8 % (2015) — від 0 (Ісландія) до 66,3 %
(Румунія)). Найменші значення зафіксували у
Великій Британії (2,4 %), Бельгії (3,9 %), Нідерландах (4,0 %), Данії (4,6 %), Фінляндії (4,7 %),
Норвегії (5,7 %), Швеції (6,5 %), Люксембурзі
(8,3 %), Ірландії (9,2 %), Чехії (10,6 %), найбільші — у Румунії (66,3 %), Словаччині (51,9 %)
та Греції (40,4 %). Високу резистентність зафіксували в Хорватії (38,5 %), Польщі (37,0 %)
та Угорщині (35,8 %). Помірну резистентність
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виявлено в Австрії (12,2 %), Естонії (12,5 %),
Німеччині (15,0 %), Латвії (15,4 %), Словенії
(15,6 %), на Мальті (16,0 %), у Франції (16,4 %),
Португалії (19,8 %), на Кіпрі (20,9 %), в Іспанії
(22,7 %) та Італії (23,0 %). У Болгарії та Литві
резистентність становила 25,5 і 26,8 % відповідно [5]. У нашому дослідженні резистентність
клінічних штамів P. aeruginosa до кабапенемів у
хірургічних стаціонарах України дорівнювала в
середньому 30,0.
У 2015 р. резистентність P. aeruginosa до аміноглікозидів в європейських країнах у середньому становила 13,5 % (від 0 (Кіпр та Ісландія)
до 63,3 % (Румунія)), тоді як у 2012 р. — 17,1 %.
Невелику резистентність виявили в Норвегії
(0,9 %), Швеції (1,3 %), Фінляндії (1,8 %), Данії (2,3 %), Нідерландах (2,8 %), Люксембурзі
(3,6 %), Ірландії (4,1 %), Великій Британії (5,2 %),
Естонії (5,9 %), Бельгії (6,0 %), Австрії (6,3 %),
Німеччині (7,3 %), Латвії (9,1 %) та Словенії
(9,2 %), помірну — у Франції (12,8 %), Португалії (13,5 %), на Мальті (16,0 %), в Іспанії (16,4 %)
та Італії (17,2 %). В Угорщині резистентність
становила 20,5 %, у Чехії — 21,3 %, у Литві —
24,4 %, у Греції — 26,4 %, у Болгарії — 27,7 %.
Високі рівні резистентності виявили у Словаччині (41,9 %), Хорватії (34,0 %) та Польщі
(30,6 %) [5]. У хірургічних стаціонарах України
резистентність клінічних штамів P. aeruginosa
до аміноглікозидів становила 48,1 %.
В європейських країнах штами P. aeruginosa
продемонстрували помірну чутливість до фторхінолонів — 20,9 % у 2012 р. і 19,3 % у 2015.
Показники у різних країнах відрізнялися —
від 0 (Естонія) до 62,0 % (Румунія). Невелику
резистентність виявили у Швеції (4,7 %), Данії
(5,0 %), Норвегії (5,2 %), Нідерландах (5,8 %),
Ісландії (8,3 %), Великій Британії (8,8 %), Фінляндії (8,9 %), Ірландії (9,8 %) та Австрії (10,3 %),
помірну — у Бельгії (11,1 %), на Кіпрі (11,6 %),
Мальті (12,0 %), у Словенії (14,2 %), Німеч
чині (14,4 %), Люксембурзі (17,9 %) та Франції
(19,1 %). У Португалії резистентність становила
22,7 %, в Іспанії — 23,0 %, у Латвії — 23,1 %,
в Італії — 24,6 %), в Угорщині — 24,7 %, у Литві — 26,8 %, у Болгарії — 36,4 %, у Польщі —
36,2 %, у Хорватії — 35,2 %, у Греції — 34,1 %,
у Чехії — 30,0 % [5]. Високі рівні резистентності виявили в Словаччині (52,2 %) та Румунії
(62,0 %). У нашому дослідженні резистентність
клінічних штамів P. aeruginosa до фторхінолонів
у хірургічних стаціонарах України становила в
середньому 46,9 %.
Дані літератури свідчать, що найпоширенішим механізмом дії антибіотиків є пригнічен59
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ня синтезу білка. Антибактеріальні препарати
здатні впливати на різні етапи цього процесу
та окремі структури, задіяні у ньому. До антибактеріальних засобів, основним механізмом дії
яких є вплив на утворення нуклеїнових кислот,
відносять хінолони та фторхінолони. За даними
літератури, зменшення вмісту ДНК у клітинах
бактерій спостерігається під дією ципрофлоксацину, який належить до фторхінолонів. Порушення синтезу нуклеїнових кислот відзначено при застосуванні тобраміцину, іміпенему
та ципрофлоксацину.
Одним із параметрів стану цитоплазматичної
мембрани є активність транспортних систем.
Так, функціональний стан ефлюксних помп бактерій визначає здатність клітин виводити продукти метаболізму і ксенобіотики та значною
мірою впливає на чутливість до антимікробних
речовин, оскільки гіперактивація ефлюксних
систем — один із найпоширеніших механізмів
антибіотикорезистентності. Аналіз літературних
даних свідчить, що в антимікробних препаратів
не виявлено здатність пригнічувати активність
ефлюксних помп. Тому для подолання резистентності, спричиненої активним викидом антибіотиків з клітини, проводять дослідження
низки препаратів інших фармакологічних класів
та новосинтезованих сполук.
Дані щодо впливу сполук на зміни ультраструктури клітин, структуру і функціонування
зовнішньої оболонки, проникність цитоплазматичної мембрани та активність ефлюксних
помп бактерій свідчать про наявність у вперше синтезованих похідних арилаліфатичних
аміноспиртів мембранотропної активності, яка
може реалізуватися як за рахунок прямого пошкоджувального впливу, так і опосередковано,
при порушенні синтезу компонентів мембран.
За сучасними уявленнями, деякі антибіотики
здатні реалізувати інгібувальну дію за рахунок
впливу на декілька мішеней у бактеріальній клітині. Такий вплив спостерігається зокрема у тетрацикліну, який пригнічує синтез білка, а також
впливає на активність ферментних систем та
клітинну стінку бактерій за рахунок утворення
хелатних сполук з двовалентними катіонами.
Поява та поширення резистентних до антибіотиків збудників гнійно-запальних процесів
є основною причиною зниження ефективності
антибактеріальної терапії, що потребує впровадження у медичну практику нових ефективних
та безпечних антимікробних препаратів. Незважаючи на надзвичайну потребу в таких засобах, за останнє десятиліття було впроваджено
лише 2 нові класи антибіотиків.
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У всіх досліджених нами хірургічних стаціонарах України поширені антибіотикорезистентні
штами P. aeruginosa, які є провідним чинником
при визначенні прогнозу лікування та профілактики інфекційних ускладнень (у вигляді гнійнозапальних захворювань).
Широта арсеналу застосовуваних у медичній практиці антибактеріальних засобів та
різноманітність механізмів їх дії не гарантують
ефективність лікування через постійну адаптацію патогенів та швидкий розвиток стійкості.
Для стримування розвитку антибіотикорезистентності, підвищення ефективності антимікробної терапії вживають низку заходів, спрямованих на запобігання зниженню чутливості
бактерій до антимікробних засобів та боротьбу
з існуючими стійкими штамами.
Аналіз даних літератури та результати нашого
дослідження свідчать, що проблема резистентності мікроорганізмів, зокрема P. aeruginosa,
є багатогранною і складною для вирішення.
Причини виникнення і швидкого поширення
резистентності мікроорганізмів остаточно не
визначено. Тому лише комплексний підхід і використання усіх можливих методів і заходів
сприятимуть успіху.
Результати нашого дослідження свідчать,
що в Україні резистентність до антимікробних
препаратів різних груп та класів є високою і
відрізняється у різних регіонах України. Виявлені відмінності, на нашу думку, пов’язані
не з географічним розташуванням стаціонарів, а з локальними особливостями політики
використання антибіотиків. Отримана інформація (результати нашого дослідження та дані
літератури) дає змогу встановити тенденції і
прогнозувати вірогідність виникнення та поширення мікробної резистентності, її наслідки
для пацієнта.
ВИСНОВКИ
1. Резистентність штамів P. aeruginosa до
антимікробних препаратів у хірургічних стаціонарах України в середньому становить 39,6 %.
Найбільшою активністю до нозокоміальних
штамів P. aeruginosa характеризуються меропенем, тобраміцин, іміпенем та левофлоксацин.
2. У хірургічних стаціонарах України спостерігається тенденція до збільшення резистентності P. aeruginosa до антибіотиків, які належать до різних класів та груп антимікробних
препаратів.
3. З огляду на постійну зміну резистентності нозокоміальних штамів P. aeruginosa, яка
спостерігається в регіонах України, необхідно
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здійснювати постійний моніторинг за резистентністю до дії антибіотиків у кожному стаціонарі, і на підставі отриманих даних розробити
лікарняний формуляр антибіотиків
4. Політику використання антибіотиків у кожному хірургічному стаціонарі слід визначати
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залежно від локальних даних щодо резистентності до антимікробних препаратів.
5. Необхідно налагодити систему епідеміологічного нагляду за мікробною резистентністю
на локальному, регіональному та національ
ному рівнях.

Конфлікт інтересів
Конфлікту інтересів немає.
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Антибиотикорезистентность нозокомиальных штаммов
pseudomonas aeruginosa в хирургических стационарах украины:
результаты многоцентрового исследования (2011—2015 гг.)
А.Г. Салманов, О.М. Вернер
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев
Резюме
Цель работы — изучить антибиотикорезистентность нозокомиальных штаммов Pseudomonas
aeruginosa, выделенных у пациентов, госпитализированных в хирургические стационары в разных
регионах Украины.
Материалы и методы. Исследованы 279 620 клинических штаммов P. aeruginosa, выделенных у
пациентов, госпитализированных в 2011—2015 гг. в хирургические отделения 42 многопрофильных
стационаров в 24 областях Украины, а также г. Киева. Изучена чувствительность штаммов P. aeruginosa
к 36 антимикробным препаратам (пенициллин, ампициллин, амоксициллин, оксациллин, ампициллин/
сульбактам, амоксициллин/клавуланат, цефазолин, цефуроксим, цефалексин, цефоперазон, цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим, цефепим, имипенем, меропенем, гентамицин, амикацин, тобрамицин,
нетилмицин, эритромицин, кларитромицин, азитромицин, линкомицин, клиндамицин, тетрациклин,
доксициклин, ванкомицин, рифампицин, офлоксацин, левофлоксацин, ломефлоксацин, гатифлоксацин,
ципрофлоксацин, пефлоксацин, норфлоксацин) в соответствии с рекомендациями Национального
комитета США по клиническим лабораторным стандартам.
Результаты и обсуждение. Исследования показали, что в хирургических стационарах Украины
39,6 % штаммов P. aeruginosa проявили резистентность ко всем исследованным антибиотикам. Наиболее активными антибиотиками относительно штаммов P. aeruginosa были меропенем, тобрамицин,
имипенем и левофлоксацин. Высокий уровень резистентности отмечен для пенициллина (60,3 %),
эритромицина (60,3 %), рифампицина (58,2 %), тетрациклина (56,8 %), азитромицина (54,6 %), амоксициллина (53,8 %), цефалексина (52,4 %), ампициллина/ сульбактама (51,2 %), кларитромицина (51,0 %)
и пефлоксацина (50,4 %).
Выводы. Антибиотикорезистентность нозокомиальных штаммов P. aeruginosa в исследованных
стационарах является серьезной терапевтической и эпидемиологической проблемой. Наибольшей
активностью к нозокомиальным штаммам P. aeruginosa обладали имипенем и меропенем. Учитывая
постоянные изменения уровня резистентности нозокомиальных штаммов P. aeruginosa в разных
регионах, необходимо в каждом стационаре проводить постоянный мониторинг за антибиотикорезистентностью и на основании полученных локальных данных разработать больничный формуляр
антибиотиков. Тактику использования антибиотиков в каждом хирургическом стационаре следует
определять в зависимости от локальных данных резистентности к противомикробным препаратам.
Необходимо организовать систему эпидемиологического надзора за микробной резистентностью на
локальном, региональном и национальном уровнях.
Ключевые слова: Pseudomonas aeruginosa, хирургия, нозокомиальные инфекции, антибиотики,
антибиотикорезистентность.

ANTIBIOTIC RESISTANCE NOSOCOMIAL STRAINS OF PSEUDOMONAS
AERUGINOSA IN UKRAINIAN SURGICAL DEPARTMENTS:
RESULTS OF PROSPECTIVE MULTICENTER STUDY (2011—2015)
A.G. Salmanov, O.M. Verner
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
Summary
Objective — to study antimicrobials resistance activity of Pseudomonas aeruginosa nosocomial strains
isolated from patients of regional Ukrainian surgical Departments.
Materials and methods. We conducted an evaluation of 279620 P. aeruginosa nosocomial strains
isolated from patients hospitalized in 2011—2015 into 42 regional and Kyiv surgical departments of Ukraine.
In accordance with NCCLS recommendations, we studied susceptibility to 36 antimicrobials: penicillin,
ampicillin, amoxicillin, oxacillin, ampicillin/sulbactam, amoxicillin/clavulanic acid, cefazolin, cephalexin,
cefuroxime, cefoperazone, cefotaxime, ceftriaxone, ceftazidime, cefepime, imipenem, meropenem, gentamicin,
amikacinum,netilmicin, tobramycin, eritromycin, clarithromycin, azithromycin, lincomycin, clindamycin,
62

А.Г. Салманов, О.М. Вернер

International Journal of Antibiotics and Probiotics, 2017, N 1 (1)

tetracyclin, doxycyclinum, vancomycin, rifampicinum, ofloxacinum, levofloxacin, lomefloxacin, gatifloxacin,
ciprofloxacin, norfloxacin, pefloxacin.
Results and discussion. In surgical hospitals of Ukraine 39.6 % of Pseudomonas aeruginosa strains were
resistant to all tested antibiotics. The most potent antimicrobials were meropenem, tobramycin, imipenem and
levofloxacin. The high rates of resistance were found to penicillin (66.6 %), eritromycin (60.3 %), rifampicin
(58.2 %), tetracycline (56.8 %), azithromycin (54.5 %), amoxicillin (53.3 %), cefalexin (54.2 %), ampicillin/
sulbactam (51.2 %), clarithromycin (51.0 %), and to pefloxacin (50.4 %).
Conclusions. Resistance of nosocomial strains of P. aeruginosa in medical Institutions is a serious
therapeutic and epidemiologic issue. Meropenem, tobramycin, imipenem and levofloxacin have been the
most active to nosocomial strains of P. aeruginosa. Taking into account recent changes of resistance levels of
nosocomial strains of P. aeruginosa, which take place in various regions, constant monitoring over resistance
to antimicrobials should be carried out in every medical institution. Also, based upon the local data, hospital
record forms for antibiotics should be elaborated. Antibiotics utilization policy in each surgical institution should
be determined in accordance with the local data on resistance to antimicrobials. System of epidemiologic
surveillance over microbial resistance should be established on the local, regional, and national levels.
Key words: Pseudomonas aeruginosa, surgery, nosocomial infections, antibiotics, antimicrobial resistance.
Citation: Salmanov AG, Verner OM. Antibiotic resistance nosocomial strains of Pseudomonas aeruginosa
in Ukrainian surgical department: results of prospective multicenter study (2011—2015) (Ukr). International
Journal of Antibiotics and Probiotics 2017; 1 (1): 49-63.
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Carditis as unrecognized extra-pulmonary
complication of Mycoplasma pneumoniae
infection in adults: a case report
Abstract
A 44 years old man admitted to the hospital with fever and sudden onset of severe oppressive chest pain
localized in the left breast area, radiating to the left arm. Examination revealed blood pressure 120/80 mm
Hg, respiratory rate 18/min, heart pulse rate 100 beats/min, oxygen saturation (SpO2) of 96—98 % on room
air, flatness to percussion and presence of inspiratory crackles in the left basal area. EKG showed sinus
tachycardia and non-specific alteration of repolarization in the anterolateral area of left ventricle. Troponin I
and CK-MB, CRP and erythrosedimentation rate were considerably elevated. Chest radiograph performed at
the admission revealed left basal consolidation with an effusion, suggesting pneumonia. On the basis of this
data atypical pneumonia with cardiac complication was suspected and serum titers for respiratory viruses
and atypical microorganism was performed. Antibodies (IgM) to M. pneumoniae were positive with high titer.
Cardiac MRI was performed and showed tissue edema areas and multiple «late enhancement» myocardial
areas on the anterolateral wall of left ventricle. Pneumonia and carditis due to Mycoplasma pneumoniae were
successfully treated with clarithromycin 500 mg twice daily and ceftriaxone 2 g one daily for fifteen days.
Key words: Mycoplasma pneumoniae, infections, carditis, complications.
Citation: Tiseo G, Russo A, Falcone M. Carditis as unrecognized extra-pulmonary complication of Myco
plasma pneumoniae infection in adults: a case report. International Journal of Antibiotics and Probiotics
2017; 1 (1): 64-69.

Case report
A 44 years old Caucasic male was admitted to
the Emergency Department for the sudden onset
of chest pain. The pain started three hours before
admission, was described as oppressive, localized
in the left breast area, radiating to the left arm, not
exacerbated with cough or inspiration, constant
with pressure over the left chest. The intensity rating
was initially 10 out of 10, but it gradually decreased
within a few hours spontaneously. Furthermore the
patient referred weakness, not productive cough
and fever of 38.7 °C in the previous week. No
significant risk factors for cardiovascular disease
were identified, but family history of early coronary
artery disease was reported. He denied any

substance use. His medical history was negative,
except for a previous facial paralysis due to Herpes
Zoster infection when he was twenty years old.
Patient did not take any drugs. At the admission,
blood pressure was 120/80 mm Hg, respiratory rate
18/min, heart pulse rate 100 beats/min and oxygen
saturation of 96—98 percent on room air. Cardiac
examination revealed normal S1S2, no murmur, no
rub, gallop or distended jugular venous pulse. No
lower limb edema was evident. Chest examination
revealed areduction of tactile fremitus, flatness to
percussion and presence of inspiratory crackles
in the left basal area. Abdomen examination was
normal. Electrocardiogram (EKG) (Figure 1) showed
sinus tachycardia and non-specific alteration of
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repolarization in the anterolateral area of left ventric
le. Troponin I and CK-MB were elevated: troponin I
0.433 µg/L (normal < 0.014 µg/L); total CK 283 UI/L
(normal range 39—308); CK-MB 11.2 ng/ml
(normal range 0—6.73); myoglobin 39 ng/ml
(normal range 28—72). Inflammatory markers were
elevated: C-reactive protein (CRP) was 7.46 mg/dl
(normal range 0—0.5) and erythrosedimentation
rate (ESR) was 78 (normal range 0—25). Chest
radiograph performed at the admission revealed
left basal consolidation with an effusion, suggesting
pneumonia (Figure 2, Panel A).
The echocardiogram showed structurally normal heart with normal origin of coronary arteries, a left ventricular ejection fraction of 58.7 %
without regional wall motion abnormalities. Right
ventricular ejection fraction was reduced (TAPSE
17 mm). Minimal pericardial effusion was evident.
Serum titers (Coxsackie, Adenovirus, Echovirus,
Mycoplasma and Influenza A and B) was sent.
Serologies for Adenovirus, Influenza virus types A
and B, Respiratory Syncytial virus and Coxsackie
virus were negative. Antibodies to M. pneumoniae
(IgM) were positive by ELISA with a titer of 6.4 index (> 1.1 positive; < 0.9 negative; 0.9—1.1 grey
zone). Cardiac magnetic resonance imaging (MRI)
was performed and showed tissue edema areas
with «patchy» distribution (T2 sequences) and
multiple «late enhancement» myocardial areas
(postcontrast-enhanced T1 sequences) on the
anterolateral wall of left ventricle, suggestive of
necrosis phenomenon. Minimal pericardial effusion
was observed. Left basal pulmonary consolidation
and pleural effusion were also evident. Thus, pneu-

A
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Figure 1. EKG at the admission showing sinus tachycardia
and no specific alterations of the cardiac repolarization
(aVF, aVL, V6, V7, V8, V9)

monia associated to myocarditis was diagnosed.
Patient was treated with clarithromycin 500 mg
twice daily and ceftriaxone 2 g one daily for fifteen
days. Therapy with low dosage beta blocker was
also begun. Patient became asymptomatic, afebrile. At discharge blood pressure was 120/80 mm
Hg and heart rate 70 beats/min. Chest examination became normal. Troponin I and CK-MB values
normalized (0.003 µg/L and 0.84 ng/ml respectively).
A chest radiograph showed complete resolution
of pulmonary consolidation and pleural effusion
(Figure 2, Panel B).
Discussion
M. pneumoniae is a common pathogen causing
primary atypical pneumonia, tracheobronchitis,

B

Figure 2. Chest radiograph at the admission showing the left basal consolidation at admission (panel A) and normal
chest radiograph at discharge (panel B)
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Figure 3. MRI showing patchy distribution and late enhancement myocardial areas of the anterolateral wall of left
ventricle, suggesting myocarditis

pharyngitis and asthma in humans. The incidence
of M. pneumoniae infection is greatest among
school-aged children of 5—15 years old, with a
decline after adolescence [1]. M. pneumoniaecauses not only respiratory tract infections but it
is involved in frequent but often not recognized
extra-pulmonary complications, including neurological, cardiac, dermatological, musculoskeletal,
renal, hematological and gastrointestinal diseases [2]. As many as 25 % of subjects infected by
M. pneumoniae may experience extra-pulmonary
complications at variable time periods after on66

set or even in the absence of respiratory illness
[3]. Central nervous system (CNS) complications
are recognized as among the most common of
extra-pulmonary manifestations of M. pneumoniae
infection and may consist in pyramidal and extrapyramidal tract dysfunction, seizures, cognitive
abnormalities, optic neuritis, diplopia, meningitis
and cerebellar dysfunction [4]. It has been estimated that 6 to 7 % of hospitalized patients with
serologically confirmed cases of M. pneumoniae
pneumonia may experience neurological complications of varying severity [3]. Whereas neurological
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disorders may be the most severe extra-pulmonary manifestations of M. pneumoniae infections,
dermatological disorders, including erythematous
maculopapular and vesicular rashes, are others
common and clinically significant complications,
occurring in up to 25 % of patients. Although these
disorders are usually self-limited, severe cases
of Stevens — Johnson syndrome, conjunctivitis,
ulcerative stomatitis, and bullous exanthems have
been reported and the organism has been detected
directly in the cutaneous lesions [3—5]. Conversely,
other extra-respiratory disease manifestations such
as arthritis and carditis occurred somewhat less
frequently. Nonspecific myalgias, arthralgias, and
polyarthropathies occur in approximately 14 % of
patients with acute M. pneumoniae infection and
may sometimes persist for long periods [6]. Cardiac
complications associated with M. pneumoniae are
relatively uncommon. Cardiac involvement has
been reported in 1 to 8.5 % of subjects with serological evidence of infection, being more common
in adults and adolescents than in children [3, 7]. In
a children population, the median serum CK-MB
concentration was significantly higher in children
who were M. pneumoniae IgM+ compared with
those who were M. pneumoniae IgM– [8]. However, carditis due to Mycoplasma pneumoniaeis
more frequent in adult population. Some cases
of M. pneumoniae carditis are described in the
literature: they concern adolescent and adult subjects [9—12] and more rarely children [13, 14]. As
a matter of fact, in a review of Paz and Potasman
of 21 cases of Mycoplasma associated carditis, the
mean age was 33 years [15]. Similarly, our case of
pneumonia complicated by a myocarditis due to
M. pneumoniae in a 44 years old man well reflects
this age distribution.
The mechanisms involved in the generation
of cardiac damage is not well known. Different
pathogenetic mechanisms linking M. pneumoniae
infection and extra-pulmonary (particularly neurological) involvement have been proposed [16]. The
direct invasion of the organism in the target tissue
and the generation of soluble toxins responsible
of distant damage are two possible, but not demonstrated, damage mechanisms. Moreover, a immunological mechanism has been proposed [16].
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It is known that infectious agents may modify host
tissues and induce autoantibodies. The normal
T-lymphocyte suppression of self-immunity can
be bypassed by cross-reacting antigens, alteration of host cell antigen by the infecting organism
and non-specific activation of lymphocytes with
consequent manifestations of systemic immune
response. All of these activities could be elicited
in M. pneumoniae infections. In fact, it is known
that Mycoplasma activates the immune system
by inducing B- and T-lymphocyte proliferation,
secretion of major histocompatibility complex
class I and II proteins and final release of multiple
cytokines (e.g., interleukins, interferons, tumour
necrosis factor and colony-stimulating factors).
These effects may result in local or systemic manifestations in the infected host [2]. Thus, the cross
reaction between organisms and human antigens
could be a possible mechanism underlying the
extra-pulmonary complications of M. pneumoniae infection. Thomas et al. observedin patients
with primary atypical pneumoniacross-reacting
antibodies directed against pulmonary tissue and,
occasionally, to other tissues, including the heart
[17]. The reason of a major incidence of carditis in
adults compared to young people is not known.
Probably, it could depend on different age-spe
ciﬁc immune responses to M. pneumoniae [8].
No clinical features of the host or microbiological characteristics of organism predisposing to
higher risk of extra-pulmonary complications are
known. A recent study demonstrated that the incidence of extra-pulmonary complications in the
macrolide-resistant (MR) M. pneumoniae group
was signiﬁcantly higher than that in the macrolidesensitive (MS) M. pneumoniae infections [18]. So a
MR M. pneumoniae infection could be a risk factor
not only for severe clinical features, but also for
extra-pulmonary complications.
In conclusion our case is an example of
healthy adult man with pneumonia caused by
M. pneumoniae complicated by a myocarditis.
In consideration of the increasing prevalence of
MR M. pneumoniae, it is important to suspect
this complication of M. pneumoniae infection also
in subjects without risk factors to avoid severe
cardiac outcomes.

Conflicts of interest
Authors declare no conflicts of interest.

67

International Journal of Antibiotics and Probiotics, 2017, N 1 (1)

G. Tiseo, A. Russo, M. Falcone

References
1.

Foy HM. Infections caused by Mycoplasma pneumoniae
and possible carrier state in different populations of
patients. Clin Infect Dis. 1993; Suppl 1:S37-46.
2. Sánchez-Vargas FM, Gómez-Duarte OG. Mycoplasma
pneumoniae-an emerging extra-pulmonary pathogen.
Clin Microbiol Infect. 2008;14:105-115.
3. Waites KB, Talkington DF.Mycoplasma pneumoniae
and its role as a human pathogen. Clin Microbiol Rev.
2004;17:697-728.
4. Smith R, Eviatar L. Neurologic manifestations of
Mycoplasma pneumoniae infections: diverse spectrum
of diseases. A report of six cases and review of the
literature. Clin Pediatr (Phila). 2000;39:195-201.
5. Cherry JD. Anemia and mucocutaneous lesions due
to Mycoplasma pneumoniae infections. Clin Infect Dis.
1993;17 Suppl 1:S47-51.
6. Ali NJ, Sillis M, Andrews BE, Jenkins PF, Harrison BD.
The clinical spectrum and diagnosis of Mycoplasma
pneumoniae infection. Q J Med. 1986;58:241-51.
7. Pönkä A. Carditis associated with Mycoplasma pneu
moniae infection. Acta Med Scand. 1979;206:77-86
8. Li CM, Gu L, Yin SJ et al. Age-specific Mycoplasma
pneumoniae pneumonia-associated myocardial
damage in children. J Int Med Res. 2013;41:1716-23.
9. Geluk CA, Otterspoor IC, de Boeck B, et al. Magnetic
resonance imaging in acute myocarditis: a case report
and a review of literature. Neth J Med. 2002;60:223-7.
10. Gupta SK, Naheed Z. Chest pain in adolescent Ja

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

panese male mimicking acute coronary syndrome.
Case Rep Crit Care. 2014;2014:176520
Hartleif S, Wiegand G, Kumpf M, et al. Severe chest pain
caused by Mycoplasma myocarditis in an adolescent
patient. Klin Padiatr. 2013;225:423-5.
Yamane Y, Kawai C. A case of myocarditis caused by
Mycoplasma pneumoniae. Jpn Circ J. 1978;42:127987.
In Ho Park, Du Young Choi, Yeon Kyun Oh et al.
A Case of Acute Myopericarditis Associated With
Mycoplasma Pneumoniae Infection in a Child. Korean
Circ J 2012;42:709-713.
Formosa GM, Bailey M, Barbara C et al. Mycoplasma
pneumoniae - an unusual cause of acute myocarditis
in childhood. Images Paediatr Cardiol. 2006;8:7-10.
Paz A, Potasman I.Mycoplasma-Associated Carditis.
Cardiology 2002;97:83–88.
Gerald W. Fernald. Immunologic Mechanisms Sugges
ted in the Association of M. pneumoniae Infection and
Extrapulmonary Disease: A Review. Yale J Biol Med.
1983;56:475-9.
Thomas L, Curnen EC, Mirick CS et al. Complement
fixation with dissimilar antigens in primary atypical
pneumonia. Proc Soc Exp Biol Med.1943; 52: 121-125.
Zhou Y, Zhang Y, Sheng Y, Zhang L et al. More comp
lications occur in macrolide-resistant than in macrolidesensitive Mycoplasma pneumoniae pneumonia.
Antimicrob Agents Chemother. 2014;58:1034-8.

Кардит як рідкісне позалегеневе ускладнення інфекції
Mycoplasma pneumoniae у дорослих: опис клінічного випадку
Г. Тісео 1, Г. Руссо 2, М. Фальконе 2
1
2

Відділення внутрішніх хвороб та медичних спеціальностей Римського університету «Sapienza», Італія
Відділення громадського здоров’я та інфекційних хвороб Римського університету «Sapienza», Італія

Резюме
Чоловіка віком 44 роки було госпіталізовано з лихоманкою і раптовим початком інтенсивного болю
в грудях зліва, який віддавав у ліву руку. Об’єктивно: артеріальний тиск — 120/80 мм рт. ст., частота
дихальних рухів — 18 за 1 хв, частота серцевих скорочень — 100 за 1 хв, насичення крові киснем
(SpO2) 96—98 % при диханні повітрям, притуплення перкуторного звуку і наявність хрипів у лівих нижніх
відділах легень. На електрокардіограмі — синусова тахікардія і неспецифічні зміни реполяризації в
передньолатеральній ділянці лівого шлуночка. Рівні тропоніну I, MB-фракції креатинфосфокінази та Среактивного протеїну, а також швидкість осідання еритроцитів були значно збільшені. На рентгенограмі
грудної клітки виявлено ліву базальну консолідацію з випотом, що вказує на пневмонію. На підставі цих
даних було запідозрено атипову пневмонію із серцевими ускладненнями і проведено панель аналізів
на сироваткові титри респіраторних вірусів і атипових мікроорганізмів. Виявлено високий титр антитіл
(IgM) до Mycoplasma pneumoniae. Проведено магнітно-резонансну томографію серця. Виявлено ділянки набряку тканин і множинні ділянки пізнього посилення міокарда на передній частині бічної стінки
лівого шлуночка. Пневмонію і кардит, спричинені M. pneumoniae, успішно проліковано за допомогою
кларитроміцину в дозі 500 мг двічі на добу і цефтріаксону в дозі 2 г один раз на добу протягом 15 днів.
Ключові слова: Mycoplasma pneumoniae, інфекції, кардит, ускладнення.
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Кардит как редкое внелегочное осложнение
инфекции Mycoplasma pneumoniae у взрослых:
описание клинического случая
Г. Тисео 1, Г. Руссо 2, М. Фальконе 2
1

Отделение внутренних болезней и медицинских специальностей Римского университета «Sapienza», Италия
Отделение общественного здоровья и инфекционных болезней Римского университета «Sapienza», Италия

2

Резюме
Мужчина в возрасте 44 лет был госпитализирован с лихорадкой и внезапным началом интенсивной
боли в груди слева, отдающей в левую руку. Объективное обследование: артериальное давление —
120/80 мм рт. ст., частота дыхательных движений — 18 в 1 мин, частота сердечных сокращений — 100
в 1 мин, насыщение крови кислородом (SpO2) 96—98 % при дыхании воздухом, притупление перкуторного звука и наличие хрипов в левых нижних отделах легких. На электрокардиограмме — синусовая
тахикардия и неспецифические изменения реполяризации в переднелатеральной области левого желудочка. Уровни тропонина I, MB-фракции креатинфосфокиназы и С-реактивного протеина, а также
скорость оседания эритроцитов были значительно увеличены. На рентгенограмме грудной клетки
выявлена левая базальная консолидация с выпотом, что указывает на пневмонию. На основании этих
данных была заподозрена атипичная пневмония с сердечными осложнениями и проведена панель
анализов на сывороточные титры респираторных вирусов и атипичных микроорганизмов. Выявлен
высокий титр антител (IgM) к Mycoplasma pneumoniae. Проведена магнитно-резонансная томография
сердца. Выявлены области отека тканей и множественные области «позднего усиления миокарда» на
передней части боковой стенки левого желудочка. Пневмонию и кардит вызванные, M. pneumoniae,
успешно пролечили с помощью кларитромицина в дозе 500 мг два раза в сутки и цефтриаксона в дозе
2 г один раз в сутки в течение 15 дней.
Ключевые слова: Mycoplasma pneumoniae, инфекции, кардиты, осложнения.
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Антибиотикорезистентность нозокомиальных
штаммов Acinetobacter spp. в хирургических
стационарах Украины: результаты
многоцентрового исследования (2009—2015 гг.)
Цель работы — изучить активность антимикробных препаратов в отношении клинических штаммов Acinetobacter spp., выделенных у пациентов, госпитализированных в хирургические стационары
различных регионов Украины.
Материалы и методы. Исследованы 1092 клинических штамма Acinetobacter spp., выделенные
в 2009—2015 гг. у пациентов, госпитализированных в хирургические отделения многопрофильных
стационаров различных регионов Украины. Чувствительность штаммов Acinetobacter изучена к
основным группам антибиотиков, в том числе аминогликозидам, фторхинолонам, цефалоспоринам
III—IV поколений и карбапенемам, диско-диффузионным методом в соответствии с рекомендациями
Национального комитета по клиническим лабораторным стандартам США (NCCLS).
Результаты и обсуждение. Штаммы A. baumannii более резистентны к антибиотикам, чем другие
Acinetobacter spp. В 2015 г. цефалоспорины и ципрофлоксацин неактивны в отношении A. baumannii. Малоактивны амикацин, гентамицин (30—35 %), пиперациллин-тазобактам, цефоперазон-сульбактам (50 %).
Наиболее активны в отношении A. baumannii нетилмицин (80 %), имипенем (94 %), меропенем (64 %).
Выводы. Наибольшей активностью к нозокомиальным штаммам Acinetobacter характеризуются нетилмицин, имипенем и меропенем. Учитывая постоянные изменения и существенные отличия
уровней резистентности нозокомиальных штамов Acinetobacter, что наблюдается в разных регионах,
необходимо проводить постоянный мониторинг антибиотикорезистентности в каждом хирургическом
стационаре и на основании полученных локальных данных разработать больничный формуляр антибиотиков. Тактику применения антибиотиков в каждом хирургическом стационаре следует определить в
зависимости от локальных данных резистентности к ним. Необходимо наладить систему эпидемиологического надзора за микробной резистентностью на локальном, региональном и национальном уровнях.
Ключевые слова: Acinetobacter spp., Acinetobacter baumannii, антибиотикорезистентность, хирургия, внутрибольничные инфекции.
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ВВедение
Резистентные к антибиотикам штаммы
Acinetobacter spp. являются серьезной проблемой в стационарах разного профиля, особенно в отделениях интенсивной терапии и
хирургии. Ацинетобактер как патоген нозокомиальных инфекций все чаще встречается
в хирургических стационарах Украины [1—3].
Эти патогены также актуальны в США, Азии
и странах Европы [4—6]. Проблема антибиотикорезистентности ацинетобактерий с каждым годом становится все более актуальной,
встречаются штаммы, резистентные ко всем
антимикробным препаратам. На конференции
проекта «Антибиотикорезистентность: профилактика и контроль» (Antibiotic Resistance;
Prevention and Control — ARPAC) Европейской
ассоциации по клинической микробиологии и
инфекционным болезням (European Society of
Clinical Microbiology and Infectious Diseases —
ESCMID) в ноябре 2004 г. определены микробы,
присутствие которых должно строго контро
лироваться в лечебно-профилактических учреждениях в связи с угрозой их эпидемического распространения. Одним из них стал
Acinetobacter baumannii, устойчивый к карбапенемам [7]. В США Acinetobacter входит в число
шести самых опасных бактерий для населения
[4], а Всемирная организация здравоохранения
17 февраля 2017 г. включила этот микроорганизм в список устойчивых к действию антибиотиков «приоритетных патогенов» — 12 видов
бактерий, представляющих наибольшую угрозу
для здоровья человека [8].
Важным является клиническое значение
представителей рода Acinetobacter в этиологии внутрибольничной пневмонии, связанной
с искусственной вентиляцией легких. Роль микробов рода Acinetobacter в воспалительном
процессе при внутрибольничных инфекциях
не всегда ясна и во многом зависит от наличия
факторов риска. Отмечено наличие ацинетобактерий среди клинических изолятов отделяемого ран. Наиболее часто их обнаруживают при
хронических, длительно текущих процессах, а
также при внутрибольничном инфицировании
или колонизации на фоне продолжительной
антимикробной терапии.
За последние 30 лет усовершенствование
медицинских технологий и расширение спектра
антибактериальных препаратов изменило варианты гнойно-воспалительных заболеваний,
вызываемых Acinetobacter spp. Сегодня этиологическую роль ацинетобактерий доказано
в возникновении таких инфекций, как пневмо-
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нии, эндокардиты, инфекции кожи и мягких
тканей, перитониты, инфекции кровотока и
другие заболевания.
Бактерии рода Acinetobacter маловирулентны. Они широко распространены в природе,
обитают в почве, воде. В госпитальных условиях ацинетобактерии могут быть обнаружены на кухонных принадлежностях, в системах
вентиляции и увлажнения, на различном медицинском оборудовании, включая контуры
аппаратов искусственной вентиляции легких,
в канализационных конструкциях, на инструментах для уборки помещений (швабры и т. д.),
в земле комнатных растений. Ацинетобактерии
обнаруживали на коже рук персонала, клавиатурах компьютеров и медицинской аппаратуры,
дверных ручках, шторах и подушках. Ацинетобактерии переживают пересыхание и обнаруживаются в составе пыли [9]. Следовательно,
в медицинских учреждениях резервуаром и
источником инфекции являются инфицированные и/или колонизированные пациенты и
медицинский персонал, а также бытовое и специальное оборудование.
Являясь условно патогенным микроорга
низмом нормальной флоры человека, Acine
tobacter spp. в 1960-х годах за рубежом часто
игнорировали при выделении из клинических
биоматериалов. В 1970-х годах его признавали как возможную причину хирургических
инфекций мягких тканей, а с 1980 года ацинето
бактерии быстро начали распространяться
в отделениях реанимации и интенсивной терапии, стали причиной внутрибольничных инфекций у больных, получавших антибактериальную терапию. Возможно, это связано со
способностью ацинетобактерий к свободному
существованию во внешней среде, в том числе
в составе биопленок, с высокой устойчивостью
к антимикробным препаратам (антибиотикам,
антисептикам и дезинфектантам). Ацинетобактерии часто выделяются с рук медицинского
персонала и объектов окружающей среды в
лечебно-профилактических учреждениях. Интересно, что некоторые штаммы ацинетобактерий толерантны к детергентам (мылу) [10].
Несмотря на многочисленные исследования, проведенные за рубежом, роль микроорганизмов рода Acinetobacter в гнойно-воспалительном процессе при внутрибольничных
инфекциях не всегда ясна и во многом зависит от наличия факторов риска. Вопрос о
том, является ли изолированный микроб рода
Acinetobacter контаминантом или патогеном,
необходимо решать для каждого конкретного
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случая на основании клинических данных и
результатов лабораторных исследований.
Антибактериальную терапию у пациентов с
внутрибольничными инфекциями, вызванными
ацинетобактериями, проводят эмпирически.
Эти микроорганизмы, как правило, обладают
низкой чувствительностью к различным классам антибактериальных препаратов, а также
способностью приобретать резистентность в
процессе лечения, что представляет существенные проблемы при лечении больного [4—7].
К сожалению, в Украине изучению клинической
роли ацинетобактерий уделяют мало внимания, а количество статей, посвященных этим
микроорганизмам, исчисляется единицами.
Остается малоизученной также антибиотикорезистентность нозокомиальных штаммов
Acinetobacter spp.
Очевидно, что необходимо располагать
местными данными о резистентности штаммов
Acinetobacter к различным антибиотикам. Однако до сих пор в Украине ни на государственном уровне, ни отдельными исследователями
не проводилось многоцентровых исследований
антибиотикорезистентности Acinetobacter. В то
же время ориентироваться только на данные
зарубежных исследований нельзя, даже если
они достоверны, поскольку в связи со значительными различиями в политике применения
антибиотиков в Украине и других странах частота резистентности к антибиотикам может
значительно различаться.
Цель работы — изучить активность антимикробных препаратов в отношении клинических
штаммов Acinetobacter spp., выделенных у пациентов, госпитализированных в хирургические стационары различных регионов Украины.
Материалы и методы
Данная работа является проспективным многоцентровым эпидемиологическим
исследов анием. В нем проанализированы
результаты исследования чувствительности
к антибиотикам 1092 клинических штаммов
Acinetobacter spp., выделенных в 2009—2015 гг.
у пациентов, госпитализированных в хирургические отделения многопрофильных стационаров 24 регионов Украины. Клинические
штаммы выделены и идентифицированы в
микробиологических лабораториях исследованных больниц. Материалом для исследования были данные лабораторных журналов
исследованных хирургических стационаров
и карты стационарного больного пациентов,
включенных в исследование. Биоматериалом
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для исследования послужило гнойное отделяемое из хирургических ран, полученное от
больных в послеоперационный период.
Для исследования использовали собственную базу данных, в которой имелись сведения
об исследуемых пациентах и стационарах с
общим количеством койко-мест более 2400.
Из указанной базы выбирали данные о клинических штаммах Acinetobacter spp., полученных
за период с 2009 г. по 2015 г. В исследование
включали сведения о пациентах в возрасте 18
лет и старше, которые поступали в стационар
с диагнозом острого хирургического заболевания. Все исследуемые штаммы Acinetobacter
получены более чем через 48 ч после хирургического вмешательства и расценены как нозокомиальные патогены.
Клинические штаммы Acinetobacter выделены и идентифицированы по общепринятым
методам. Микробиологическое исследование
включало изучение видового состава микрофлоры гнойного очага и их резистентности к
антибиотикам, которые применяются в данных
лечебных учреждениях.
Чувствительность штаммов Acinetob ac
ter spp. исследовали в отношении основных
групп антибактериальных препаратов: аминогликозидов, фторхинолонов, цефалоспоринов
III—IV поколений и карбапенемов. Чувствительность штаммов определяли в соответствии
с методическими указаниями «Определение
чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам» (приказ МЗ Украины
№ 167 от 06.04.2007 г.), а также руководствуясь
стандартами Института клинических и лабораторных стандартов (Clinical and Laboratory
Standards Institute — CLSI, ранее NCCLS) [11].
Все полученные количественные результаты исследований подвергали статистической
обработке с использованием методов расчета
относительных и средних величин. Использованы также методы оценки статистической
значимости относительных и средних величин.
Рассчитывали среднее арифметическое и стандартное отклонение, частоту показателя — в
процентах. При оценке статистической значимости полученных показателей вычисляли
их среднюю ошибку (m). Статистическую значимость различий показателей оценивали с
помощью t-критерия Стьюдента. При описательном статистическом анализе определяли
средние значения с максимальными и минимальными показателями с доверительными
интервалами. Статистически значимой считали
95 % вероятность различий (р < 0,05). Форми-
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рование базы данных и статистический анализ
данных проводили с использованием программы Microsoft Excel с соблюдением принципов
статистического анализа, принятых в биологии
и медицине.
Результаты и обсуждение
В 2009—2015 гг. ацинетобактерии изолированы из образцов раневого отделяемого у 546
пациентов. В 40 % случаев ацинетобактерии
изолированы из хирургических ран при послеоперационных флегмонах, в 25 % — при
абсцессе, 20 % случаев соответствовали инфицированию/контаминации ран при остеомиелите, 5 % — при других (кроме флегмоны
и абсцесса) острых гнойно-воспалительных
инфекциях.
Ацинетобактерии были изолированы у пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями в области хирургического вмешательства
на фоне нарушенной трофики тканей (82 %
больных): 34 % — сосудистые поражения при
сахарном диабете и 48 % — поражения сосудов другой этиологии, из которых 70 % приходилось на облитерирующий атеросклероз
сосудов конечностей и облитерирующий эндартериит, осложнения внутривенной наркомании (10 %), посттравматические осложнения
(около 20 %), несколько пациентов страдали
злокачественными новообразованиями. Ацинетобактерии обнаружены в биоматериалах,
полученных из ран после повторных хирургических обработок, в среднем спустя 9 суток
(в период от 2 до 41 дня).
Адекватную антибактериальную терапию
по отношению к ацинетобактериям получали
только 25 % пациентов. Наличие или отсутствие адекватной антибактериальной терапии не
играло значительной роли в течении гнойновоспалительных инфекций, вызванных ацинетобактериями.
Следует обратить внимание на то, что значительное количество случаев ацинетобактериальных гнойно-воспалительных инфекций
в исследуемых хирургических стационарах
было следствием медицинских манипуляций.
Есть вероятность того, что замена дренажей
в области хирургического вмешательства, катетеризация, люмбальные пункции, миело- и
вентрикулография также приводили инфицированию раны и развитию гнойно-воспалительных инфекций.
Согласно современной таксономии бактерий,
род Acinetobacter принадлежит к семейству
Moraxellaceae порядка Pseudomonadales класса
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Gammaproteobacteria (тип Proteobacteria). Близкими «родственниками» ацинетобактерий являются представители рода Moraxella, известный оппортунистический патоген Pseudomonas
aeruginosa входит с ацинетобактериями в один
порядок. Долгое время из-за сложностей фенотипической идентификации род Acinetobacter
делили на ДНК-группы или геномные виды
(genomic species), давая им цифровую арабскую
нумерацию. Современная таксономия оперирует классическими понятиями видов ацинетобактерий. Классификатор Bergey, последний раз кардинально изменявший таксономию
протеобактерий в 2004 г., говорит о 16 видах
Acinetobacter [12]. К числу этих видов принадлежат: Acinetobacter calcoaceticus, Acinetobacter
baumannii, Acinetobacter baylyi, Acinetobacter
bouvetii, Acinetobacter gerneri, Acinetobacter
grimontii, Acinetobacter haemolyticus, Acineto
bacter johnsonii, Acinetobacter junii, Acinetobacter
lwoffii, Acinetobacter radioresistens, Acinetobacter
schindleri, Acinetobacter tandoii, Acinetobacter
tjernbergiae, Acinetobacter towneri, Acinetobacter
ursingii. Можно полагать, что за прошедшие 12
лет число известных видов Acinetobacter увеличилось: «Список прокариотических названий,
состоящих в номенклатуре» (List of Prokaryotic
Names with Standing in Nomenclature — LPSN)
[13], который собирает валидизированные таксономические данные по статьям в Международном журнале систематической бактериологии (International Journal of Systematic
Bacteriology) и Международном журнале
систематической и эволюционной микроби
ологии (International Journal of Systematic and
Evolutionary Microbiology), подтверждает наличие 32 видов Acinetobacter. Часто из-за
таксономических сложностей в клинической
практике род Acinetobacter разделяют всего
на три группы: Acinetobacter baumannii (окисляют глюкозу, негемолитические); Acinetobacter
lwoffii (не окисляют глюкозу, негемолитические);
Acinetobacter haemolyticus (гемолитические) [14].
Важно отметить, что рутинные способы оценки фенотипических признаков не позволяют
провести полноценную видовую идентификацию ацинетобактерий, поэтому в клинических
лабораториях часто ограничиваются определением принадлежности изолята к одному из
трех комплексов: A. calcoaceticus-baumannii-,
A. lwoffii- или A. haemolyticus-комплекс. Несовершенство программного обеспечения
микробиологических анализаторов и массспектрометров не позволяет надежно идентифицировать все 32 известных вида аци73
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Таблиц а 1
Структура ацинетобактерий и динамика их выделения у больных за период 2009—2015 гг., количество
штаммов
Ацинетобактерии

2009—2015

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Acinetobacter baumannii

926 (84,8 %)

94

118

134

144

135

148

153

Acinetobacter lwoffii

132 (12,1 %)

19

12

17

29

15

17

23

Acinetobacter haemolyticus

21 (1,9 %)

5

1

3

0

4

1

7

Acinetobacter jonsonii

13 (1,2 %)

0

2

0

4

2

1

4

Всего штаммов

1042 (100,0 %)

118

133

154

177

156

167

187

нетобактерий. В настоящее время золотым
стандартом видовой идентификации остаются генетические методы. Обнаружение гена
OXA-51 может с большой долей вероятности
свидетельствовать о принадлежности исследуемого изолята к самому клинически значимому
виду — A. baumannii [15].
За семилетний период (2009—2015 гг.) исследовано 1092 штамма рода Acinetobacter,
которые представлены видами A. baumannii,
A. lwoffii, A. haemolyticus, A. jonsonii. Спектр
выделенных микроорганизмов характеризовался видовым разнообразием с доминированием A. baumannii, удельный вес которого в
среднем составил 84,8 %. Клинические штаммы A. lwoffii были изолированы от больных в
12,1 % случаях. Наряду с доминирующими
микроорганизмами, реже в клиническом материале обнаруживали штаммы A. haemolyticus
(1,9 %) и A. jonsonii (1,2 %), удельный вес каждого из которых составлял менее 2 % выборки.
Высеваемость микроорганизмов из разных
видов клинического материала представлена
в табл. 1.
Наблюдается четкая тенденция роста штаммов ацинетобактерий в этиологии гнойно-воспалительных заболеваний в исследованных хирургических стационарах Украины (см. табл. 1).
В период исследования (2009—2015 гг.) рост высеваемости ацинетобактерий в среднем составил 58,5 %. Этиологическая роль A. baumannii
в возникновении внутрибольничных гнойновоспалительных инфекций стала более ощутимой — рост высеваемости из клинического
материала составил 62,8 % (16,5 % в 2015 г. по
сравнению с 10,2 % в 2009 г.). Динамика высеваемости других исследованных видов ацинетобактерий не показала существенных изменений
в их клинической роли как важного патогена
гнойно-воспалительных инфекций.
Результаты исследования показали, что в
хирургических стационарах Украины в период
с 2009 г. по 2015 г. наиболее распространенным
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видом ацинетобактерий, изолированных при
послеоперационных гнойно-воспалительных
инфекциях, являлся A. baumannii (84,8 % изолятов). Другие виды ацинетобактерий выделяли
значительно реже. A. baumannii является приоритетным патогеном внутрибольничных инфекций. За ним по частоте выделения следуют
A. lwoffii, A. haemolyticus и A. jonsonii.
Анализ данных показал, что удельный вес
различных видов ацинетобактерий в этиологической структуре внутрибольничных инфекций имеет существенные различия в регионах
Украины. Установлена нарастающая эпидемиологическая и клиническая роль штаммов
ацинетобактерий во всех исследуемых стационарах. Среди ацинетобактерий основную
проблему в возникновении внутрибольничных
гнойно-воспалительных инфекций в хирургических стационарах представляют штаммы
A. baumannii. Другие виды в основном являются
нормальной микрофлорой кожных покровов
или комменсалами ротоглотки и влагалища и
редко изолируются при заболеваниях и вспышках внутрибольничных инфекций.
Значительные трудности использования противомикробных препаратов в хирургии в современных условиях обусловлены изменением
видового состава и биологических свойств, в
том числе антибиотикорезистентности основных
возбудителей гнойно-воспалительных инфекций.
Чувствительность штаммов Acinetobacter spp.
исследовали в отношении основных групп антибактериальных препаратов: аминогликозидов, фторхинолонов, цефалоспоринов III—IV
поколений и карбапенемов.
Результаты определения чувствительности
штаммов Acinetobacter spp. к цефалоспоринам
представлены в табл. 2. Также исследовали
активность цефоперазона, который оказался
неактивен в отношении всех ацинетобактерий. Цефалоспорины были неактивны в отношении более половины клинических штаммов уже в 2009 г. (см. табл. 2). В 2014—2015 гг.
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Таблиц а 2
Активность цефалоспоринов в отношении штаммов Acinetobacter spp., %
Антибиотики

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Цефтазидим

39

22

16

31

15

17

10

Цефотаксим

30

15

10

17

9

12

8

Цефтриаксон

32

17

9

15

8

10

7

Цефепим

50

40

24

33

15

18

16

антибиотики этой группы оказались активны
только для 10—20 % клинических изолятов
и неактивны в отношении 80—90 % штаммов
Acinetobacter spp.
Оценивать активность антибиотиков в
отношении всех ацинетобактерий или антибиотикочувствительность всей группы ацинетобакторий не совсем точно. Наиболее часто из клинических образцов изолировался
A. baumannii, поэтому его чувствительность
к антибактериальным препаратам наиболее
важна. Большинство штаммов A. baumannii
обладало множественной устойчивостью, не
только к цефалоспоринам, но и к антибиотикам
других групп.
Изучена чувствительность A. baumannii и
других представителей рода Acinetobacter к
цефалоспоринам и ципрофлоксацину. Исследовано отличие в процентном соотношении
устойчивых штаммов A. baumannii и других
представителей рода Acinetobacter, среди которых наиболее часто выделялись A. lwoffii,
A. haemolyticus и A. jonsonii. Нечувствительных
к цефотаксиму, цефтриаксону и цефтазидиму
A. baumannii было от 90 до 100 %, в то время
как другие представители рода Acinetobacter
показали колебания относительного количества нечувствительных штаммов от 15 до 60 %
в отношении цефотаксима и цефтриаксона и
от 6 до 54 % в отношении цефтазидима. Динамика распространения штаммов, нечувствительных к цефепиму, отражает ту же закономерность: от 81 до 90 % нечувствительных
A. baumannii и от 27 до 55 % прочих видов
ацинетобактерий.

Количество нечувствительных к ципрофлоксацину штаммов A. baumannii также значительно больше, чем среди других ацинетобактерий.
Их годовые колебания для A. baumannii составили от 59 до 98 %, а для других представителей этого рода — от 14 до 60 %. Динамика
распространения нечувствительных к ципрофлоксацину штаммов A. baumannii носит почти
линейный характер. Более 80 % штаммов были
нечувствительны к ципрофлоксацину в 2009 г.,
причем почти 30 % штаммов демонстрировали промежуточную степень устойчивости.
В 2010 г. 98 % штаммов были нечувствительны
к ципрофлоксацину, причем только 1,6 % среди
них обладали промежуточной устойчивостью.
Чувствительность к ингибитор-защищенным
пенициллинам исследовали в основном для
A. baumannii. С 2009 г. в отношении пиперациллина/тазобактама, тикарциллина/клавуланата и
цефоперазона/сульбактама тестировали статистически значимое количество штаммов.
В табл. 3 отражены изменения активности
к ингибитор-защищенным пенициллинам в
отношении штаммов A. baumannii с 2009 г. по
2011 г. Тикарциллин/клавуланат практически
неактивен в отношении исследованных штаммов — 11,1—2,2 % чувствительных штаммов
соответственно в 2009—2010 гг. Закономерность в годовых колебаниях активности
пиперациллина/тазобактама за трехлетний
период не прослеживается (35—28—52 %
чувствительных изолятов соответственно в
2009—2010—2011 гг.). Вероятно, эти колебания связаны с эпидемическим распространением штаммов с определенным фенотипом

Таблиц а 3
Активность ингибитор-защищенных пенициллинов в отношении Acinetobacter baumannii
(процент чувствительных штаммов)
Антибиотики

2009

2010

2011

Пиперациллин/тазобактам

35,3

27,6

51,9

Тикарциллин/клавуланат

11,1

2,2

—

Цефоперазон/сульбактам

91,2

79,3

41,7
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Таблиц а 4
Активность карбапенемов в отношении Acinetobacter baumannii
Антибиотики

2009
Ч

УЧ

2010
Р

Ч

2011

УЧ

Р

Ч

УЧ

Р

Меропенем

46,9

37,5

5,6

52,3

32,3

15,4

62,2

18,9

18,9

Имипенем

100

0

0

93,4

3,3

3,3

93,9

3,0

3,0

Примечание. Ч — чувствительные штаммы; УЧ — умеренно чувствительные; Р — резистентные.

резистентности. У цефоперазона/сульбактама прослеживается отчетливая тенденция к
снижению активности в отношении штаммов
Acinetobacter baumannii — с 2009 г. по 2011 г.
количество нечувствительных штаммов возросло в 6,6 раза (с 9 до 58 %), а резистент
ных — почти в 5 раз (с 6 до 29 %).
Определение чувствительности к карбапенемам клинических штаммов A. baumannii в
статистически значимом количестве начато с
2009 г. (табл. 4). Мониторинг активности карбапенемов в отношении A. baumannii показал
отсутствие имипенем-резистентных штаммов
в 2005 г., а в 2014—2015 гг. количество нечувствительных штаммов составило 6 %. Меропенем менее активен в отношении A. baumannii.
При этом количество чувствительных штаммов
увеличилось с 50 % в 2009 г. до 62 % в 2011 г.
Однако статистическая значимость тенденции
изменения антибиотикочувствительности за
трехлетний период является сомнительной.
В целом резистентность ацинетобактерий
к карбапенемам существенно варьирует в зависимости от региона. В Украине относительное число карбапенемрезистентных штаммов
колеблется от 34 % (Киев) до 65 % (Херсонская область), демонстрируя увеличение доли
устойчивых штаммов по направлению с севера
на юг. Эти показатели в разные годы исследования существенно различались.
По данным литературы, карбапенемрезистентность может реализоваться за счет продукции ацинетобактериями белков семейства
PBP (penicillin-binding proteins — пенициллинсвязывающие белки), ингибирующий эффект
которых достигается за счет образования ком-

плекса PBP — β-лактам без непосредственной
деградации антибиотика [16].
После карбапенемов аминогликозиды наиболее активны в отношении ацинетобактерий.
Наибольшей активностью к A. baumannii обладает нетилмицин — более 80 % чувствительных
штаммов в 2015 г. (табл. 5). До 2013 г. амикацин
был активен в отношении более 70 % штаммов.
В 2011 г. амикацин был активен в отношении
всего 30 %, а гентамицин — 35 % штаммов.
Закономерности колебания относительного
количества чувствительных/нечувствительных
штаммов в отношении аминогликозидов нелинейны, но в целом просматривается тенденция
к снижению активности аминогликозидов и
увеличению доли штаммов, устойчивых к ним.
Такая ситуация наблюдалась практически во
всех исследованных регионах Украины.
Анализ активности аминогликозидов в отношении A. baumannii и других представителей
рода Acinetobacter показал, что сохраняется та
же закономерность, что и в отношении уже рассмотренных групп антибиотиков. Аминогликозиды высокоактивны в отношении ацинетобактерий, кроме A. baumannii. В 2015 г. амикацин
был активен для 90 % клинических изолятов
Acinetobacter spp. (кроме A. baumannii), а гентамицин — для 70 % (табл. 6).
Установлено, что нарастание резистентности штаммов ацинетобактерий не происходит
линейно. Ежегодные колебания количества
нечувствительных штаммов демонстрируют
как их рост, так и уменьшение. Возможно, это
связано с внутрибольничным эпидемическим
распространением штаммов с определенными
фенотипами резистентности.

Таблиц а 5
Активность амногликозидов в отношении штаммов Acinetobacter spp., %
Антибиотики

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Амикацин

41,9

67,2

59,3

70,6

71,4

51,1

32,0

Гентамицин

3,6

25,4

29,8

55,9

30,9

15,8

28,1

Нетилмицин

80,8

15,4

69,6

—

—

—

82,1
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Таблиц а 6
Активность амногликозидов в отношении Acinetobacter spp. (кроме A. baumannii)
(процент чувствительных штаммов)
Антибиотики

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Амикацин

63,4

84,6

85,7

68,4

80

88,9

90

Гентамицин

50

46,2

37,5

47,4

53,3

75

70

Необходимо отметить явное увеличение
доли ацинетобактерий в пейзаже микрофлоры хирургических гнойных ран. В клинической
практике инфекции, вызванные ацинетобактериями, тесно связаны с хирургией. Колонизация/инфицирование ран происходили в
среднем на 8—9-е сутки после госпитализации.
Для колонизации и инфицирования хирургических ран основными факторами риска служат
фоновые заболевания, нарушающие трофику
тканей в месте оперативного вмешательства:
более 80 % наших пациентов имели этот фактор риска.
По данным литературы, ацинетобактерии
устойчивы к антибактериальным препаратам.
Они устойчивы к пенициллину, ампициллину,
цефазолину. Большинство штаммов устойчиво
к хлорамфениколу. Чувствительность к этим
антибиотикам мы не определяли. Исследование же активности цефоперазона показало
полное отсутствие таковой у всех клинических
изолятов Acinetobacter spp.
Антибиотики большинства групп показали
низкую активность в отношении штаммов
A. baumannii, но были достаточно активны в
отношении других представителей рода Aci
netobacter.
В отношении Acinetobacter spp. (за исключением A. baumannii) в 2015 г. наибольшая активность была у цефтазидима (60 % чувствительных
штаммов) и цефепима (75 %); ципрофлоксацин
активен для 60 % штаммов. Высокую активность проявляли аминогликозиды: гентамицин
для 70 % штаммов, амикацин — для 90 %.
В 2015 г. в отношении A. baumannii малоактивны цефалоспорины III—IV поколений. Наиболее активный их них — цефепим, активен
только для 14 % штаммов. Тестирование активности ципрофлоксацина как наиболее используемого представителя фторхинолонов также
выявило отсутствие активности этого антибиотика в отношении штаммов A. baumannii (менее
2 % чувствительных штаммов). Среди аминогликозидов наибольшую активность проявил
нетилмицин — более 80 % чувствительных
штаммов. Амикацин и гентамицин активны для

30—35 % штаммов. Только для A. baumannii исследовали активность ингибитор-защищенных
пенициллинов и карбапенемов. Среди ингибитор-защищенных пенициллинов наибольшую
активность проявил пиперациллин/тазобактам
(52 % чувствительных штаммов), а тикарциллин/клавуланат был неактивен. Карбапенемы наиболее активны в отношении штаммов
A. baumannii, причем у имипенема активность
выше, чем у меропенема.
В 2014 г. впервые зарегистрированы штаммы A. baumannii с промежуточной чувствительностью и устойчивые к имипенему. В 2014—
2015 гг. имипенем был активен в отношении
94 % клинических изолятов. Меропенем активен в отношении 64 % штаммов A. baumannii.
Уменьшение активности антибиотиков всех
групп в отношении A. baumannii — широко распространенная тенденция. Сходные результаты изучения антибиотикорезистентности
получены в странах Европы и США [4, 6, 7].
A. baumannii является приоритетным патогеном внутрибольничных инфекций, антибиотикотерапия которого затруднена по причине
множественной антибиотикорезистентности,
включая карбапенемрезистентные штаммы.
A. baumannii отличается от других ацинетобактерий, как S. aureus от коагулазонегативных
стафилококков.
Оценивая динамику активности антибиотиков и антибиотикочувствительности штаммов
A. baumannii, следует отметить, что препаратами выбора для этого микроба остаются карбапенемы и нетилмицин. Наибольшую настороженность вызывают карбапенемрезистентные
штаммы, эпидемическое распространение которых в стационарах Украины было бы крайне опасным при отсутствии исследования по
синергетическому действию карбапенемов с
сульбактамом.
Как показали результаты данного исследования, изолирование из раны ацинетобактерий,
в том числе и A. baumannii, более чем в половине (54 %) случаев происходит на фоне контаминации раны этими микробами. При обнаружении в ране смешанной микрофлоры, в состав
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которой входят ацинетобактерии, применение
адекватной хирургической тактики в сочетании с антибактериальной терапией, активной в
отношении других ассоциантов, и применение
местных антисептических и противовоспалительных препаратов, как правило, приводило к
благоприятному разрешению гнойно-воспалительной инфекции. Несомненно, что в случаях
истинного инфицирования раны ацинетобактериями, при развитии явлений гнойно-воспалительного процесса, и тем более при изоляции
A. baumannii из крови, необходимо назначение
адекватной антибактериальной терапии в отношении этого патогена. Учитывая непредсказуемый фенотип устойчивости у ацинетобактерий, наиболее надежный режим терапии может
быть выбран на основании индивидуальных
данных о чувствительности in vitro.
Таким образом, решение вопроса о значении изолированного из раны Acinetobacter spр.
должно складываться из клинической картины
и лабораторных данных. Выбор системных антибиотиков, активных в отношении A. baumannii
и других Acinetobacter spp., должен быть обоснован с учетом клинического значения выделенного микроба. Это важно, так как наиболее
активные для ацинетобактерий антибиотики
относятся к препаратам резервного списка.
Эффективному лечению пациента при отсутствии явлений гнойно-воспалительных инфекций
способствует адекватная хирургическая тактика и применение антибактериальных препаратов местного действия.
Самым негативным клиническим свойством
ацинетобактерий является их антибиотикорезистентность. У ацинетобактерий можно выделить несколько видов антибиотикорезистентности, которые реализуются через различные
механизмы: 1) эволюционно отличающиеся
природная и приобретенная резистентность;
2) биопленочная устойчивость (проявляющаяся
только у штаммов, способных к биопленкообразованию) и 3) присутствие в популяции
бактерий-персистеров.
Важнейшей составной частью диагностических процедур является определение у
выделенного изолята Acinetobacter спектра
чувствительности к антибиотикам. Диско-диффузионный метод и определение минимальных
ингибирующих концентраций (МИК) — самые
распространенные и экономичные способы
тестирования бактерий на чувствительность к
антибиотикам.
Данные о природной резистентности ацинетобактерий к антимикробным препаратам
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противоречивы. Перечень препаратов, чувствительность к которым рекомендовано оп
ред елять в клинической практике, разный
у украинских, российских, европейских
(рекомендации Европейского комитета по
тестированию чувствительности к антибиотикам (European Committee on Antimicrobial
Susceptibility Testing — EUCAST)) и американских (рекомендации Института клинических
и лабораторных стандартов США (Clinical
and Laboratory Standards Institute — CLSI))
экспертов.
Принято считать, что критическое нарастание приобретенной антибиотикорезистентности ацинетобактерий произошло в период с
1980 г. по 1990 г. Именно в эти годы ацинетобактерии стали приобретать резистентность к
ампициллину, карбенициллину, цефокситину,
гентамицину, хлорамфениколу. Примерно тогда
же — в период с 1985 г. по 1999 г. — зарегистрированы первые случаи резистентности
A. baumannii к карбапенемам и колистину [12].
EUCAST, который определяет контрольные
значения для оценки подавления роста и размножения бактерий антибиотиками и регулярно корректирует их, рекомендует проводить
исследования (диско-диффузионный метод и
МИК) только с 11 антибиотиками. К их числу
относятся дорипенем, имипенем, меропенем,
ципрофлоксацин, левофлоксацин, амикацин,
гентамицин, нетилмицин, тобрамицин, колистин (полимиксин), триметоприм/сульфаметоксазол (данные с сайта http://www.eucast.org).
Эксперты EUCAST считают, что в отношении
других антибиотиков ацинетобактерии являются природнорезистентными или для них не
определены контрольные значения подавления
роста и размножения. Это делает определение
чувствительности к ним нецелесообразным.
Эксперты EUCAST особо подчеркивают, что
тестирование ацинетобактерий на предмет
чувствительности к пенициллинам и цефалоспоринам не должно проводиться, так как
результаты, полученные in vitro, не являются
достоверными.
Другая авторитетная экспертная организация — CLSI имеет иную точку зрения. Эксперты CLSI предлагают проводить тестирование
с 26 препаратами, включая цефалоспорины и
тетрациклины. Необходимо отметить расхождение во взглядах на природную резистентность ацинетобактерий между зарубежными
специалистами и российскими экспертами.
Последние полагают, что ацинетобактерии
обладают природной резистентностью к эри-
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тромицину, кларитромицину, рокситромицину,
азитромицину, мидекамицину, спирамицину,
джозамицину, клиндамицину, линкомицину,
тетрациклину, доксициклину, канамицину,
стрептомицину [17].
В настоящее время доказано, что ацинетобактерии могут продуцировать β-лактамазы,
аминогликозидазы, тетрациклиназы, хинолоназы, активируют моно- и мультидрагэффлюксные механизмы, модифицируют мишень
макролидов путем рибосомального метилирования рРНК. Самым актуальным ферментом
резистентности являются β-лактамазы. Ацинетобактерии способны продуцировать все
3 Ambler-класса (A, C и D) сериновых β-лак
тамаз, а также β-лактамазы класса В (металлоβ-лактамазы) [17].
Проведенный анализ полученных данных исследований и научной литературы об
Acinetobacter позволяет сделать пессимистичные выводы, прогнозирующие дальнейшее
распространение резистентных штаммов и
связанное с этим увеличение заболеваемости и смертности. Несмотря на существование
многих спорных вопросов, можно утверждать,
что в борьбе с ацинетобактериальными инфекциями достигнуты определенные успехи:
изучена эпидемиология, усовершенствована
классификация Acinetobacter, разработаны методы диагностики и оценки чувствительности
к антибиотикам, расшифрованы молекулярные механизмы резистентности и регуляции
вирулентности. Это дает надежду на создание
успешных способов контроля ацинетобактериальных инфекций.
Полученные данные наших исследований
позволят оптимизировать эмпирическую терапию в многопрофильном хирургическом стационаре и должны быть учтены при разработке
системы микробиологического мониторинга
нозокомиальных инфекций в хирургических
стационарах.
Основой эффективной эмпирической антибиотикотерапии являются данные об эпидемиологии антибиотикорезистентности. Наша
работа явилась первым многоцентровым исследованием Acinetobacter spp. у больных, госпитализированных в хирургические стационары Украины.
Результаты полученных статистических
данных показали существенные расхождения показателей резистентности клинических
штаммов Acinetobacter spp. к отдельным тестированным антибиотикам в исследованных
хирургических стационарах Украины. По на-
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шему мнению, эти расхождения связаны не с
их географическим расположением, а с местными особенностями тактики использования
антибиотиков.
В то же время на основе данных нашего
исследования можно выявить тенденции антибиотикорезистентности нозокомиальных
штаммов Acinetobacter spp. в Украине и разработать пути их решения, которые должны стать
основой национального формуляра и основой
создания локальных формуляров с учетом
местных данных мониторинга резистентности.
Существенные различия в показателях резистентности клинических штаммов
Acinetobacter spp. и политика использования
антибиотиков в отдельных регионах Украины
не дают возможности разработать рекомендации национального масштаба относительно
эмпирической (стартовой) антибиотикотерапии
у пациентов с послеоперационными гнойновоспалительными инфекциями с использованием отдельных препаратов.
Для получения информации, необходимой
для разработки и внедрения эффективных
подходов к лечению инфекций, сдерживания
появления и распространения микробной резистентности на локальном, региональном и
национальном уровнях необходимо наладить
систематический контроль за микробной резистентностью. Это свидетельствует о том,
что микробиологический мониторинг нозокомиальных инфекций, который является неотъемлемой составляющей системы инфекционного контроля, основой для рациональной
антибактериальной терапии и эффективных
противоэпидемических мероприятий, необходимо проводить в каждом хирургическом
стационаре.
Выводы
1. Резистентность нозокомиальных штаммов Acinetobacter spp. в хирургических стационарах составляет серьезную терапевтическую и эпидемиологическую проблему.
Наибольшей активностью к нозокомиальным
штаммам Acinetobacter spp. характеризуются
нетилмицин, имипенем и меропенем.
2. Учитывая постоянные изменения резис
тентности нозокомиальных штаммов Acineto
bacter spp., которые наблюдаются в регионах
Украины, необходимо осуществлять постоянный мониторинг резистентности к действию
антибиотиков в каждом стационаре и на основе
полученных локальных данных разработать
больничный формуляр антибиотиков.
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3. Политика использования антибиотиков в каждом хирургическом стационаре должна определяться в зависимости от локальных данных резистентности к противомикробным препаратам.

А.Г. Салманов

4. Необходимо наладить систему эпидемиологического надзора за микробной резистентностью на локальном, региональном и нацио
нальном уровнях.
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Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів
acinetobacter spp. у хірургічних стаціонарах україни:
результати багатоцентрового дослідження (2009—2015 рр.)
А.Г. Салманов
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ
Резюме
Мета роботи — вивчити антибіотикорезистентність клінічних штамів Acinetobacter spp., виділених
у пацієнтів, госпіталізованих у хірургічні стаціонари різних регіонів України.
Матеріали і методи. Досліджено 1092 клінічних штами Acinetobacter spp., виділені у пацієнтів, госпіталізованих протягом 2009—2015 рр. у хірургічні відділення багатопрофільних стаціонарів різних регіонів
України. Вивчено чутливість штамів Acinetobacter spp. до основних груп антибіотиків, зокрема до аміноглікозидів, фторхінолонів, цефалоспоринів III—IV поколінь та карбапенемів, диско-дифузійним методом
відповідно до рекомендацій Національного комітету США з клінічних лабораторних стандартів (NCCLS).
Результати та обговорення. Штами A. baumannii більш резистентні до антибіотиків, ніж інші
Acinetobacter spp. У 2015 р. цефалоспорини та ципрофлоксацин не виявляли активності до штамів
A. baumannii. Незначну активність продемонстрували амікацин, гентаміцин (30—35 %), піперацилінтазобактам, цефоперазон-сульбактам (50 %). Найбільшу активність до штамів A. baumannii виявили
нетилміцин (80 %), іміпенем (94 %), меропенем (64 %).
Висновки. Найбільшою активністю до нозокоміальних штамів Acinetobacter характеризуються
нетилміцин, іміпенем та меропенем. З огляду на постійні зміни рівня резистентності нозокоміальних
штамів Acinetobacter у регіонах України необхідно в кожному стаціонарі здійснювати постійний моніторинг резистентності до дії антибіотиків і на основі отриманих локальних даних розробити лікарняний
формуляр антибіотиків. Тактику застосування антибіотиків у кожному хірургічному стаціонарі слід
визначати залежно від локальних даних резистентності до протимікробних препаратів. Необхідно
організувати систему епідеміологічного нагляду за мікробною резистентністю на локальному, регіональному та національному рівнях.
Ключові слова: Acinetobacter spp., Acinetobacter baumannii, антибіотикорезистентність, хірургія,
внутрішньолікарняні інфекції.

ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF NOSOCOMIAL STRAINS
OF ACINETOBACTER SPP. IN SURGICAL DEPARTMENTS IN UKRAINE:
RESULTS OF PROSPECTIVE MULTICENTER STUDY (2009—2015)
A.G. Salmanov
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
Summary
Objective — to determine antimicrobial resistance of Acinetobacter spp., isolated from hospitalized patients
of regional surgical departments of Ukraine.
Materials and methods. We conducted an evaluation of antimicrobial resistance of 1092 Acinetobacter
clinical strains isolated from patients hospitalized in regional surgical departments of Ukraine in 2009—2015. We
studied the susceptibility of Acinetobacter strains to the main antimicrobial groups including aminoglycosides,
fluoroquinolones, cephalosporins of III—IV generations and carbapenems. It was determined by agar dilution
method in accordance with the NCCLS recommendations.
Results and discussion. Most of antibiotic groups were not very active to the strains of A. baumannii but
were active to other Acinetobacter spp. In 2015 Cephalosporin and Ciprofloxacin were inactive to A. baumannii.
Amicacine and Gentamycin had very low activity ( 30—35 % of strains), about 50 % of strains were sensitive to
Piperacillin-Tazobactam and Cefoperazon-Sulbactam. Netilmicin (80 %) was of the greatest activity. Imipenem
was more active than Meropenem (94 % of strains vs 64 %).
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Conclusions. Netilmicin, imipenem and meropenem have been the most active to nosocomial strains
to Acinetobacter. Taking into account resent changes of resistance levels of Acinetobacter spp. nosocomial
strains, which take place in various regions, constant monitoring over resistance to antimicrobials at every
in-patient medical institution is required. Also, hospital record forms of antibiotics should be elaborated
based upon the local data received. Antibiotics utilization policy in each surgical in-patient institution should
be determined in accordance with the local data on resistance to antimicrobials. System of epidemiologic
surveillance over microbial resistance should be established on the local, regional, and national levels.
Key words: Acinetobacter spp., A. baumannii, antimicrobial resistance, surgery, nosocomial infections.
Citation: Salmanov AG. Antimicrobial resistance of nosocomial strains of Аcinetobacter spp. in surgical
departments in Ukraine: results of prospective multicenter study (2009—2015) (Rus). International Journal of
Antibiotics and Probiotics 2017; 1 (1): 70-82.
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Предиктори розвитку резистентності клінічних
ізолятів грибів роду Сandida (С. Albicans)
Мета роботи — дослідити вплив антимікотиків, гормонів і цитостатиків на біологічні властивості та
розвиток резистентності грибів роду Candida (C. аlbicans).
Матеріали і методи. Для експериментального дослідження використано еталонний штам C. аlbicans
та виділений від хворого C. аlbicans (№ 905). Добові зависі грибів (105 КУО) додавали у рідке середовище
Сабуро, яке містило певні розведення: антимікотика ітраконазолу в концентраціях 0,01 мг/мл, 0,1 мг/мл
та 0,3 мг/мл; гормону преднізолону в концентрації 0,3 % та 1,2 %; цитостатика доксорубіцину — 0,1 %
та 0,01 %. Через 24—48 годин культивування грибів з названими препаратами вивчали їх макро- та
мікроморфологічні властивості, здатність до утворення паросткових трубок, чутливість до антимікотиків, активність ферменту β-N-ацетилгалактозамінідази, який продукує C. аlbicans.
Результати та обговорення. Обстежено 200 хворих із запальними процесами нирок та сечового
міхура. Наявність кандидозу підтверджено у 15 % пацієнтів. При експериментальному дослідженні
впливу ітраконазолу, преднізолону та доксорубіцину на C. аlbicans (еталонного та ізольованого від
хворого) встановлено, що названі препарати суттєво впливали на біологічні особливості кандид і в
першу чергу на їх мікроморфологію та розвиток резистентності.
Висновки. Отримані результати показали, що C. аlbicans (еталонний та клінічний ізолят) не
тільки набули фенотипової зміни під впливом преднізолону та доксорубіцину, а й призвели до розвитку резистентності до антимікотиків. Уперше доведено, що під впливом ітраконазолу C. аlbicans
гублять здатність продукувати паросткові трубки та одночасно розвивається резистентність і до
інших антимікотиків.
Ключові слова: Candida аlbicans, антимікотики, гормони, цитостатики, біологічні властивості збудників, антимікотикорезистентність.
Посилання: Руденко А.В., Заліток С.А., Костюк Б.А. Предиктори розвитку резистентності клінічних
ізолятів грибів роду Сandida (С. Albicans) // Міжнародний журнал антибіотики та пробіотики. – 2017. –
№ 1 (1). – С. 83–92.

Вступ
За даними ВООЗ, кожний п’ятий житель планети інфікований грибами, а кожний десятий
має виражені клінічні вияви. Якщо у 1995 р.
на мікози різної локалізації страждало 20 %
населення, то на початку XXI ст. цей показник
збільшився вдвічі. Це дає підставу розглядати поширення мікотичних інфекцій як масове
[4]. Така ситуація значною мірою спричинена

загальним погіршенням показників імунітету,
використанням інвазивних діагностичних та
лікувальних процедур, трансплантації органів,
неконтрольованим застосуванням антибіотиків
широкого спектра дії, тривалим використанням
цитостатичної та гормональної терапії. Так, в
Україні за останнє десятиліття частота мікозів
у онкологічних хворих зросла з 5 до 25 % [2].
До причин збільшення частоти мікозів нале-
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Таблиц я 1
Види грибів роду Candida, які спричиняють захворювання у людей
Основні збудники

Рідкісні збудники

Поодинокі випадки

C. albicans

C. krusei

C. catenulala

C. ciferrii

C. famata

C. haemulonii

C. tropicalis

C. kefyr

C. inconspicua

C. lambica

C. lipolitica

C. norvegensis

C. parapsilosis

C. gluilliermondii

C. pelliculosa

C. rugosa

C. utilis

C. viswanathii

C. glabrata

C. lusitanie

C. zeylanoides

жать недоліки антимікотиків, такі як недостатня клінічна ефективність за рахунок швидкого
розвитку резистентності у клінічних ізолятів,
токсичність, побічні ефекти [1, 3].
Найчастішими збудниками мікотичних інфекцій є гриби роду Candida. До цього роду
належать 196 видів [6]. Їх зазвичай розглядають як нормальну флору шлунково-кишкового
і генітального тракту в людини, але у певних
кількісних показниках (до 102 КУО). Однак у
разі дисбалансу в мікроекологічному просторі
гриби роду Candida швидко проникають крізь
стінки кишечника у кров’яне русло (транслокація) і можуть сприичнити серйозні ускладнення. Основними чинниками вірулентності, які
визначають патогенність гриба, є диморфізм
і здатність до адгезії, що призводить до розвитку кандидозу [10, 13]. Дослідження останніх років дали змогу встановити головну роль
C. аlbicans у розвитку кандидозної інфекції:
від досить легких захворювань шкіри і слизових оболонок до інвазивних процесів, які
можуть вражати практично будь-який орган,
нерідко створюючи при цьому загрозу для
життя хворих. Ці штами відрізняються за низкою біохімічних і біологічних властивостей від
грибів цього ж виду, виділених у практично
здорових осіб [14, 15].
Інвазивні мікози, зокрема кандидемія і гострий дисемінований кандидоз — важлива
проблема сучасної медицини. Європейська
конфедерація з медичної мікології створила
робочі групи з епідеміологічного моніторингу
низки мікотичних захворювань, зокрема кандидемії. Отже, кандидемію визнано самостійною
нозологічною формою мікотичної інфекції. Проблема кандидемії привернула увагу фахівців у
європейських країнах [11, 12].
Гриби роду Candida, як збудники захворювання, двічі змусили приділити їм підвищену
увагу в минулому столітті. Вперше — після Другої світової війни, коли на «арену боротьби»
із хвороботворними бактеріями вийшли пеніциліни та інші антибіотики широкого спектра
дії. Успіхи хіміотерапії, досягнуті за допомогою
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антибіотиків, призвели до підвищення ролі грибів у патології людини. Антибіотики не лише
пригнічують нормальну мікрофлору, а й можуть
стимулювати активність дріжджоподібних грибів, спричинити порушення обміну в організмі та інші зміни, які призводять до зниження
опірності організму. Те саме стосується впливу
гормонів, імунодепресантів, цитостатиків та інших препаратів, які широко використовують за
життєвими показаннями [7, 8]. Так, для лікування автоімунних захворювань найбільш дієвими
є глюкокортикоїди та цитостатики, які дають
змогу досягти оптимального ефекту лише в разі
суворого дотримання їх застосування.
Також гриби роду Candida привернули увагу
на початку 1980-х років, коли було відкрито
вірус імунодефіциту людини — збудник синдрому набутого імунодефіциту. Приблизно в
той самий час почали активно проводити трансплантацію органів і тканин, відповідно, виникла
необхідність у використанні імуносупресивних
засобів за життєвими показаннями [9].
Збільшення кількості інвазивних методів обстеження і лікування призвело до того, що за
минуле десятиліття гриби роду Candida стали
одними з основних опортуністичних мікроорганізмів, які спричиняють внутрішньолікарняні
інфекції. Гриби роду Candida посідають четверте місце за частотою серед мікроорганізмів, які
виділяють з крові, і перше місце як причина
смертності хворих від внутрішньолікарняних
септичних станів [5].
Кандиди існують в організмі людини у планктонному стані у вигляді біоплівок на слизових
оболонках, внутрішньосудинних і уретральних
катетерах. Кандиди у біоплівках, розташованих
у внутрішньоклітинному полісахаридному матриксі, захищені від проникнення антимікотиків і
виявляють більшу резистентність до них і чинників імунітету. Популяція грибів, яка відокремлюється від біоплівки, може спричинити гостру
мікогенну інфекцію. Асоційовані з біоплівками
інфекції виявляють більшу вірулентність та резистентність, тяжко піддаються антифунгальній
терапії. Щоб запобігти розвитку резистентності
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і зберегти активність антимікотиків, обов’язково
слід визначати чутливість збудників.
За сучасними даними, захворювання людини на кандидоз спричиняють близько 20 видів
грибів роду Candida (табл. 1).
Кандида-інфекція насамперед уражує організм людини, ослаблений дією різних несприятливих чинників: екологічних чинників, широким використанням хімічних засобів у побуті та
на виробництві, а також медикаментозних засобів, особливо антибіотиків та імунодепресантів.
Широкий діапазон виявів кандида-інфекцій
потребує пильної уваги і всебічного вивчення
адаптаційних здібностей збудників, створення відповідного набору лабораторно-діагностичних методів для підтвердження діагнозу і
визначення підходів та схем лікування хворих
на кандидоз.
Серед клінічних виявів кандидозу виділяють дві основні групи: 1) кандидози шкіри, її
придатків та слизових оболонок; 2) кандидози
внутрішніх органів (дихальної, травної, серцевосудинної, нервової систем тощо).
Крім того, виділяють хронічні генералізовані
кандидози, а також інші рідкісніші локалізації цього мікозу (орган зору, лімфатичні вузли
тощо). Найтяжча форма захворювання — кандидозний сепсис. Трапляються також форми
хвороби, асоційовані з іншими видами мікроскопічних грибів або змішаними інфекціями.
У низці випадків кандидоз є самостійним
захворюванням, але частіше він ускладнює
основне захворювання, наприклад, туберкульоз,
дизентерію, системний червоний вовчак, пухирчатку, рак тощо. Деякі клінічні форми кандидозу
мають характерні симптоми, наприклад, кандидозний стоматит супроводжується своєрідними плівчастими нальотами. Більшість клінічних
форм кандидозу (особливо внутрішніх органів)
перебігають без специфічних особливостей.
Часто супутні кандидозу алергійні вияви зумовлюють нові клінічні ознаки захворювання,
наприклад, виникнення екзематозних реакцій,
алергійних васкулітів, астматоїдного симптомокомплексу тощо. Оцінка ролі алергійного
компонента в розвитку кандидозу необхідна
для точної діагностики його клінічних форм і
призначення раціональної терапії. У цих випадках, окрім лікування кандидозної інфекції, необхідно проводити специфічну і неспецифічну
десенсибілізацію.
Діагностика кандидозів досить складна,
оскільки часто неможливо розрізнити колонізацію та інфекцію, посіви стають позитивними лише на пізній стадії захворювання. Немає

International Journal of Antibiotics and Probiotics, 2017, N 1 (1)

тестів для швидкої діагностики цих інфекцій.
Насторожує той факт, що виділені збудники
Candida часто є резистентними до антимікотиків ще до їх застосування хворим.
Мета роботи — дослідити вплив антимікотиків, гормонів і цитостатиків на біологічні властивості та розвиток резистентності грибів роду
Candida (C. аlbicans).
Матеріали і методи
Об’єктами досліджень були культури грибів роду Candida, виділені від хворих, які страждали на запальні захворювання нирок та сечовивідних шляхів, а також еталонний штам
С. albicans. Основним біологічним матеріалом
для дослідження були сеча, мазки з піхви, зішкріби з цервікального каналу та уретри.
Для виділення грибів роду Candida у чистій
культурі біологічний матеріал засівали на щільне середовище Сабуро, картопляний агар та
в бульйон Сабуро з метою кількісного визначення та виявлення їх росту в чистій культурі з
подальшою ідентифікацією. Посів проводили
за Gould. Культивування посівів здійснювали
за температури 35—37 °С. Через 24—48 год
підраховували кількість колоній. Ріст значної
кількості колоній грибів на щільних поживних
середовищах (103/мл та більше) свідчив про те,
що ці гриби можуть бути етіологічним чинником.
Для виявлення морфологічних елементів
грибів (дріжджових клітин, псевдоміцелію,
міцелію) отриманий матеріал досліджували в
нативних та пофарбованих препаратах. Для
приготування нативних препаратів на предметне скло наносили краплю матеріалу, накривали
покривним скельцем та мікроскопіювали при
малому (100) та великому (900) збільшенні.
Тест на утворення гермінативних (проросткових, або зародкових) трубок — це додатковий прискорений метод ідентифікації виду
С. albicans. Добову колонію гриба вносили в
пробірку з 1 мл стерильної сироватки крові
великої рогатої худоби та 1 мл рідкого 0,1 %
середовища Сабуро і витримували впродовж
4—24 год за температури (35 ± 1) °С. Після інкубації краплю осаду наносили на предметне
скло і досліджували за допомогою мікроскопа
при збільшенні 900. Характерним для справжніх
гермінативних трубок, які утворюють С. albicans,
є відсутність звуження в основі трубки.
Вивчали особливості росту дріжджоподібних грибів на хромогенному середовищі. Останнє містить спеціальний субстрат (гексомінідазу), який піддається гідролізу специфічними
ферментами грибів — глікозил-гідролазами,
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Таблиц я 2
Частота виділення грибів роду Candida у хворих із запальними процесами різної локалізації

Цистит

Обстежено
хворих
70

Досліджено
зразків
111

Наявність грибів
роду Candida
12 (10 %)

Лейкоплакія сечового міхура

47

74

6 (8 %)

Гострий пієлонефрит

83

135

30 (22 %)

Усього

200

320

48 (15 %)

Діагноз

а саме β-N-ацетилгалактозамінідазою. Нами
використано середовище Cand-1 (Польща)
для ідентифікації С. albicans, як в нативному
матеріалі, так і в чистих культурах. С. albicans
мають блакитний колір, C. non-albicans — білий, рожевий та фіолетовий. Таким чином,
хромогенне середовище — це засіб швидкої
лабораторної діагностики кандидозу, оскільки дає змогу підтвердити чи спростувати належність виділених грибів до виду С. albicans
через 24—48 год.
Для експериментального дослідження використали еталонний штам С. albicans та виділений від хворого С. albicans (№ 905).
Вивчено морфологічні зміни грибів роду
Candida під впливом антимікотиків, цитостатиків та гормонів. Як основу використано варіант
методики, описаний С.Н. Навашиним та І.П. Фоміною [12]. Отримані зависі грибів додавали в
рідке середовище Сабуро, яке містило певне
розведення будь-якого препарату. Нами вивчена дія антимікотика ітраконазолу («Орунгал»,
Johnson & Johnson, Словенія) в концентрації
0,01, 0,1 та 0,3 мг/мл, гормону преднізолону
(«Біофарма», Київ) у концентрації 0,3 та 1,2 %
і цитостатика доксорубіцину (Фармахеми Б.В.,

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Частота та видовий склад грибів роду
Candida, виділених із різного патологічного
матеріалу хворих урологічного профілю.
Проаналізовано результати мікробіологічних
досліджень, виконаних у 200 хворих із запальними захворюваннями (цистит, лейкоплакія сечового міхура, гострий пієлонефрит). Досліджено 320 зразків біологічного матеріалу. Згідно з
результатами мікологічного аналізу наявність
кандидозу було підтверджено у 48 (15 %) випадках (табл. 2).
Видову ідентифікацію виділених представників грибів роду Candida проведено з використанням декількох методів. Із 48 виділених культур як
C. albicans було ідентифіковано 39 (81,2 %) штамів — за здатністю утворювати блакитні колонії
на хромогенному агарі та одночасно за класич-

Рис. 1. Загальний вид асоціації С. albicans та C. nonalbicans на хромогенному агарі (блакитні колонії —
С. albicans, білі — C. non-albicans)

Рис. 2. Еталонний штам C. albicans. Мікроморфологія
нативної культури. Дріжджоподібні клітини. Фарбування за Грамом. × 900
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Нідерланди) у концентрації 0,1 та 0,01 %. Через 24—48 год культивування із зазначеними
препаратами вивчали їх макро- та мікроморфологію, здатність до утворення гермінативних трубок, чутливість до антимікотиків. Усього
проведено 10 пасажів кандид щодо заданих
умов культивування.
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Рис. 3. Утворення гермінативних трубок C. albicans
(еталонний штам) при культивуванні у рідкому середо
вищі Сабуро із сироваткою (1 : 1) протягом 12 год.
Фарбування за Грамом. × 900

Рис. 4. Цитоморфологічні зміни вегетативних клітин
C. albicans (8-й пасаж) після культивування з антимікотиком. Втрата здатності утворювати гермінативні
трубки. Фарбування за Грамом. × 900

ною схемою, решта штамів дали непофарбовані
колонії та були віднесені до C. non-albicans. За
допомогою хромогенних середовищ виділено
асоціації дріжджоподібних грибів Candida spp.
(рис. 1). Досліджували їх у порівнянні з еталонним штамом С. albicans (рис. 2).
Наступним етапом досліджень було вивчення здатності культур до утворення гермінативних трубок. Представники C. albicans утворювали справжні гермінативні трубки без звужень
на кінцях (RB-фактор) (рис. 3), решта кандид (9
штамів) трубки не утворювали, що підтвердило
результати індикації на хромогенному агарі.
Після культивування C. albicans (еталонний штам) та C. albicans (клінічний ізолят) з
двома дозами ітраконазолу (0,01 та 0,1 мг/
мл) протягом 5—10 пасажів повторно визна-

чали активність росту на хромогенному агарі
та здатність утворювати гермінативні трубки.
Встановлено, що під впливом антимікотика
колір колоній на хромогенному агарі змінювався із зеленого на світло-салатовий, що
свідчить про супресію активності ферменту
β-N-ацетилгалактозамінідази, який продукують C. albicans. Крім того, обидва досліджених
штами кандид втрачали здатність продукувати
гермінативні трубки.
Клітини досліджених культур кандид під дією
ітраконазолу змінювали загальний вигляд, замість округлих з’являлися подовжені, іноді —
суттєво збільшені (рис. 4). Незважаючи на
тривалу дію антимікотика на кандиди, останні
росли на поживних середовищах і накопичували біомасу в достатній кількості.

Рис. 5. Формування гермінативних трубок під впливом
преднізолону (1,2 %) на бульйоні Сабуро на 8-му пасажі культивування. Поліморфізм вегетативних клітин і
збільшення їх розміру. Фарбування за Грамом. × 900

Рис. 6. Формування паросткових трубок під впливом
доксорубіцину (0,1%) на бульйоні Сабуро на 8-му
пасажі культивування. Поліморфізм і некробіоз вегетативних клітин. Фарбування за Грамом. × 900
87
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Рис. 7. Чутливість C. albicans, ізольованих від хворих, які не приймали антимікотики протягом 3 міс (n = 60)

Рис. 8. Чутливість C. non-albicans, ізольованих від хворих, які не приймали антимікотики протягом 3 міс (n = 60)

Цікавими виявилися результати вивчення
впливу преднізолону (в концентрації 0,3 та
1,2 %) та доксорубіцину (в концентрації 0,1 та
0 0,01 %) на досліджені культури кандид.
При культивуванні C. albicans з різними концентраціями преднізолону встановлено, що
культури незалежно від концентрації гормону
зберігали здатність утворювати гермінативні
трубки та характерне забарвлення на хромогенному агарі, але вегетативні клітини суттє88

во змінювали мікроморфологічні властивості,
зокрема збільшувався їх розмір. Відзначено
появу подовжених клітин (рис. 5).
Найбільш вираженими були зміни мікроморфології вегетативних клітин C. albicans
при культивуванні з доксорубіцином (0,1 та
0,01 %): поліморфізм, некробіоз, при збереженні здатності утворювати гермінативні
трубки (рис. 6). Незважаючи на виражені морфологічні зміни культура була здатна проду-
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Таблиц я 3
Чутливість до антимікотиків C. albicans до і після 8 пасажів із преднізолоном, доксорубіцином
та ітраконазолом, %

С. albicans
С. albicans
С. albicans
С. albicans
С. albicans

Клінічний ізолят
Еталонний штам
Клінічний ізолят
Еталонний штам
Клінічний ізолят
Еталонний штам
Клінічний ізолят
Еталонний штам
Клінічний ізолят
Еталонний штам
Клінічний ізолят

Амфотерицин В

Ітраконазол

Еталонний штам

Флуконазол

С. albicans

Клотримазол

Штами

Ністатин

Антимікотики

20

0

0

18

15

Досліджувані
препарати

Контроль
Преднізолон 0,1 %
Преднізолон 1,2 %
Доксорубіцин 0,01 %
Доксорубіцин 0,1 %
Ітраконазол 0,1 %

кувати фермент β-N-ацетилгалактозамінідазу,
про що свідчило збереження кольору колоній
на хромогенному агарі.
У клінічній медицині важливе значення має
чутливість збудника до хіміотерапевтичних засобів, особливо у хворих, які тривало отримують ті чи ті життєво показані препарати —
гормони, цитостатики. Вибір антибіотиків чи
антимікотиків обов’язково має ґрунтуватися
на результатах лабораторних досліджень. Не
слід призначати хіміотерапевтичні засоби, до
яких збудник є резистентним. Це дасть змогу
зберегти колонізаційну резистентність домінантної (резидентної) мікрофлори як профілактику
розвитку дисбактеріозу.
Дані щодо чутливості грибів роду Candida до
антимікотиків наведено на рис. 7 і 8.
Протягом 2—3 міс хворі урологічного профілю отримували лише патогенетичну та антибактеріальну терапію. Результати свідчать, що
виділені після лікування гриби роду Candida
були стійкими або умовно-чутливими до більшості досліджених антимікотиків.
Крім антибіотиків та антимікотиків, до чинників, які порушують сталий мікробіоценоз, відносять гормони, цитостатики, хіміо- та променеву
терапію тощо.
Визначення чутливості кандид до антимікотиків після тривалого культивування їх з гор-

20

0

0

18

15

20

0

0

12

6

20

0

0

11

5

20

0

0

12

5

20

0

0

11

5

20

0

0

12

3

17

0

0

12

3

20

0

0

12

0

17

0

0

12

0

7

0

0

10

0

0

0

0

8

0

моном, цитостатиком та ітраконазолом дало
невтішні результати (табл. 3). До найчастіше
рекомендованих антимікотиків (клотримазол,
флуконазол) досліджені штами були резистентними, а до амфотерицину та ітраконазолу —
слабкочутливими. Чутливість зберігалася лише
до ністатину. На тлі преднізолону, доксорубіцину та ітраконазолу чутливість грибів до вивчених антимікотиків суттєво знизилася. Після
культивування кандид з ітраконазолом (0,1 %)
гриби набули резистентності не лише до нього,
а й до всіх антимікотиків.
ВИСНОВКИ
1. При мікологічному дослідженні біологічного матеріалу від госпіталізованих хворих із
запальними процесами нирок та сечового міхура ускладнення після антибактеріальної терапії
кандидозом установлено у 15 % хворих.
2. При видовій індикації ізольованих культур
кандид у 80 % випадків підтверджено наявність
C. albicans.
3. Визначено, що C. albicans (еталонний
штам та клінічний ізолят) фенотипово змінилися під впливом преднізолону та доксорубіцину, але зберегли здатність утворювати
гермінативні трубки, завдяки чому кадидози,
спричинені зміненими варіантами, можуть
мати атиповий перебіг. Під впливом цих же
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препаратів знижується чутливість кандид до
антимікотиків.
4. Уперше встановлено, що варіанти C. albicans,
які утворилися під впливом ітраконазолу, не здатні продукувати гермінативні трубки. Це ускладнює лабораторну діагностику кандидозу, зокрема
встановлення виду ізольованого збудника, особливо у хворих після лікування антимікотиками.
5. Під впливом ітраконазолу розвивається
резистентність як до самого препарату, так і
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до інших антимікотиків, що ускладнює вибір
адекватної антимікотичної терапії при лікуванні
хворих на кандидози.
6. Отримані результати підтверджують необхідність визначення чутливості грибів до антимікотиків до початку призначення протикандидозної терапії. Необхідно провести поглиблені
дослідження для з’ясування предикторів цієї
проблеми і розроблення вдосконалених протоколів лікування.

Конфлікт інтересів
Конфлікту інтересів немає. Автор не отримував будь-якої, у тому числі фінансової, допомоги для
проведення дослідження.
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Предикторы развития резистентности
клинических изолятов грибов рода candida (c. Albicans)
А.В. Руденко 1, С.А. Залиток 1, Б.А. Костюк 2
ГУ « Институт урологии НАМН Украины», Киев
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев
1

2

Резюме
Цель работы — изучить влияние антимикотиков, гормонов и цитостатиков на биологические свойства и развитие резистентности грибов рода Candida (C. аlbicans).
Материалы и методы. Для экспериментального исследования использованы эталонный штам
C. аlbicans и изолированный от больного C. аlbicans (№ 905). Суточные взвеси грибов (105 КОЕ) переносили в жидкую среду Сабуро, содержащую определенные разведения антимикотика итраконазола
90
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в концентрациях 0,01 мг/мл, 0,1 мг/мл и 0,3 мг/мл; гормона преднизолона в концентрации 0,3 % и
1,2%; цитостатика доксорубицина — 0,1% и 0,01%. Через 24—48 часов культивирования грибов
с названными препаратами изучали их макро- и микроморфологические свойства, способность
образования герминативных трубок, чувствительность к антимикотикам, активность фермента β-Nацетилгалактозаминидазы, который продуцирует C. аlbicans.
Результаты и обсуждение. Обследовано 200 больных с воспалительными процессами почек и
мочевого пузыря. Кандидозная инфекция установлена у 15 % пациентов. При экспериментальных
исследованиях, касающихся изучения влияния итраконазола, преднизолона и доксорубицина на
C. аlbicans (эталонный штам и выделенный от больного), установлено, что названные препараты существенно влияют на биологические свойства кандид и, в первую очередь, на их микроморфологию
и развитие резистентности.
Выводы. Полученные результаты показали, что C. аlbicans (эталонный и клинический изолят) не
только приобрели фенотипические изменения под влиянием преднизолона и доксорубицина, но
и способствовали развитию резистентности. Впервые доказано, что под влиянием итраконазола
C. аlbicans потеряли способность продуцировать герминативные трубки и одновременно развилась
резистентность и к другим антимикотикам.
Ключевые слова: Candida аlbicans, антимикотики, гормоны, цитостатики, биологические свойства
возбудителей, антимикотикорезистентность.

PREDICTORS OF RESISTANCE DEVELOPMENT
IN CLINICAL ISOLATES OF CANDIDA (C. ALBICANS)
A.V. Rudenko 1, S.A. Zalitok 1, B.A. Kostiuk 2
SI «Institute of Urology of NAMS of Ukraine», Kyiv, Ukraine
О.О. Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

1
2

Summary
Objective — to study the influence of antimycotic, hormones and cytostatics on the biologic specificities
and resistance development in fungi of Candida species.
Materials and methods. For the experiential studies, the standard strains C. albicans and C. albicans (№ 905)
isolated from a patient were used. The diurnal suspensions of fungi (105 СFU) were added to the liquid Saburo
medium having certain concentrations: antimycotic itraconasole in concentrations 0.01 mg/ml, 0.1 mg/ml
and 0.3 mg/ml; hormone prednisolone in concentrations 0.3 % and 1.2 %; cytostatics of doxorubicine —
0.1 % and 0.01 %. After 24—48 h cultivation of fungi with the above preparations, their macro- and micromorphologic specificities, ability to develop tubal processes, sensitivity to antimycotics, the activity of β-N-ace
tylgalactoseminidase producing C. albicans were studied.
Results and discussion. Total 200 patients with the renal and bladder inflammatory processes were
examined. The candidosis availability was proved in 15 % of patients under study. During the experimental
investigation of itraconasol, prednisolone and doxorubicine influence on C. albicans (standard and isolated
from a patient) it was defined that these preparations substantially influenced the biologic characteristics of
candidas, first of all, their micromorphology and the resistance development.
Conclusions. The received results showed that C. albicans (standard and clinical isolate) got not only
phenotypic changes under the influence of prednisolone and doxorubicine but also led to the development of
resistance to antimycotics. It was proved for the first time that under the influence of itraconasole C. albicans
loose the ability to produce tubal processes and, at the same time, the development of resistance to other
antimycotics takes place.
Key words: Candida albicans, antimycotics, hormones, cytostatics, biologic specificities ofpathogens,
antimycoticoresistance.
Citation: Rudenko AV, Zalitok SA, Kostiuk BA. Predictors of resistance development in clinical isolates of
Candida (C. Albicans) (Ukr). International Journal of Antibiotics and Probiotics 2017; 1 (1): 83-92.
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Микробиота кожи и возможности
ее коррекции пре- и пробиотиками
при лечении хронических дерматозов
В последнее время достигнут прогресс в понимании значения микробиома для здоровья человека и
его роли в развитии заболеваний. Изучение изменений микробиоты кожи при хронических дерматозах
помогает понять этиологию и патогенез заболеваний, что важно для разработки стратегии лечения.
Перспективным направлением является применение пре- и пробиотиков для модуляции кожной микробиоты с целью улучшения состояния кожи.
Ключевые слова: микробиом, микробиота кожи, пробиотики, атопический дерматит, себорейный
дерматит, акне.
Посилання: Литус А.И., Мартынюк Т.Н., Бардова Е.А. Микробиота кожи и возможности ее коррекции
пре- и пробиотиками при лечении хронических дерматозов // Международный журнал антибиотики и
пробиотики. – 2017. – № 1 (1). – С. 93–104.

В организме человека содержится более
чем 1014 микроорганизмов, что в 10 раз превышает количество клеток тела, а суммарное
количество генов микробных клеток превосходит таковое генов человека в сотни раз [1—7].
Микробиота — это совокупность популяций
разных микроорганизмов в отдельных органах
и системах, которые поддерживают биохимический, метаболический и иммунный баланс
макроорганизма. В ротовой полости содержится 20 % микрофлоры, в гастродуоденальной
зоне и дистальных частях пищеварительного
тракта — 40 %, на коже — 18—29 %. Взаимодействие хозяин–микроорганизм имеет важное значение для разных аспектов нормальной
физиологии млекопитающих, в том числе для
метаболической активности иммунного гомеостаза [1, 2, 8—15]. Микробиота управляется
специфическими сигналами между микроорганизмами, клеточной сигнализацией, метаболическими взаимодействиями и чувстви-

тельностью кворума [1, 2, 7, 16, 17]. Поэтому
взаимосвязь между организмом человека и
микробиотой можно рассматривать как «суперорганизм» [2, 18].
В последние годы в результате таких инициатив, как проект «Микробиом NIH человека», достигнут значительный прогресс в
каталогизации этих микроорганизмов [5, 19,
20—22].
Ранее в исследованиях использовали амплификацию, субклонирование и секвенирование Sanger высококонсервативного гена
16S рРНК, обеспечивающее информацию о
последовательности по всей длине гена 16S
рРНК в одной реакции. Хотя это наилучший
метод для идентификации бактерий, он дорогостоящий и требует много времени. Технологии секвенирования следующего поколения
(NGS) позволяют проводить идентификацию
членов микробного сообщества по гораздо
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более низкой цене и с более высокой пропускной способностью [5, 23].
Микробиота кожи
Одним из наиболее популярных объектов
исследования является кожа из-за легкости отбора проб и потенциальной роли микробиома
кожи в этиологии кожных заболеваний, таких
как атопический дерматит, псориаз и др. [1, 5,
7, 23—36].
Кожа — это сложная экосистема, в которой
находится вторая по численности бактериальная популяция человеческого тела [1, 2, 16,
25]. На состав микробиоты человека влияет
множество факторов. Заселение микробиоты начинается с рождения [1, 2, 37], с переноса материнской микробиоты, и происходит
на протяжении многих лет в соответствии с
изменениями структуры и функций кожи [1,
2, 38]. Кроме того, в микробиоте происходят
изменения при контакте с другими людьми,
посещении различных мест и приеме пищи.
На состав микробиоты влияют этническая принадлежность, география и стиль жизни [1, 2,
31]. Влияние окружающей среды зависит от
возраста, оно наиболее заметно у малышей,
но слабее у новорожденных и отсутствует у
подростков. Среда обитания также оказывает
определенное влияние на состав микробиоты
кожи. Так, выявлены отличия в микробиоте у
сельских и городских детей.
Исследования образцов сыворотки крови у
детей для характеристики аллергической сенсибилизации показали слабую, но значимую
связь между аллергической сенсибилизацией
и микробной композицией [39].
Таким образом, состав микробиоты зависит от хозяина, его возраста и анатомической
области, он изменяется в зависимости от характеристик микроокружения и регулируется
придатками кожи [1, 2, 31]. Состав микробиоты
характеризуется α- и β-разнообразием: первое отражает отличие в составе сообщества
при сравнении конкретной области тела с другими областями одного и того же человека,
второе — отличия в составе сообщества по
сравнению с другими индивидуумами. Примечательно, что локтевые ямки имеют наиболее высокое β-разнообразие и самое низкое
α-разнообразие. Можно утверждать, что микробиота человека уникальна, как отпечаток
пальца [1, 2, 40, 41, 42].
Выделяют две категории бактерий кож —
комменсальные и транзиторные. Большинство
микроорганизмов микробиоты кожи являются
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комменсальными [1, 2, 16]. На коже человека
присутствуют актинобактерии, протеобактерии, фирмикуты и бактероиды. Staphylococcus,
Propionibacterium и Corynebacterium являются доминирующими родами и постоянными
составляющими кожной микробиоты у всех
людей [2, 31]. Отличия между микробиотами
разных лиц обусловлены менее представленными бактериями. В нормальной коже человека присутствуют вирусы (папилломавирус
человека, полиомавирус человека, цирковирус
и бактериофаги) и микроорганизмы эукариот
(грибы и протисты) [2, 41].
Ранее считалось, что комменсальные бактерии обладают защитными функциями, а транзиторные представлены оппортунистическими
патогенами. Однако это не соответствует действительности. Для некоторых микроорганизмов, например Staphylococcus aureus, ранее
считавшихся патогенами, характерно хроническое носительство у 35—60 % человеческой
популяции [16, 43]. Другие бактериальные патогены, например, Bacillus cereus, Pseudomonas
aeruginosa, Neisseria meningitidi, также могут
встречаться на нормальной коже при отсутствии клинических признаков заболеваний [16,
44]. Фактически вирулентность не является постоянной характеристикой для большинства
видов бактерий, а экспрессия вирулентности
контролируется бактериальной связью, так
называемым кворумом (quorum sensing (QS))
[16, 45]. QS запускается в грамотрицательных
бактериях с помощью N-ацилгозерин-лактонов, в грамположительных бактериях — с помощью циклических или линейных пептидов.
Эти молекулы могут влиять на патогенные и
непатогенные бактерии, способствуя переходу
от безвредного к агрессивному состоянию, регулируя производство большинства их факторов вирулентности. Однако общение основано
не только на внутри- или межвидовой бактериальной QS, так как бактерии нуждаются в
адаптации к своему хозяину, чему способствуют многочисленные эукариотические сигналы,
включая нейропептиды кожи [16].
Кожа — основной нейроэндокринный орган человеческого тела [16, 46]. В 1930 г. стало
известно, что нейротрансмиттеры, такие как
катехоламины, могут модулировать бактериальную инфекцию [16, 47], способствовать
росту Escherichia coli [16, 48], бактериальной
адгезии, образованию биопленки и проявлению факторов вирулентности [16, 49, 50]. Были
идентифицированы мембранные белки, действующие как специфические бактериальные
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датчики для катехоламинов. Общепризнано,
что бактерии могут реагировать на человеческие нейротрансмиттеры [16, 51]. Эта концепция была распространена на нейропептиды и
нейрогормоны, что способствовало появлению
микробной эндокринологии, которая в настоящее время является одной из наиболее активно
изучаемых областей микробиологии [16, 52].
Нейроэндокринные факторы оказывают
множественное воздействие на бактерии и
могут регулировать их рост, адгезию, инвазию, вирулентность и/или активность образования биопленки [16, 53]. Поскольку почти
25 % микробной популяции расположена глубоко в коже, преимущественно в волосяных
фолликулах, потовых и сальных железах [16,
54], бактерии находятся в тесном контакте с
факторами связи эукариотических клеток. Более того, было показано, что нейропептиды
значительно отличаются в зависимости от слоя
эпидермиса [16, 55, 56]. Локальная концентрация на коже может изменяться под действием
боли, стресса или инфекции [16, 56—58] и даже
при нервном расстройстве [16, 55]. Местные
изменения концентрации пептидов могут вызвать увеличение вирулентности кожных бактерий. Эти данные подтверждают существование
связи между центральной нервной системой,
кожной микробиотой и гомеостазом кожи.
Установлено, что здоровая микрофлора отличается высоким разнообразием и способностью сопротивляться изменениям под воздействием физиологического стресса, тогда как
при различных заболеваниях она характеризуется более низким видовым разнообразием,
меньшим количеством полезных микроорганизмов и/или наличием патогенных бактерий.
Изменения микробиоты
при заболеваниях кожи
Продолжаются исследования состава микробиома как здоровой кожи, так и при ее заболеваниях, включая акне, псориаз, атопический
дерматит и др. [23]. Первые клинические данные о наличии связи между патологией кожи и
изменениями микробиоты кишечника получены
более 10 лет назад. Патологические сдвиги
микробиоты кишечника могут происходить под
влиянием множества факторов (острые и хронические заболевания пищеварительного тракта, ферментопатии, нерациональное питание,
злоупотребление алкоголем, длительное применение антибиотиков, цитостатиков, гормонов
и т. д.). Важную роль играют воспалительные и
аллергические заболевания пищеварительного
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тракта, глютеновая энтеропатия, загрязнение
окружающей среды, лучевая нагрузка. Дисбиотические нарушения могут вызвать развитие
не только органических и функциональных
нарушений органов пищеварения, но и заболеваний других органов и систем, в том числе
хронических дерматозов. Синдром избыточного бактериального роста (СИБР) чаще встречается у пациентов с розацеа, чем у здоровых
лиц. Лечение и устранение СИБР у пациентов
с розацеа уменьшают клинические проявления
[36, 59]. Воспалительные заболевания кишечника часто имеют проявления на коже [36, 60].
Изменениям биоценоза кишечника у пациентов с хроническими дерматозами посвящен
ряд публикаций.
Атопический дерматит (AД) — хроническое
воспалительное заболевание кожи. За последние несколько десятилетий его распространенность значительно увеличилась, особенно в
промышленно развитых странах [24]. Хотя патофизиология AД еще не полностью изучена,
известно, что на нее влияют экологические и генетические факторы, которые в частности увеличивают изменения в структуре и барьерной
функции кожи и иммунной системе [24, 61—65].
Недавно были проанализированы изменения в
коже и микробиоме кишечника. Установлена
связь между нарушенным микробиомом кожи
и течением заболевания. Вспышки заболевания
связаны с размножением золотистого стафилококка на пораженной коже и значительным
снижением разнообразия микроорганизмов на
коже. Стафилококки и суперантигены вызывают
воспалительные реакции у хозяина. Данные свидетельствуют о наличии связи между нарушением эпидермального барьера и нарушениями
микробиома кожи при AД [7].
Себорейный дерматит — это хронический
дерматоз, для которого характерна гиперсекреция сальных желез и изменение химического состава кожного сала, что клинически
проявляется шелушением кожи на фоне повышенного салоотделения и воспалительной
гиперемии кожи. Этиопатогенетические механизмы развития патологического состояния не
однозначны. Рассматривают такие механизмы
возникновения и развития себорейного дерматита, как генетические, эндокринные нарушения (дисфункции желез внутренней секреции — гипофиза, щитовидной железы, коры
надпочечников, половых желез), функциональные и органические нарушения вегетативной
нервной системы, особенно парасимпатического отдела, нарушения липидного обмена,
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патологии пищеварительного тракта, иммунные
(снижение активности Т- лимфоцитов и В-лимфоцитов, реакций неспецифического иммунитета) нарушения, изменения микробиоты и др.
[66, 67]. Особый интерес представляет связь
иммунных и микробных нарушений у больных
себорейным дерматитом.
Ранее одной из главных причин возникновения себорейного дерматита считали наличие
на коже Pityrosporum ovale (Malassezia yeast).
Но в дальнейшем было установлено, что данный микроорганизм выделяется из кожи волосистой части головы и лица почти всегда,
в том числе у лиц с отсутствием клинических
признаков себорейного дерматита, и является доминирующим видом дрожжеподобных
грибов на участках кожи, на которых расположено большое количество сальных желез.
Acinetobacter, Corynebacterium, Staphylococcus,
Streptococcus и Propionibacterium были обнаружены как на участках кожи, пораженной
себорейным дерматитом, так и на здоровой
коже. Propionibacterium был выявлен в изобилии на участках без повреждений, тогда как
Acinetobacter, Staphylococcus и Streptococcus
преобладали на участках поражения. Изучение микробного состава поверхности кожи
больных себорейным дерматитом показало,
что даже сапрофитные и условно-патогенные
микроорганизмы могут реализовывать свои
патогенные свойства, что обусловливает более
тяжелое течение дерматита у больных жирной
формой себорейного дерматита с частым возникновением осложнений [66, 68, 69].
Acne vulgaris — наиболее распространенное заболевание кожи, поражающее 80—85 %
населения. Хотя акне не угрожает жизни, но
имеет негативные психосоциальные эффекты [25, 70—72]. Этиология заболевания до
сих пор точно не установлена. Ранее предполагали участие Propionibacterium acnes и
P. granulosum в патогенезе угрей из-за частого
выделения этих видов из фолликулов пациентов с акне [25, 73, 74]. Однако в последнее
время с помощью иммунофлуоресцентной
микроскопии эти виды были идентифицированы в фолликулах здоровых субъектов с такой
же распространенностью, что и у пациентов
с акне [25, 75—78]. Обнаружение более высокого относительного обилия этих видов в
здоровой коже предполагает, что P. acnes и
P. granulosum являются важными членами здорового сообщества микроорганизмов. Полезная роль Propionibacterium в микробиоте кожи
согласуется с результатами исследований ми96
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кробиома кожи при других кожных заболеваниях (например, АД и псориазе), согласно
которым количество пропионобактерий снижалось при заболевании и возрастало после
лечения [25, 28, 79].
Обзор исследований, касающихся кожного
микробиома, выявил тенденцию к увеличению
относительного обилия стрептококка и снижению уровня Propionibacterium у пациентов
с псориазом по сравнению со здоровыми лицами. В микробиоме кишечника соотношение
Firmicutes и Bacteroidetes было нарушено у больных псориазом по сравнению с контрольной
группой. Актинобактерии также были менее
представлены у пациентов с псориазом [26, 28].
Пре- и пробиотики
в лечении заболеваний кожи
К пробиотикам относят лекарственные препараты или биологически активные добавки,
содержащие живые микроорганизмы, полезные для человека. Разработаны пробиотики
на основе монокультур, поликомпонентные
препараты, пробиотики на основе нетипичных
для нормальной микрофлоры микроорганизмов, симбиотики (комбинации про- и пребиотиков), препараты на основе рекомбинантных
генно-инженерных штаммов, мультибиотики.
Доказано, что пробиотики обладают способностью уменьшать популяцию вредных кишечных
бактерий и улучшать состояние кожи [80—86].
Недавние исследования показали, что пробиотики могут улучшить течение АД, заживление
ран и шрамов и способствуют омоложению
кожи. Эффекты пробиотиков на кожные заболевания широко изучают. Однако полученные результаты неубедительны для поддержки
соответствующего потенциала пробиотиков.
Данные клинических испытаний пробиотических препаратов противоречивы из-за отличий
в дозировке, пробиотическом штамме, продолжительности применения, длительности
наблюдения и длительности введения [87].
Механизм действия пробиотиков окончательно не установлен. Пробиотики модулируют
микробиоту желудочно-кишечных и иммунных
реакций с помощью множественных механизмов (прямое ингибирование активности кишечных патогенов путем снижения рН в просвете,
секреции бактериальных белков, индукции защитного механизма эпителия и модификации
иммунорегуляции путем уменьшения содержания провоспалительных молекул и промотирования защитных молекул) [24, 88]. В исследованиях показано, что пробиотики способствуют
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иммунной толерантности, действуя на дендритные клетки, а также выработке регуляторной
Т-клетки и/или уменьшению количества Th1,
Th2, Th17-клеток при AД. Активация toll-like
рецептора (TLR), вероятно, имеет решающее
значение для иммуномодулирующего действия
пробиотиков [24, 89].
Все больше данных свидетельствуют о том,
что потребление потенциально пробиотических молочнокислых бактерий может улучшить
здоровье кожи [8, 90—93]. Предполагают, что
этому способствует ограничение неблагоприятной кишечной бактериальной популяции,
производящей фенолы, которые могут нарушать состояние кожи [8, 91].
Предварительные двойные слепые плацебоконтролированные параллельные групповые
исследования показали, что прием убитых с
помощью тепла Lactobacillus casei subsp. casei
327 (LK1) эффективен для улучшения состояния кожи [8].
Проведены исследования многовидовой
пробиотической смеси GI7. Эта смесь содержит семь бактериальных штаммов: B. bifidium
CBT BF3, B. breve CBT BR3, L. acidophilus CBT
LA1, L. plantarum CBT LP3, L. rhamnosus CBT
LR5, L. lactis CBT SL6 и S. thermophilus CBT
ST3. Противовоспалительная активность смеси
GI7 оказалась выше, чем у отдельных штаммов. Иммуномодулирующей активности GI7
достигали не только подавлением экспрессии
воспалительных цитокинов Th2 и хемокинов,
таких как интерлейкины (ИЛ) 4, 10 и 13, TSLP и
TARC, но и увеличением содержания иммуносупрессивных цитокинов типа Th1, таких как
интеферон-γ и ИЛ-12p40 [24, 63, 64]. Дисбаланс
в Th1/Th2-иммунном ответе ассоциировался
с патогенезом аллергических заболеваний.
Таким образом пробиотики способствуют регуляции аллергических реакций гиперчувствительности [24].
L. rhamnosus GG (LGG) — наиболее часто
изучаемый пробиотический штамм. Одно из
исследований проведено R. Frei и соавт. (2015)
у детей с высоким риском развития АД. Пробиотики вводили беременным женщинам и
младенцам в течение одного года. Это исследование продемонстрировало обратно пропорциональную связь между потреблением
пробиотических молочных продуктов и распространенностью AД, однако статистическая
значимость доказательств низка. В исследовании Т. Enomoto и соавт. (2014) оценивали
влияние B. breve M-16V и B. longum BB536 в
течение 1 мес внутриутробно, в течение 6 мес
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в грудном возрасте и в течение 18 мес наблюдения. Установлено, что частота АД была ниже
при применении пробиотиков, чем в контрольной группе. В исследовании, проведенном
I.A. Rather и соавт. (2012), оценивали превентивные эффекты L. rhamnosus LPR, B. longum
BL999 и L. paracasei ST11 в течение 2 мес. Наблюдали меньше эпизодов AД у младенцев
матерей, которые получали пробиотические
добавки, по сравнению с группой плацебо,
однако между экспериментальными группами
не было отличий в тестах на кожные заболевания [94].
Недавнее исследование, проведенное
Y. Yesilova и соавт. (2012), показало, что лечение пробиотиками, содержащими B. bifidum,
L. acidophilus, L. casei и L. salivarius, было эффективным в снижении индекса тяжести АД
(SCORAD) и стимулировании выработки цитокинов. Авторы предположили, что воздействие
пробиотиков на SCORAD может быть связано
с изменением иммуногенности потенциальных
аллергенов [87].
В проспективном рандомизированном ис
следовании пероральное применение L. sali
varius LS01 и B. breve BR03 в течение 12 нед для
взрослых пациентов с AД улучшило тяжесть АД
(по величине индекса SCORAD), качество жизни и соотношение клеток Th17 и Treg, уменьшенное иммунной активацией и микробной
транслокацией [7, 95—97].
В мышиной модели AД изучали изменения при пероральном введении L. casei var.
rhamnosus (LCR35). Это позволило увеличить
кишечную популяцию бактероидов, лактобацилл, бифидобактерий и энтерококков, тогда
как количество Clostridium coccoides уменьшилось. Лечение также восстановило нормальное
соотношение Th1/Th2 [7, 98].
Пероральное введение пробиотика B. ani
malis subsp. lactis (LKM512) уменьшало зуд у
взрослых пациентов с АД в плацебоконтролированном проспективном исследовании. Метаболический анализ показал, что противозудный
эффект был обусловлен увеличением производства уроканиновой кислоты [7, 99, 100].
Метаанализ рандомизированных контролированных исследований показал наивысшую
эффективность снижения тяжести АД и профилактики АД комбинацией пребиотиков и пробиотиков со смесью микробных штаммов у детей
в возрасте старше 1 года [7, 101].
Первичная профилактика AД у младенцев
путем приема пробиотиков беременными женщинами за 2—4 нед до родов оказалась неэф97
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фективной по данным рандомизированного
двойного слепого исследования [7, 102].
Пребиотики — это селективно ферментированные питательные вещества, которые вызывают специфические изменения в составе
и/или активности кишечного микробиома [7,
103]. Первое рандомизированное контролированное исследование у детей раннего возраста
с высоким риском AД в течение первых 6 мес
жизни доказало, что смесь пребиотических
галактоолигосахаридов и длинноцепочечных
фруктоолигосахаридов снижала вероятность
развития AД (профилактический эффект), но
не влияло на тяжесть AД [7, 104].
Два проспективных рандомизированных
и плацебоконтролированных исследования
у младенцев с использованием либо пребиотических галактоолигосахаридов, либо смеси
пребиотиков, не выявили снижения тяжести
АД [7, 105, 106]. Еще в одном исследовании
у детей с низким риском изучали временное
профилактическое действие пробиотиков в
отношении AД [7, 107].
В большинстве упомянутых исследований
наблюдали изменения в микробиоме кишечника с увеличением содержания Bifidobacteria
и уменьшением количества Clostridiae [7, 105,
106, 107].
Ежедневное потребление L. plantarum YIT
0132-ферментированного цитрусового сока
(LP0132-ферментированный сок) облегчало
симптомы AД у взрослых в течение 8 нед лечения в двух открытых исследованиях [7, 108].
Трансплантация фекального микробиома
была успешной при кишечных заболеваниях,
таких как рецидивирующий псевдомембранозный энтероколит и болезнь Крона, но данные
относительно АД отсутствуют [7, 109, 110].
Многие данные указывают на связь между
нарушением функции эпидермального барьера
и изменением микробиома кожи [7, 111, 112].
Антибиотики и антисептики могут уменьшить
кожную колонизацию S. aureus, но не нормализуют микробиом. Местное лечение кортикостероидами, ингибиторами кальциневрина
или увлажняющими и смягчающими средствами
способно восстанавливать барьерную функцию
и нормализовать микробиом кожи [7, 112—114].
Микробиом отличается у пациентов с AД
и здоровых лиц. Для восстановления кожного микробиома при AД можно использовать
трансплантацию микробиоты от здоровых добровольцев. В мышиной модели AД культивируемые грамотрицательные бактерии, такие
как Roseomonas mucosa от здоровых добро98
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вольцев, уменьшали рост S. аureus, улучшали барьерную функцию кожи и активировали врожденную иммунную функцию [7, 115].
В дальнейшем такая обработка может стать
доступной для больных людей.
Проведены исследования по применению
функционального текстиля с целью улучшения
качества кожи. Пижама с длинными рукавами,
покрытая хитозаном, которую одевают на ночь
в течение 8 нед, способствовала улучшению
индекса SCORAD у 43,8 % пациентов и значительному снижению количества коагулазоотрицательных стафилококков [7, 116].
В другом открытом исследовании изучали
влияние тканей, пропитанных ZnO, в течение
3 ночей подряд на тяжесть AД у взрослых
пациентов. ZnO обладает антибактериальной
активностью и является поглотителем кислорода. Тяжесть AД, зуд и качество сна пациентов улучшились даже после кратковременного
применения функционального текстиля [7, 117].
В метаанализе изучали исследования функционального текстиля при AД. Проанализированы шелковые и хлопковые ткани, покрытые
серебром, маслом огуречника и этиленвиниловым спиртом. Шелк и хлопок, покрытые серебром, продемонстрировали самое сильное
влияние на тяжесть AД, но только хлопок с
серебряным покрытием уменьшал колонизацию кожи S. аureus [7, 118].
В исследованиях обычно используют пероральные пробиотики. Все больше внимания
уделяют потенциальному использованию пробиотиков для модуляции кожной микробиоты.
В ряде исследований оценивали влияние пробиотиков при наружном применении. В одном
из них изучали действие лосьона, содержащего
0,3 % La1, инактивированного термической
обработкой (HT La1-лосьон), у пациентов с
AД. Результаты показали, что после 3-недельного применения дважды в сутки, лосьон HT
La1 значительно снизил нагрузку S. аureus по
сравнению с участками кожи, которые не были
обработаны или обработаны обычным увлажняющим средством пациента [119].
Установлено, что различные продукты, в
том числе полисахарид, богатый рамнозой, и
термальная вода с определенным ионным составом, способны противодействовать эффектам нейромедиаторов на B. cereus, S. аureus
и S. еpidermidis. На основе этих наблюдений
были разработаны дермокосметические продукты, которые представляют собой новую
стратегию клинического применения в дерматологии [16, 120].
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В многочисленных клинических испытаниях
пытались продемонстрировать, что добавление
профилактических пробиотиков (живых непатогенных бактерий) оказывает влияние на начало, обострение и тяжесть AД, но полученные
результаты были противоречивыми [121—127].
Тем не менее, применение пребиотиков (неживых экстрактов из непатогенных бактерий) на
кожу, как и при ряде кишечных заболеваний
[121, 128—130], предложено в качестве терапевтического подхода с целью сбалансировать
иммунную систему и нормализовать популяции
кожной микробиоты [121, 131]. Эта гипотеза
была основана на результатах, полученных в
пробирке, на животных и в клинических исследованиях. Модель in vitro на восстановленном
эпидермисе показала, что лизат из грамотрицательной бактерии Vitreoscilla filiformis (Vf),
стимулировал продуцирование β-дефенсина
и другие врожденные механизмы иммунной
защиты за счет активации TLR2 [121, 130]. Vfлизат способен снижать клинические воспалительные симптомы и реакцию на аллерген, что
указывает на значительную модуляцию иммунного ответа [121, 129]. Кроме того, рандоми
зированное исследование показало, что
тяжесть AД значительно уменьшилась при использовании формулы, содержащей Vf-лизат
[121, 128]. В исследовании связали специфи
ческий источник углерода и маннозу с LRPVFB, чтобы способствовать росту семейства
Xanthomonadaceae. Показано, что этот сахар,
используемый в лабораторной культуральной
среде, увеличивает рост Xanthomonadaceae
в отличие от Staphylococcaceae, Streptococ
caceae, Corynebacteriaceae и Propionibacte
riaceae [121, 132].
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Применение бактериального липополисахарида заметно влияло на заживление ран,
ускоряя разрешение воспаления, увеличивая
инфильтрацию макрофагов, усиливая синтез
коллагена и изменяя секрецию медиаторов,
участвующих в регенерации кожи. Изучали
биологическое содержание термальных вод и
их противовоспалительное и иммунозащитное
действие. Регенеративные свойства термальных вод были проанализированы в экспериментальной модели раны животных. Области,
обработанные термальной водой, заживали
быстрее, чем области, обработанные обычными повязками, и демонстрировали сеть коллагена и эластичных волокон, сравнимую с
таковой нормальной кожи. Таким образом,
микробную среду можно рассматривать как
потенциальный инструмент в регенеративной
медицине и хирургии [2].
Результаты упомянутых исследований свидетельствуют о долгосрочной эффективности
увлажняющего крема, содержащего смягчающие, увлажняющие или окклюзионные агенты,
которые восстанавливают функцию барьера
кожи, с приемлемым косметическим качеством, превосходной дерматологической толерантностью и дополнительными ингредиентами для восстановления естественной кожной
защиты и нормализации кожной микробиоты.
Новый терапевтический подход для модуляции или сбалансирования иммунной системы
позволит нормализовать кожную микробиоту,
что может быть полезным при иммуномодулированных кожных заболеваниях. Это актуально
при лечении АД и, возможно, других хронических
воспалительных кожных заболеваниях, таких как
акне, розацеа, псориаз, себорейный дерматит.
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МІКРОБІОТА ШКІРИ та МОЖЛИВОСТІ ЇЇ КОРЕКЦІЇ
пре- і пробіотиками при лікуванні хронічних дерматозів
О.І. Літус, Т.М. Мартинюк, К.О. Бардова
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ
Резюме
Останнім часом досягнуто прогресу в розумінні значення мікробіому для здоров’я людини і його
ролі в розвитку захворювань. Вивчення змін мікробіоти шкіри при хронічних дерматозах допомагає
зрозуміти етіологію і патогенез захворювань, що важливо для розроблення стратегії лікування. Перспективним напрямом є застосування пре- і пробіотиків для модуляції шкірної мікробіоти з метою
поліпшення стану шкіри.
Ключові слова: мікробіом, мікробіота шкіри, пробіотики, атопічний дерматит, себорейний дерматит, акне.

103

International Journal of Antibiotics and Probiotics, 2017, N 1 (1)

О.І. Літус та співавт.

SKIN MICROBIOTA AND THE POSSIBILITY OF ITS CORRECTION WITH
PRE- AND PROBIOTICS IN TREATMENT OF CHRONIC DERMATOSIS
О.І. Litus, Т.М. Martyniuk, К.О. Bardova
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education Kyiv, Ukraine
Abstract
Scientists have made great strides in the understanding of the microbiome role for human health and disease
development processes. The study of changes in the skin microbiota in various chronic dermatosis helps in
understanding the etiology and pathogenesis of the disease, and also introduces new treatment strategies.
A promising approach is to use pre- and probiotics to improve the skin condition by skin microbiota modulation.
Key words: microbiota, microbiome, skin microbiota, probiotics, atopic dermatitis, seborrheic dermatitis,
acne.
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До питання класифікації хірургічної інфекції
шкіри і м’яких тканин та інфекції діабетичної
стопи. Що нового?
Наведено огляд класифікацій інфекцій шкіри і м’яких тканин (ІШМТ). Установлено, що критерії і
схеми класифікації ІШМТ створюють труднощі для лікарів при виборі адекватної антибіотикотерапії.
Усі класифікації мають недоліки як для клінічної оцінки, так і для надання оптимальних рекомендацій
щодо застосування терапевтичних середників. Зазначено, що інфекції діабетичної стопи подібні до
ІШМТ за патофізіологією, мікробіологією та лікуванням і можуть розглядатися як один із видів ІШМТ.
Запропоновано нову класифікацію, яка має допомогти лікарям у лікуванні тяжких форм ранових
інфекцій і яку можна використовувати при тестуванні та впровадженні нових антимікробних засобів.
Ключові слова: класифікація, інфекція шкіри і м’яких тканин, інфекція діабетичної стопи, анти
біотикотерапія.
Посилання: Ващук В.В., Андрющенко В.П., Хомченко Т.В., Кирик Т.П. До питання класифікації хірур
гічної інфекції шкіри і м’яких тканин та інфекції діабетичної стопи. Що нового? // Міжнародний журнал
антибіотики та пробіотики. – 2017. – № 1 (1). – С. 107–116.

Існують різні схеми і класифікації для інфекцій шкіри і м’яких тканин (ІШМТ) за такими критеріями, як анатомічна локалізація, характер
збудників, швидкість прогресування, глибина
поширення, клінічні вияви, тяжкість перебігу
тощо (табл. 1) [2, 6—8]. Проте всі вони мають
недоліки, тому їх неможливо використовувати
для лікувального алгоритму в клінічних умовах,
надання рекомендацій щодо розробки нових
терапевтичних агентів та застосування антибактеріальних середників. Існують два основних способи лікування ІШМТ: хірургічний і антибактеріальна терапія. Залежно від способу
лікування виділяють такі групи ІШМТ:
• інфекції, які підлягають консервативному
лікуванню (наприклад, еризипелоїд, імпетиго,
фолікуліт);
• інфекції, які потребують оперативного втручання (наприклад, діабетична стопа);

• тяжкі інфекції, які потребують ургентної
хірургічної допомоги (наприклад, некротичний фасціїт).
Класифікація ІШМТ за D.H. Ahrenholtz
(1991) ураховує рівень ураження шкіри і м’яких
тканин [20].
І рівень — ураження власне шкіри (фолікуліт,
фурункул, бешиха, еризипелоїд, гідраденіт);
ІІ рівень — ураження підшкірної клітковини
(карбункул, абсцес, целюліт);
ІІІ рівень — ураження поверхневої фасції
(стрептококовий некротичний фасціїт, клостридіальний і неклостридіальний некротичний фасціїт, гангрена Фурньє, діабетична
стопа);
IV рівень — ураження м’язів і глибоких фасціальних структур (піоміозит, інфекція м’язових
футлярів псоас-абсцес, клостридіальний і неклостридіальний міонекроз).
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Таблиц я 1
Загальновживані схеми класифікації хірургічної інфекції
Принцип класифікації

За видом мікроорганізму

Види інфекцій
Бактерійна
Грибкова
Протозойна
Вірусна
Спричинена кокоподібними бактеріями

За зовнішньою формою бактерій-збудників

Спричинена паличкоподібними бактеріями
Спричинена звивистими бактеріями
Стафілококова
Стрептококова
Протейна

За видом бактерій

Псевдомонадна
Колібацилярна
Пневмококова
Ентерококова

За характером бактерійних токсинів
За типом дихання бактерій

За кількістю збудників

За специфічністю запалення
За джерелом походження збудників

Інші
Грампозитивна
Грамнегативна
Аеробна
Анаеробна
Моноінфекція
Поліінфекція
Змішана
Неспецифічна
Специфічна
Екзогенна
Ендогенна
Повітряна
Краплинна

За шляхами потрапляння збудників в організм

Контактна
Експлантаційна
Транслокаційна
Гематогенна

За шляхом поширення збудників в організмі

За перебігом
За часом інфікування
За характером ураження
За масштабом ураження
За глибиною ураження

Лімфогенна
Тканинна
Гостра
Хронічна
Первинна
Вторинна
Місцева
Загальна
Відмежована
Невідмежована
Поверхнева (епіфасціальна)
Глибока (субфасціальна)
Шкіри та підшкірної жирової клітковини
Фасціально-апоневротичних структур
М’язових структур

За топічністю ураження

Лімфатичних структур
Глибоких клітковинних просторів
Залоз
Кісток і суглобів
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Таблиця 1. П р одовжен ня
Принцип класифікації

Види інфекцій
Органів
Порожнин

За станом макроорганізму

За формою запалення

Складних анатомічних утворів
Здорових осіб
Осіб з імуносупресією
Некротична
Ексудативна
Продуктивна
Змішана
Гнійна
Гнильна

За характером ексудації

Геморагічна
Фібринозна
Дифтеритична
Серозна

Класифікація ІШМТ Т. Файла (2003) передбачає розподіл пацієнтів на групи:
1 група — первинні піодермії, найпоширеніші інфекції шкіри, здебільшого спричинені
S. aureus і піогенними β-гемолітичними стрептококами (найчастіше — групи А);
2 група — вторинні інфекції, які виникають
на ґрунті супутніх захворювань (наприклад,
пролежні, діабетична виразка стопи, післяопераційні інфекції);
3 група — некротизувальні інфекції (найтяжчі форми хірургічної ІШМТ).
Класифікація ІШМТ, яка поширена в США [10]:
• неускладнені форми інфекції;
• ускладнені форми інфекції (ураження глибоких шарів м’яких тканин, ризик розвитку
сепсису та імуносупресії, потребують великого за обсягом оперативного втручання).
Група експертів на чолі з L.J. Eron запропонували у 2003 р. класифікацію ІШМТ, в якій інфекції розподілено на 4 класи залежно від стану пацієнта: 1) афебрильні та без інтоксикації,
2) ті, які супроводжуються гарячкою, за наявності супутнього захворювання, 3) наявні вияви
інтоксикації або некориговані супутні захворювання, або наявна інфекція є загрозливою для
кінцівки, 4) синдром сепсису або небезпечні для
життя інфекції, наприклад, некротичний фасціїт.
Класифікація може бути корисною для прийняття рішень щодо тактики лікування, зокрема
для антибактеріальної терапії.
Згідно з пропозицією L.J. Eron та співавт.,
пацієнти з інфекціями класу I не мають жодних
ознак системної токсичності і неконтрольованих супутніх захворювань, зазвичай лікування

здійснюється пероральними антимікробними препаратами в амбулаторних умовах [13].
Пацієнти з інфекціями класу II мають ознаки
інтоксикації та супутні захворювання, такі як патологія периферичних судин, хронічна венозна
недостатність або патологічне ожиріння, які можуть призвести до ускладнень або подовжити
терміни лікування. Пацієнти з інфекціями класу III мають тяжкі системні розлади, які супроводжуються гострим порушенням ментального
статусу, тахікардією, тахіпное, гіпотензією, з
ознаками декомпенсації супутніх захворювань,
що може створювати труднощі в лікувальному
процесі, сповільнювати відповідь на терапію і
у разі тяжких інфекцій призводити до втрати
кінцівки внаслідок супутньої судинної патології.
Пацієнти з інфекціями класу IV мають ознаки
синдрому сепсису або тяжкої інфекції, які загрожують життю пацієнта, наприклад, некротичний фасціїт.
На думку низки дослідників, класифікаційна схема L.J. Eron є «надмірно спрощеною» і
містить неоднозначні дані щодо клінічних виявів інфекції. Тому згодом було запропоновано
досить складну схему оцінки тяжкості інфекції
(легка, помірна, тяжка) на підставі наявності супутніх захворювань, системних ознак сепсису,
розташування рани (залучення в інфекційний
процес голови або кінцівок), розмірів ураження,
наявності тяжких некротичних форм інфекції
[12—14, 17—19].
У Великій Британії групою підтримки соціальних послуг з клінічної ефективності використання ресурсів (Clinical Resource Efficiency Support
Team (CREST)) Департаменту охорони здоров’я
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Таблиц я 2
Стандартизована шкала ранньої оцінки для прийняття рішення щодо тактики лікування
(за R. Paterson та співавт., 2006) [15]
Параметр
Частота дихальних
рухів за 1 хв
Насичення
крові киснем, %
Температура, °С
Систолічний тиск,
мм рт. ст.
Частота серцевих
скорочень за 1 хв
ЦНС/відповідь
(необхідна стимуляція
для отримання
відповіді)

Шкала SEWS
3

2

1

8

1

2

3

9—20

21—30

31—35

36

38,0—38,4

38,5

85

85—89

90—92

93

33,9

34,0—34,9

35,0—35,9

36,0—37,9

69

70—79

80—99

100—199

29

30—39

40—49

50—99

Немає
відповіді

Біль

Відповідає

Активний

запропоновано рекомендації з лікування флегмон в імунокомпетентних пацієнтів з незначними виявами інтоксикації, які значною мірою
ґрунтуються на схемі L.J. Eron [5]. С. Marwick та
співавт. (2011) відзначили, що система CREST
містить неоднозначні формулювання щодо
клінічних виявів інфекції, бракує об’єктивного
розподілу відповідно до тяжкості інфекцій. У
пацієнтів з тяжчою інфекцією спостерігаються
гірші результати лікування. Більшість пацієнтів
з найменш тяжкими інфекціями піддавалися
лікуванню антибіотиками з надмірно широким
спектром дії, а з тяжчими інфекціями, навпаки,
отримували недостатню за спектром антибактеріальну терапію. Таким чином, більшість хворих з найменш тяжкими інфекціями отримали
необґрунтовано «надмірну» терапію, а майже
половина осіб з найтяжчими інфекціями були
недоліковані. Пізніше автори навели результати
ретроспективного аналізу взаємозв’язку між
тяжкістю захворювання в когорті госпіталізованих хворих з ІШМТ і показниками смертності [16]. Визначення тяжкості захворювання
ґрунтувалося на модифікованій класифікації
L.J. Eron, що дало змогу ідентифікувати ризик
смертності відповідно до рівня неадекватної терапії. Наприклад, 30-денна смертність зростала
при неадекватній терапії зі збільшенням класу
тяжкості: I — смертність 1 %, неадекватна терапія 14 %; II — смертність 11 %, неадекватна
терапія 39 %; III — смертність 17 %, неадекватна терапія 39 %; IV — смертність 33 %, неадекватна терапія 92 %. Автори дійшли висновку,
що використання модифікованих схем оцінки
тяжкості інфекції порівняно із загальноприйнятими критеріями потребує доопрацювання
110
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та аналізу результатів у великих проспективних дослідженнях. R. Paterson та співат. (2006)
запропонували стандартизовану шкалу ранньої оцінки фізіологічних параметрів пацієнта (Standardised early warning system (SEWS)
scores) для прийняття рішення щодо тактики
лікування (табл. 2) [15].
Рішення і відповідні дії відображують на графіках. Вони варіюють від «продовжити рутинне
спостереження» (0) до «виклику медперсоналу
для негайного розгляду зміни тактики лікування»
(≥ 6). Наприклад, пацієнт має частоту дихальних рухів 26 за 1 хв, насичення крові киснем —
94 %, температуру тіла 38,4 °С, артеріальний
тиск — 84/62 мм рт. ст., частоту серцевих скорочень 107 за 1 хв, стан відповідає 4, тому він
потребує безпосереднього залучення медперсоналу для оцінки стану та корекції лікування
впродовж 20 хв.
Обмеження сучасних класифікацій полягає
у підходах до трактування типів ІШМТ, зокрема
у пацієнтів з цукровим діабетом або без діабету. Найширше використовується класифікація
ІШМТ, запропонована Американським товариством з інфекції діабетичної стопи, в якій розподіл
інфекції ґрунтується на визначенні обсягу залучення тканин у патологічний процес (неускладнені, ускладнені), швидкості прогресування (гострі та хронічні), а також наявності некротичних
змін у тканинах (некротичні та без некрозу). На
жаль, схема має обмежену корисність для ранових інфекцій, оскільки рекомендації не містять
тактики лікування ран як окремої частини нозології. Рекомендації стосуються лише післяопераційних ран, що обмежує їх клінічну значущість
для інших видів ранових інфекцій [14].
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Недоліками зазначених схем є відсутність
інформації стосовно діабетичних виразок стопи
і поверхневих ран, градації ран за параметрами,
відсутність доведеної терапевтичної складової,
а також підтвердження в клінічній практиці.
Єдиним винятком є класифікація синдрому діабетичної стопи (СДС), запропонована американськими дослідниками [1, 4]. Для цього типу
інфекції м’яких тканин (часто в процес залучена
кісткова тканина) клініцисти і дослідники використовують загальновизнану і підтверджену
схему класифікації СДС. Інфекція діабетичної
стопи за патофізіологією, етіологією і терапевтичними характеристиками є подібною до інших
типів ІШМТ [3].
Деякі дослідники вважають доцільним використовувати класифікації інфекції діабетичної
стопи як моделі для класифікації тяжкості ранової інфекції та намагаються розробити універсальну загальну класифікацію ІШМТ. Так,
B.A. Lipsky та співавт. (2016) запропонували
модифікацію класифікації ІШМТ та інфекції діабетичної стопи, яка полягає у поєднанні цих
патологій. Дані досліджень свідчать, що для
пацієнтів з ІШМТ і СДС класифікація має бути
простою у застосуванні і корисною для прогнозування необхідності та тривалості госпіталізації, вірогідності виконання ампутації нижніх
кінцівок і прогнозування інших несприятливих
наслідків [3]. Автори вважають, що алгоритм,
розроблений для інфекції СДС, на цей час є
найбільш прийнятним і доступним інструментом
для лікарів при виборі тактики лікування пацієнтів із СДС. Ця схема є простою та зрозумілою, ґрунтується на фактичних даних, клінічно значуща і потенційно може мати практичне
застосування у лікуванні ІШМТ у пацієнтів з
цукровим діабетом або без діабету (табл. 3).
Узявши за основу наявні класифікації ІШМТ,
автори розділили різні види інфекцій, згадані у
рекомендаціях Американського товариства з
хірургічних інфекцій, за ступенем тяжкості на
три класи:
клас 1 — декілька типів поверхневих інфекцій шкіри, які об’єднує таке: лікування в амбулаторних умовах, зазвичай із застосуванням
пероральних антибіотиків, іноді — з додаванням топічних антибактеріальних середників;
клас 2 — випадки поширення інфекції або
ураження глибоких шарів м’яких тканин, які
завжди потребують системного застосування
антибіотиків. Хворих розподіляють на дві категорії: 2А — без системних порушень з наявністю
піодермії або інфекції, спричиненої травмою,
2В — з ознаками системних порушень і синдро-
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му системної запальної відповіді, потребують
госпіталізації із застосуванням парентеральних
антибіотиків, з можливістю переходу як найшвидше на пероральний шлях введення;
клас 3 — випадки інфекції, які маніфестують
синдромом системної запальної відповіді або
потенційно є загрозливими для кінцівок (висока ймовірність ампутації) або життя пацієнта
і потребують ургентної хірургічної допомоги.
Лікування лише в стаціонарі із застосуванням
сучасних парентеральних антибактерійних препаратів.
Наведену схему пізніше було модифіковано
з огляду на протилежні підходи до інфекції середньої тяжкості. Термін «інфекція середньої
тяжкості» досить широко трактують, тому він
має гетерогенний характер. Запропоновано
розподілити пацієнтів на два класи: клас А —
локальна інфекція, яка поширюється в горизонтальному напрямку з еритемою понад 2 см
від країв рани (горизонтальний тип інфекції),
клас В — інфекція поширюється у вертикальному напрямку з ураженням глибоких шарів
(вертикальний тип інфекції).
Аналіз результатів досліджень виявив такі
шляхи оптимізації класифікації і тактики лікування:
• госпіталізація проти амбулаторного лікування;
• необхідність застосування невідкладної,
будь-якої за обсягом хірургічної допомоги;
• вибір відповідного спектра антибактеріальної терапії (вузького проти широкого);
• необхідність застосування ад’ювантної терапії (зокрема оксибаротерапії, гормональної,
дезінтоксикаційної тощо).
Схеми антибактеріальної терапії, які рекомендуються для лікування ІШМТ, придатні
для різних типів хірургічної інфекції (негнійна
чи гнійна, післяопераційна хірургічна інфекція),
менше — для інших видів ран (травматичних,
опікових, компресійних). З огляду на те, що бактеріологічна етіологія, клінічні вияви і принципи
лікування інфекції діабетичної стопи подібні до
таких локальної інфекції (поверхневої і глибокої)
шкіри і м’яких тканин, доцільним є проведення
досліджень із застосуванням антибактеріальної
терапії за програмою лікування інфекції шкіри
і структур шкіри.
Важливим компонентом оцінки стану пацієнта з рановою інфекцією є визначення тяжкості
інфекції. Ця оцінка допомагає прийняти рішення
щодо лікування, зокрема визначити місце його
проведення (амбулаторне чи стаціонарне), необхідність і терміновість хірургічного втручання,
маршрут антимікробної терапії (місцевий, перо111
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Клас 2Б

Клас 2А

Поверхнева інфекція шкіри:

Клас 1

Можлива пероральна
антибактеріальна терапія або
короткотривала парентеральна
антибактеріальна терапія зі
швидким переходом на
пероральні антибіотики:

– кліндаміцин

– карбункул

– фурункул

– абсцес

Гнійна інфекція шкіри та м’яких
тканин:

Бешиха, целюліт

––інші травми (забій, опік,
поріз, розчавлення тощо)
Системні вияви (але без
синдрому системної
запальної реакції організму)

––укуси тварин

––інфекція післяопераційної
рани

Травматичні рани:

Клас Б

– кліндаміцин

– цефазолін

– цефтріаксон

– пеніцилін

Можлива початкова
парентеральна антибактеріальна
терапія або оральна
антибактеріальна терапія:

– кліндаміцин

– цефазолін

– цефтріаксон

Локальна інфекція
(як наведено вище),
з поширенням на глибокі
та підшкірні тканини
(абсцес, остеомієліт,
септичний артрит,
фасціїт тощо)
без синдрому
системної запальної
реакції організму

Заперечено інші причини запаль
ної реакції шкіри (травма м’яких
тканин, подагра, перелом тощо)
Локальна інфекція
(як наведено вище)
з еритемою понад 2 см
від країв виразки

Еритема 0,5—2,0 см
навколо виразки

– диклоксацилін

– цефалоспорини

– пеніцилін V

Пероральні антибіотики:

терапія

особливості
Локальна інфекція з поши
ренням на шкіру та підшкірні
шари (епіфасціально без залучення глибших тканин та без
синдрому системної запальної
реакції організму)

Антибактеріальна

Клінічні

– пеніцилін

Помірна

Клас А

Помірна

(за IDSA)
Легка

Тяжкість
інфекції

– карбункул

Може потребувати
короткотривалої госпіталізації.
Пероральна та парентеральна
АБТ

Може потребувати
короткотривалої госпіталізації
Пероральна та парентеральна
антибактеріальна терапія

Дренування (за необхідності),
пероральна та місцева
антибактеріальна терапія

В амбулаторних умовах

Лікування

– фурункул

– абсцес

Гнійна інфекція шкіри
та м’яких тканин:

Бешиха, целюліт

Задовільний загальний стан

Ранова інфекція

– поверхнева обмежена

– піодермія

– імпетиго

Клінічні вияви

Клас інфекції

Та блиц я 3
Модифікована схема класифікації інфекцій шкіри і м’яких тканин із синдромом діабетичної стопи та принципи антибактеріальної терапії
(модифіковано за B.A. Lipsky, 2016) [3]
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Клас 3

Клас інфекції

– піоміозит

– газова гангрена

– некротизувальний фасціїт

Некротизувальна інфекція
шкіри та м’яких тканин:

Септичний синдром, життєво
небезпечна інфекція

– інші травми (забій, опік,
поріз, розчавлення тощо)

– укуси тварин

– інфекція
післяопераційної рани

Травматичні рани:

Клінічні вияви

Таблиця 3. Продовже ння

(за IDSA)

Тяжкість
інфекції

Тяжка
Інтенсивна терапія в умовах
реанімаційно-анестезіологічного
відділення, невідкладне хірургічне втручання, парентеральна
антибактеріальна терапія

Лікування

– частота дихальних рухів
20 за 1 хв або
PaCO2 < 32 мм рт. ст.
– лейкоцити > 12 000
або < 4 000 або ≥ 10 %
незрілих форм

– частота серцевих
скорочень 90 за 1 хв

– ванкоміцин/тейкопланін +
піперацилін/тазобактам

полімікробна

– доксициклін +
ципрофлоксацин

Aeromonas hydrophila

– доксициклін + цефтазидим

Vibrio vulnificus:

– пеніцилін + кліндаміцин

Clostridium spp.:

– пеніцилін + кліндаміцин

При некротизувальній інфекції
мономікробна St. pyogenes:

– ванкоміцин/тейкопланін +
піперацилін/тазобактам

Емпірична парентеральна антибактеріальна терапія:

терапія

особливості

Локальна інфекція
(як наведено вище)
з доведеним синдромом
системної запальної реакції
організму (не менше
2 виявів із вказаних нижче):
– температура тіла > 38 °С
або < 36 °С

Антибактеріальна

Клінічні
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ральний, парентеральний), спектр емпіричної
антибіотикотерапії (вузький або широкий), необхідність додаткових методів лікування (гіпербарична оксигенація, кортикостероїди, антитоксичні засоби, бактеріофаги, епідермальний
стимулювальний фактор росту) [9—11]. Більшість лікарів хочуть мати чіткі рекомендації, які
допоможуть обрати відповідне лікування. Нині
не існує загальноприйнятої класифікації для
інфікованих ран, яка б ґрунтувалася на фактичних даних. Наявні класифікації для ІШМТ
містять корисні схеми для деяких видів інфекцій
(наприклад, для негнійних з урахуванням патології хірургічного профілю), тоді як травматичні,
опікові, компресійні рани становлять значну
частку в хірургічній нозології в амбулаторних
і стаціонарних закладах. Інші запропоновані
класифікації ґрунтуються на тяжкості перебігу
ІШМТ з урахуванням супутніх захворювань пацієнта, але не розміру і глибини рани [17—19].
Сучасна схема класифікації, орієнтована на інфекції діабетичної стопи, проста у використанні
і виконанні рекомендацій, дає змогу в більшості
випадків отримати позитивні результати, широко застосовується у світі як для прийняття
клінічних рішень, так і для наукових досліджень
упродовж останнього десятиріччя. Існує думка,
що запропонована нова класифікація ІШМТ і
СДС у майбутньому стане в пригоді при опрацю-
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ванні класифікації ран у пацієнтів без цукрового
діабету, особливо у пацієнтів з помірним ступенем тяжкості інфекції. Отже, робота з удосконалення модифікованої класифікації, уніфікації
підходів до лікування інфекцій в обох групах
пацієнтів може дати позитивний результат.
Висновки
Через обмежену кількість опублікованих даних з актуальних питань антимікробної терапії
ІШМТ і інфекцій діабетичної стопи виникає необхідність в обговоренні подальших шляхів удосконалення класифікації та оптимізації лікування.
Антибактеріальна терапія ІШМТ є важливим
компонентом лікування. Запропонована групою дослідників на чолі з B.A. Lipsky (2016) класифікація ІШМТ і СДС може бути використана
при опрацюванні класифікації ІШМТ. Ця схема
є приводом для обговорення питань щодо лікування проблемної ранової інфекції, а також стимулом для впровадження нових терапевтичних
середників для лікування ІШМТ і СДС.
Оскільки патогенез, бактеріальна етіологія,
клінічні вияви та лікування діабетичної ранової
інфекції такі самі, як для інших типів ІШМТ, шляхи випробування і затвердження нових протимікробних препаратів для лікування цих інфекцій
логічно мають бути подібними. Це предмет для
дискусій і коментарів спеціалістів.

Конфлікт інтересів
Конфлікту інтересів немає.
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К вопросу классификации хирургической инфекции кожи
и мягких тканей и инфекции диабетической стопы. Что нового?
В.В. Ващук 1, В.П. Андрющенко 1, Т.В. Хомченко 2, Т.П. Кирик 1
1

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого
2 Львовская областная больница внелегочного туберкулеза

Резюме
Приведен обзор классификаций инфекций кожи и мягких тканей (ИКМТ). Установлено, что критерии
и схемы классификации ИКМТ создают трудности для врачей при выборе адекватной антибиотикотерапии. Все классификации имеют недостатки как для клинической оценки, так и для оптимальных
рекомендаций по применению терапевтических препаратов. Отмечено, что инфекции диабетической
стопы похожи на ИКМТ по патофизиологии, микробиологии и лечению и могут рассматриваться как
один из видов ИКМТ. Предложена новая классификация, которая должна помочь врачам в лечении
тяжелых форм раневых инфекций и которую можно использовать при тестировании и внедрении
новых антимикробных средств.
Ключевые слова: классификация, инфекция кожи и мягких тканей, инфекция диабетической
стопы, антибиотикотерапия.

ON THE ISSUE OF CLASSIFICATION OF SURGICAL INFECTIONS OF THE SKIN
AND SOFT TISSUE, DIABETIC FOOT INFECTIONS. WHAT’S NEW?
V.V. Vashchuk 1, V.P. Andrushchenko 1, T.V. Khomchenko 2, T.P. Kyryk 1
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine
Lviv Regional Hospital of Extra-Pulmonary Tuberculosis, Ukraine
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Abstract
The article presents a review of existing skin and soft tissue (SSTIs) infections classifications. The criteria
and classification schemes (SSTIs) create limitations and difficulties for doctors in selecting appropriate
antibiotic therapy. Unfortunately, each classification has drawbacks in terms of full clinical evaluation as well
as optimal therapeutic recommendations on the use of therapeutic agents. Diabetic foot infections are similar
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to SSTIs in terms of pathophysiology, microbiology and treatment and can be considered as a form of SSTIs.
Authors propose a new classification scheme that will help doctors manage severe wound infections, test
and approve new antimicrobials for these infections.
Key words: classification, infection skin and soft tissue, diabetic foot infection, antibiotic therapy.
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Агроекологічні аспекти контролю
за поширенням антибіотикорезистентності
мікроорганізмів
Обговорюється питання поширення феномену антибіотикорезистентності мікроорганізмів у сільськогосподарських екосистемах. Показано, що слід приділяти увагу поширенню антибіотикорезистентних
властивостей серед мікроорганізмів-симбіонтів як основного банку генів резистентності. Розглянуто
основні чинники виникнення антибіотикорезистентності в умовах аграрного виробництва. Обговорено ключові аспекти контролю за поширенням антибіотикорезистентності у довкіллі. Запропоновано
концептуальну модель вивчення впливу поширення генів антибіотикорезистентності мікроорганізмів
на екосистему в цілому.
Ключові слова: антибіотикорезистентність, мікроорганізми, антибіотики, агроекосистеми, бактеріози, хвороби бджіл, модель.
Посилання: Ушкалов В.О., Данчук В.В., Волощук Н.М. Агроекологічні аспекти контролю за поширен
ням антибіотикорезистентності мікроорганізмів // Міжнародний журнал антибіотики та пробіотики. –
2017. – № 1 (1). – С. 117–123.

Резистентність патогенних мікроорганізмів
до антибіотиків нині інтенсивно вивчають.
За статистичними даними, антибіотикорезистентні бактерії (ARB) спричинили 23 тис.
і 25 тис. смертей у Сполучених Штатах Америки та Європі відповідно [4]. І це у країнах з
розвиненою економікою, медициною і великим науковим потенціалом. У рамках боротьби з поширенням ARB розробляють схеми
моніторингу та звітності про використання
препаративних форм антибіотиків, вивчають
їх поширеність на різних континентах тощо.
Проте ця система не охоплює тваринний та
рослинний світ, для якого також притаманне
порушення фізіологічного стану організму під
впливом бактерій. Йдеться про захворювання
продуктивних комах, риб та сільськогосподарських рослин, які лікують антимікробними
засобами.

Проблема боротьби з поширенням ARB —
різнопланова. Пошуки її вирішення координують ВООЗ та Міжнародне епізоотичне бюро.
Складовими зазначеної проблеми є контроль
за набуттям антибіотикорезистентних влас
тивостей патогенними мікроорганізмами та поширення патогенних ARB. Моніторингу підлягають переважно бактерії, які спричиняють
захворювання людей і продуктивних тварин.
При проведенні моніторингу агроекосистеми з приводу ARB у США об’єктами є: продуктивні тварини; корми та гній, відповідне
обладнання, устаткування, системи; біогенні
та інші джерела добрив; ґрунти; навколишні
водойми; фрукти та овочі, вирощені з використанням антибіотиків [14].
Отже, поза увагою залишається екосистема,
в якій також використовують антимікробні препарати, зокрема для боротьби з бактеріозами,
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котрі ушкоджують плодові дерева та сільськогосподарські рослини.
Бактеріальні захворювання рослин суттєво
обмежують виробництво сільськогосподарських культур та врожайність садів. За сприятливих умов вони уражують насіння та всі органи
рослин протягом вегетації, погіршують якість і
знижують обсяг продукції, що завдає значних
економічних збитків сільському господарству.
Оскільки сільськогосподарські виробники зацікавлені в одержанні якісної продукції, вони
застосовують пестициди, зокрема з антимікробною дією. Із поширених пестицидів антибактеріальну дію виявляють фунгіциди, до
складу яких входять атоми металів (Cu, Hg, Mn,
Zn, Fe) або галогенів (Cl) [1].
На території України боротьба з бактеріозами рослин ґрунтується переважно на використанні Cu-вмісних сполук. Антибіотики, які
застосовують у медицині, заборонені до використання в рослинництві [1].
Проблема клінічної антибіотикорезистентності
зумовила інтерес до всіх способів використання
антибіотиків, зокрема при вирощуванні рослин.
Припускають, що обробка рослин антибіотиками
може збільшити частоту виникнення антибіотикорезистентних генів у бактерій філоплани, які
надалі можуть передавати стійкість патогенним
бактеріям. Однак у США антибіотики застосовують для захисту груш і яблунь понад 50 років без
будь-яких повідомлень про їх шкідливий вплив на
людей. Тим не менше, використання антибіотиків
на рослинах є спірною практикою [27].
Недавно країни ЄС повернули в Україну партію меду через те, що у ньому було виявлено
антибіотики. Відповідно до директиви Ради
96/23 ЄС від 29 квітня 1996 р. мед підлягає
обов’язковому дослідженню на ветеринарні
засоби і контамінанти (антибактеріальні субстанції, зокрема антибіотики і сульфаніламіди).
Згідно з ДСТУ 4497:2005 «Мед натуральний»,
вміст у цьому продукті тетрацикліну та стрептоміцину заборонено, хлорамфеніколу — не більше ніж 0,3 мкг/кг, нітрофурану — до 0,6 мкг/кг.
Для боротьби з бактеріальними хворобами
бджіл дозволені до використання (директиви
89/342, 90/677, 434/97 і 92/73 ЕЕС) терраміцин
(окситетрацикліни) і сульфаніламіди.
Проведені українськими вченими [2] дослідження засвідчили, що частка гнильців серед
заразної патології бджіл упродовж п’яти років
мала тенденцію до збільшення. Так, у 2006—
2008 рр. цей показник становив у середньому
11,7 %, у 2009 р. — 23,9 %, у 2010 р. — 41,0 %.
На думку авторів, така ситуація склалася у
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зв’язку із забороною безконтрольного використання в Україні засобів проти гнильців на основі антибіотиків та сульфаніламідів. Патогенні
штами набувають антибіотикорезистентності
після контакту з медозбором оброблених антибіотиками садів або гноївкою після проведення
лікувально-профілактичних заходів, використання кормових антибіотиків тощо.
Отже, якщо клінічно здорова бджола збирає нектар з різних медоносів за відсутності
поблизу великих тваринницьких ферм, а мед
містить антимікробні речовини, то це означає,
що рослини оброблені антибіотиками.
Планова обробка антибіотиком великого
поголів’я сільськогосподарської птиці або продуктивних тварин призводить до забруднення антимікробними препаратами стічних вод,
лікарняних стічних вод, зрошувальної води,
рекреаційної води, питної води, гноївки, пташиного посліду. Приблизно 50—90 % уведених в організм антибіотиків у людей або тварин
виділяються із сечею або фекаліями (незмінена
лікарська форма діючої речовини, частково
деградована або її метаболіти) [4].
Існує ризик занесення у вулик антибіотиків
при використанні комахами стоків з тваринницьких ферм, лікарень, клінік, амбулаторій,
тобто місць, де застосовували антимікробні
засоби. Великі тваринницькі комплекси часто
розташовані в зоні інтенсивного садівництва і
землеробства, адже органічні добрива є запорукою високого врожаю. Тому інколи важливо
визначити, яке джерело антибіотиків забезпечило їх накопичення у продуктах бджільництва.
При використанні антимікробних препаратів
для боротьби з бактеріальними хворобами рослин йдеться про великі обсяги, площі та можливості. Наприклад, для боротьби з бактеріальним опіком плодових дерев (яблуні, груші тощо),
незважаючи на заборону, використовують обприскування антибіотиками під час цвітіння,
тобто у період медозбору, тому антибіотики
потрапляють у мед.
Захист деревних насаджень різної площі
проводять такими способами:
• сад/ліс/парк — обробка з літака;
• сад/ліс/лісосмуга/парк — обробка промисловими обприскувачами;
• сад/ліс/лісосмуга/парк — обробка звичайними садовими обприскувачами.
При використанні всіх способів препаратом з
відносно низькою концентрацією діючої речовини охоплюється величезна територія. Звичайно,
до вживання в їжу фруктів цей антибіотик руйнується, і його наявність у продукції садівництва
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визначити досить важко. Під впливом дії препаративних форм у популяцій збудника захворювання утворюються стійкі раси. Доведено,
що субінгібувальні рівні тетрациклінів сприяють
селекції штамів за чутливістю до антибіотика [5].
Існує можливість передачі «плазмід-резистентності» від ARB, як на міжродовому, так і
на міжвидовому рівні, тобто створюється можливість передачі генів стійкості до антибіотиків
(ARGs) іншим видам мікроорганізмів, які населяють абсолютно інші об’єкти, наприклад, патогенним штамам травного тракту людини або свині.
Антропогенна активність спричиняє еволюцію резистентності до антибіотиків у природному середовищі та питній воді в абсолютно
непатогенної мікрофлори [25]. Сотні генів резистентності до антибіотиків, які ідентифікують у
таксонів у різних мікробних системах, ідентичні
генам резистентності, виявленим в основних
людських збудників, що свідчить про недавній
генетичний обмін між цими мікроорганізмами [8].
Існує ще один чинник. У більшості досліджень застосовують порівняно високу концентрацію антимікробних препаратів (терапевтичні
та профілактичні дози), які не є порівнянними із
концентраціями антибіотиків у агроекосистемі.
Як наслідок, вивчають переважно вплив антибіотиків на бактеріостатичні та бактеріолітичні
механізми, специфічні генотипи, фенотипи резистентності вузької підгрупи мікробіоти окремо від цілої екосистеми [19].
Дослідники ззаначають, що лікування антибіотиками розширює взаємодію між фагами
та видами бактерій для обміну генами. Автори
розглядають бактеріофаги як потенційний генетичний резервуар ARG для адаптації бактерій
шляхом секвенування популяцій мишей фекального фага після дії антибіотиків [19].
Є багато засобів, за допомогою яких клітини
можуть досягти стану антибіотикорезистентності, зокрема формування біоплівки [26]. Найважливішими є спадкові та потенційно придатні
до горизонтального перенесення генів [14].
Мікроорганізми набувають резистентності
до антибіотиків або вона є природною їх властивістю. Розвиток набутої резистентності у
мікроорганізмів до дії антибіотика відбувається за допомогою спонтанних мутацій (de novo)
або через горизонтальне перенесення гена від
донорських бактерій, фагів або вільної ДНК у
бактерію-реципієнт [25].
Відомо декілька механізмів резистентності
до дії антибіотика:
• виділення антибіотика у довкілля або унеможливлення його проникнення в клітину [31]. Так,
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резистентність деяких грамнегативних бактерій до багатьох сполук зумовлена нездатністю цих препаратів проникати крізь зовнішню
мембрану в периплазму. Наприклад, ванкоміцин пригнічує зшивання пептидоглікану
шляхом зв’язування з d-Ala-d-Ala-пептидами,
але ефективний лише щодо грампозитивних
бактерій [3]. Інші бактерії набувають здатності
синтезувати білки, які зв’язують і виводять з
клітини антибіотик;
• модифікація молекули діючої речовини та
її знешкодження [31]. За цим принципом,
наприклад, працюють усі β-лактамази. Синтезується фермент, який порушує структуру
діючої речовини і вона втрачає біологічну
активність;
• унеможливлення зв’язування антибіотика з мішенню відбувається або шляхом модифікації
мішені, її мутації, або шляхом перевиробництва молекули, яка імітує мішень для анти
біотика в клітині, що знижує ефективну концентрацію лікарського засобу. У такий спосіб
мішень залишається незв’язаною [31].
Установлено значні відмінності між ARG,
виділеними із ґрунтових мікроорганізмів та мікроорганізмів травного тракту [10]. З іншого
боку, антибіотики відіграють важливу роль в
існуванні ґрунтової біоти, тому антибіотикорезистентність — це загальна характеристика
ґрунтових бактерій. Ці ARG можуть бути притаманні їм тисячі років [22].
Щодо поширення ARG в агроекосистемі виникають два запитання: яка ймовірність того,
що ARG шкідливо впливатимуть на здоров’я
людини; чи будуть мобільні генетичні елементи
(MGE) передаватися від непатогенних мікроорганізмів до патогенних [16].
Зростає інтерес до вивчення ситуації із ARG
у довкіллі, а також до чинників, які спричиняють їх виникнення. Водні екосистеми забезпечують ідеальні умови для набуття і поширення ARG через безперервне забруднення
антимікробними сполуками внаслідок господарської діяльності людини або проведення
профілактично-лікувальних заходів [24]. Окремі дослідники взагалі вважають водні екосистеми резервуарами ARВ [15].
На рис. 1 показано, що мікроорганізми живуть у симбіозі з усіма відомими багатоклітинними організмами, причому людина щоденно
контактує з усіма компонентами екосистеми.
При обробленні тварин, продуктивних комах
або рослин антибактеріальними препаратами,
зазнає впливу симбіотична мікрофлора. Одні й
ті самі види мікроорганізмів можуть заселяти
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Рис.1. Господарі мікроорганізмів-симбіонтів

різні екологічні ніші та вільно мігрувати в них.
Отже, порушується рівновага в цілій екосистемі. Тому необхідно визначати не фрагментарний, а комплексний вплив антибіотиків на
довкілля, використовуючи нецільові об’єкти з
різних екологічних ніш.
Для захисту рослин від бактеріозів застосовують декілька антибіотиків: стрептоміцин, окситетрациклін, гентаміцин, оксолінову кислоту
і касугаміцин.
Стрептоміцин — антибіотик з групи аміног
лік озидів, який продукується ґрунтовими
актиноміцетами, був комерціалізований для
використання у захисті рослин у США після
1955 р. [9]. Нині 90 % стрептоміцину використовують при вирощуванні рослин у США для
контролю бактеріального опіку, збудником
якого є Erwinia amylovora. Також його застосовують для контролю бактеріальних хвороб
у квітникарстві, при вирощуванні картоплі,
отриманні посадкового матеріалу тютюну та
овочевих культур в умовах закритого і відкритого ґрунту [29]. Стрептоміцин також зареєстровано для боротьби з бактеріальним
опіком в Ізраїлі, Новій Зеландії, Канаді та Мексиці; дозволено для застосування із жорстким
обмеженням у разі виникнення епіфітотій у
Німеччині, Австрії і Швейцарії [28].
Окситетрациклін (тераміцин) — антибіотик тетрациклінового ряду, який продукує
Streptomyces rimosus, використовують переважно у США для захисту груші та яблуні від
бактеріального опіку, обмеження бактеріальної плямистості кісточкових плодових (персика та нектарину), збудником якої є бактерія
Xanthomonas arboricola pv. pruni [6, 18], у Мексиці та Центральній Америці — для контролю
E. amylovora на яблуні та хвороб деяких овочевих культур, спричинених Pectobacterium spp.,
Pseudomonas spp. і Xanthomonas spp. [28].
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Гентаміцин — аміноглікозидовий антибіотик, який застосовують для боротьби з бактеріальним опіком яблуні та груші в Мексиці.
Також у Мексиці та Центральній Америці його
використовують для захисту овочевих культур від бактеріозів, збудниками яких є види
Pectobacterium, Pseudomonas, Ralstonia і Xant
homonas [18].
Оксолінова кислота — синтетичний хінолоновий антибіотик, який використовують лише
в Ізраїлі для захисту груші та інших плодових
культур від бактеріального опіку, особливо в
регіонах, де E. amylovora резистентна до стрептоміцину. Оксолінова кислота також зареєстрована в Японії для контролю бактеріального опіку
волоті рису, збудником якого є Burkholderia
glumae [21]. Однак швидке виникнення резистентності до оксолінової кислоти зменшує
інтерес до застосування цього антибіотика у
захисті рослин в інших країнах [28].
Касугаміцин — антибіотик, як і стрептоміцин, належить до групи аміноглікозидів, але
має інший мехнізм дії. Спочатку був розроблений як фунгіцид для контролю пірикуляріозу
рису, збудником якого є гриб Pyricularia oryzae,
пізніше його застосовували як бактерицид проти збудника бактеріального опіку E. amylovora
[7, 17, 23]. Касугаміцин дозволено до застосування у США з 2014 р. Він є привабливим
антибіотиком для захисту рослин від хвороб
бактеріальної етіології, оскільки не використовується у медицині та ветеринарії, не має
перехресної дії з іншими аміноглікозидами або
тетрациклінами [17, 27].
У США антибіотики не дозволено застосовувати під час вирощування кукурудзи, рису,
зернових, винограду та ягід [27].
Необхідно шукати шляхи боротьби з ARВ,
які будуть з’являтися при обробці рослинних
насаджень. Даних щодо вивчення цієї проблеми і рівня загрози у доступній літературі
немає. Приклад із бджолами засвідчує, що
проблема стосується всіх живих організмів
і зокрема людини, тому слід проводити дослідження не окремих ланок, а агроекосистеми в цілому.
На сучасному етапі розвитку технологій
одержання продукції сільського господарства
обмежуватися лише моніторингом патогенних
штамів мікроорганізмів, які спричиняють ті чи
ті захворювання у теплокровних організмів,
неприпустимо. Важливо дослідити епідеміологію резистентності до антибіотиків за даними
геномів у межах екосистеми [12]. З цією метою
розроблено концептуальні моделі [30].
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Рис. 2. Концептуальна модель впливу антибіотикорезистентності на екосистему [30]

Нами запропоновано концептуальну модель дослідження взаємозв’язків впливу антибіотиків та пестицидів на агроекосистему в
цілому (рис. 2). За основу було взято модель
J. Williams-Nguyen (2016). Враховано нові чинники (пестициди, мобільні генетичні елементи,
виробництво продукції тощо). Як видно зі схеми,
внесення антибіотиків та пестицидів в екосистему впливає на різні екологічні ніші, зокрема
ґрунти, поверхневі води, накопичення в біоті
(рослини, дощові черви, мікроорганізми тощо)
[11]. Тому при розробленні методів боротьби
з поширенням антибіотикорезистентності патогенних мікроорганізмів слід ураховувати усі
компоненти екосистеми, а не лише розвиток
антибіотикорезистентності у патогенних штамів.

Висновки
На сьогоднішньому етапі боротьби з поширенням патогенних ARB необхідно вирішити
такі питання:
1) на законодавчому рівні визначити, чи буде
дозволено використання антибіотиків у боротьбі з бактеріозами рослин, як у світовій практиці;
2) розробити концепцію моніторингу екосистем різних регіонів країни за наявністю антибіотиків у нецільових живих об’єктах, воді,
ґрунті, продукції агропромислового комплексу
та ARB, ARG і MGE у мікроорганізмів-симбіонтів
комах, риб, диких тварин та рослин;
3) затвердити на законодавчому рівні національну програму боротьби з антибіотикорезистентністю патогенних мікроорганізмів.
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЯ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ
В.А. Ушкалов, В.В. Данчук, Н.М. Волощук
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев
Резюме
Обсуждается вопрос распространения антибиотикорезистентности микроорганизмов в сельскохозяйственных экосистемах. Показано, что следует уделять внимание распространению антибиотикорезистентных свойств среди микроорганизмов-симбионтов как основного банка генов резистентности.
Рассмотрены основные факторы возникновения антибиотикорезистентности в условиях аграрного
производства. Обсуждены ключевые аспекты контроля за распространением антибиотикорезистентности в окружающей среде. Предложена концептуальная модель изучения влияния распространения
генов антибиотикорезистентности микроорганизмов на экосистему в целом.
Ключевые слова: антибиотикорезистентность, микроорганизмы, антибиотики, агроэкосистемы,
бактериозы, болезни пчел, модель.
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FOR THE EXTENSION OF MICROORGANISMS ANTIBIOTIC RESISTANCE
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Abstract
The paper presents the issue of microorganisms antibiotic resistance extension in agricultural ecosystems.
It is demonstrated that attention should be paid to the distribution of antibiotic-resistance properties among
of microorganisms-symbionts as the main bank of resistance genes. The main factors of antibiotic resistance
occurance in conditions of agricultural production are considered. The key moments of control over the spread
of antibiotic resistance in the environment are discussed. A conceptual model is proposed for studying the
impact of the extension of microorganisms antibiotic resistance genes on the ecosystem as a whole.
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Моніторинг резистентності до антибіотиків
бактерій, які становлять найбільшу загрозу
для здоров’я людини в Україні
Вельмишановні колеги!
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика спільно із Все
українською асоціацією інфекційного контролю та антимікробної резистентності в період із січня
2018 р. до грудня 2022 р. планує проведення багатоцентрового дослідження з оцінки поширеності
стійких до антибіотиків «пріоритетних патогенів» — бактерій, які становлять найбільшу загрозу
для здоров’я людини.
Мета дослідження — розробка ефективної системи тривалого моніторингу антибіотикорезистентності бактерій, які становлять найбільшу загрозу для здоров’я людини в Україні.
Дослідження чутливості до антибіотиків буде проведено відповідно до рекомендацій Європейського комітету з тестування чутливості до антибіотиків (EUCAST) з використанням сучасного
лабораторного обладнання та матеріалів, які відповідають міжнародним стандартам.
Як біологічний матеріал для дослідження будуть використані кров, ліквор, сеча та гній з
хірургічної рани.
У рамках реалізації проекту з лікарями і бактеріологами лікарень будуть проведені семінари
щодо відбору матеріалу від хворих та методики досліджень. Оцінку результатів дослідження
здійснюватимуть незалежні експерти з України та країн Європейського Союзу.
Результати дослідження обговорюватимуться на науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах. Окрім того, щорічно випускатимуть бюлетені з даними про
поширеність стійких до антибіотиків бактерій, які становлять найбільшу загрозу для здоров’я
людини в Україні.
Проект реалізується за інформаційної підтримки «Міжнародного журналу антибіотики і пробіотики». Дані щодо резистентності бактерій двічі на рік публікуватимуться в цьому журналі та
будуть поширені серед лікарів.
До участі в проекті запрошуються лікарі, медичні, наукові та навчальні заклади, фармацевтичні
та інші компанії, а також фізичні особи, зацікавлені в реалізації цього проекту.
За додатковою інформацією звертатися до керівника дослідження професора Айдина
Гурбановича Салманова (тел. (063) 315-23-35, електронна пошта: mozsago@gmail.com).
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Monitoring of resistance to antibiotics
of «priority pathogens» — bacteria that pose
the greatest threat to human health in Ukraine
Dear colleagues!
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education jointly with the Ukranian Assosiation
of Infection Control and Antimicrobial Resistance plans to conduct in the period from January 2018
on December 2022 a multicenter study on the prevalence of antibiotic-resistant evaluation «priority
pathogens» — bacteria that represent the greatest threat to human health.
The aim of the study is to develop an effective system for long-term monitoring of the antibiotic
resistance of bacteria that are the greatest threat to human health in Ukraine.
Studies of sensitivity to antibiotics will be conducted in accordance with the recommendations
of the European Committee for Testing Sensitivity to Antibiotics (EUCAST) using modern laboratory
equipment and materials that are consistent with international standards.
As biological material for research will be used blood, cerebrospinal fluid, urine, pus, and surgical
wounds.
Within the framework of the project implementation, seminars will be held with the doctors and
bacteriologists of the hospitals on the selection of material from patients and on the research methodology.
Evaluation of the results of the study will be carried out by independent experts from Ukraine and
the countries of the European Union.
The results of the research will be discussed at scientific and practical conferences, symposiums,
seminars, round tables. Furthermore bulletin with data on the prevalence of antibiotic-resistant bacteria,
representing the greatest threat to human health in Ukraine will be issued annually.
The results of the research will be discussed at scientific and practical conferences, symposiums,
seminars, round tables. Furthermore bulletin with data on the prevalence of antibiotic-resistant bacteria,
representing the greatest threat to human health in Ukraine will be issued annually.
The research project is implemented with the information support «International Journal of Antibiotics
and Probiotics». Data on resistance of bacteria twice a year will be published on the pages of this
magazine and distributed among doctors.
Specialists and medical institutions, scientific and educational institutions, pharmaceutical and
other companies, as well as individuals interested in the implementation of this project are invited to
participate in the project.
For more information, you can contact the head of the study — Professor Aidyn Salmanov,
cell: +38 (063) 315-23-35, e-mail: mozsago@gmail.com
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Мониторинг резистентности к антибиотикам
бактерий, представляющих наибольшую угрозу
для здоровья человека в Украине
Глубокоуважаемые коллеги!
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика
совместно с Всеукраинской ассоциацией инфекционного контроля и антимикробной резистентности в период с января 2018 г. по декабрь 2022 г. планирует проведение многоцентрового
исследования по оценке распространенности устойчивых к антибиотикам «приоритетных патогенов» — бактерий, представляющих наибольшую угрозу для здоровья человека.
Цель исследования — разработка эффективной системы долгосрочного мониторинга антибиотикорезистентности бактерий, представляющих наибольшую угрозу для здоровья человека
в Украине.
Исследование чувствительности к антибиотикам будет проведено в соответствии с рекомендациями Европейского комитета по тестированию чувствительности к антибиотикам (EUCAST)
с использованием современного лабораторного оборудования и материалов, соответствующих
международным стандартам.
В качестве биологического материала для исследования будут использованы кровь, ликвор,
моча и гной из хирургической раны.
В рамках реализации проекта с врачами и бактериологами больниц будут проведены семинары относительно отбора материала от больных и методики исследования. Оценка результатов
исследования будет осуществляться независимыми экспертами из Украины и стран Европейского
Союза.
Результаты исследования будут обсуждаться на научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах. Кроме того, ежегодно будут выпускаться бюллетени с
данными о распространенности устойчивых к антибиотикам бактерий, представляющих наибольшую угрозу для здоровья человека в Украине.
Проект исследования реализуется при информационной поддержке «Международного
журнала антибиотики и пробиотики». Данные о резистентности бактерий два раза в год будут
публиковаться в этом журнале и распространяться среди врачей.
Для участия в проекте приглашаются специалисты и медицинские учреждения, научные и
учебные заведения, фармацевтические и другие компании, а также физические лица, заинтересованные в реализации этого проекта.
За дополнительной информацией обращаться к руководителю исследования профессору
Айдыну Гурбановичу Салманову (тел. (063) 315-23-35, электронная почта: mozsago@gmail.com).
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До уваги авторів

Умови публікації у «Міжнародному журналі
антибіотики та пробіотики»
Статті публікуються українською, англійською або
російською мовами.
Окрім тексту статті, автори обов’язково подають:
	 індекс УДК; назву статті; прізвища та ініціали авторів;
назву установи, де працюють автори (якщо авторів кілька
і вони працюють у різних закладах, необхідно значками 1,
2, 3 персоніфікувати їх), міста, країни (для іноземців);
	 ілюстративний матеріал;
	 список цитованої літератури, при цьому не менше
50 % джерел — не більш як п’ятирічної давності;
	 резюме з повним заголовком статті, прізвищами та
ініціалами авторів, ключовими словами (від 3 до 7 слів або
словосполучень, що розкривають зміст статті) трьома
мовами: українською, російською та англійською (перек
лад має бути якісним і точним);
	 фотографію першого автора (якщо авторів більше
двох або один автор) або фотографію двох авторів (якщо
авторів двоє). Фотографії мають бути не меншими ніж 3 ×
4 см;
	 поштову та електронну адресу, номер телефону (за
бажанням), науковий ступінь, вчене звання, посаду одного з
авторів, відповідального за листування, для опублікування в
журналі;
	заповнений бланк ліцензійних умов використання
наукової статті (поданий на наступній сторінці);
	 номери телефонів для забезпечення оперативного
зв’язку редакції з авторами.
Додатково трьома мовами надаються: прізвища, іме
на, по батькові всіх авторів, назви установ, в яких працю
ють автори, міста, наукові ступені, звання, посади, контактні дані. УВАГА! Прізвища та імена редакцією не коригу
ються, друкуються в авторській редакції. Просимо
перевіряти правильність написання. Транслітерацію
виконувати згідно з Постановою № 55 Кабінету Міністрів
України від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслі
терації українського алфавіту латиницею».
Для колективної статті обов’язкові підписи всіх авторів.
Стаття надсилається в редакцію з офіційним направ
ленням від закладу, в якому виконана робота.
У кінці статті подають дані щодо конфлікту інтересів.
Авторський оригінал подається обов’язково у двох
формах — роздрукований на папері та на магнітному носії.
Електронна та друкована версії мають бути аналогічними.
Таблиці слід будувати в редакторі Microsoft Word.
Інші ілюстративні матеріали (фотографії, малюнки, крес
лення, діаграми, графіки тощо) позначаються як «рис.» та
нумеруються за порядком їхнього згадування в статті.
фотографії, ехограми подаються в оригінальному або
електронному вигляді, відскановані з роздільністю не мен
ше 300 dpi і збережені в форматах TIFF або JPEG. Надписи
та позначення на рисунках, мають бути чіткими і добре
читатися при зменшенні зображення до розмірів журналь
ної колонки. Фотографії пацієнтів подаються з їхньої пись
мової згоди або в такому вигляді, щоб особу хворого
неможливо було встановити. На зворотному боці фотокар
тки наклеюють ярлик із зазначенням назви статті, підпису
до рисунка, верху та низу зображення.
Структура основного тексту статті має відповідати
загальноприйнятій структурі для наукових статей.
Так, статті, що містять результати експериментальних
досліджень, зокрема дисертаційних, і розміщені під рубри
кою «Оригінальні дослідження», складаються з таких роз
ділів: «Вступ», «Мета роботи», «Матеріали і методи»,
«Результати та обговорення», «Висновки». Ці публікації
мають містити такі необхідні елементи: постановка проб
леми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими нау
ковими або практичними завданнями; аналіз останніх
досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
цієї проблеми і на які спирається автор, виділення
нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим

присвячується зазначена стаття; формулювання цілей
статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; виснов
ки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок
у цьому напрямі.
Інші статті (клінічні спостереження, лекції, огляди, статті
з історії медицини тощо) можуть оформлятися інакше.
Резюме до статтІ, в якій публікуються результати
експериментальних досліджень, повинно мати ту ж струк
туру, що й стаття, і містити ті самі рубрики. Обсяг резюме —
одна друкована сторінка.
Якщо стаття містить опис експериментів над людьми,
зазначте, чи відповідала методика їхнього проведення Гель
сінкській декларації 1975 р. та її перегляду 1983 р. Повідом
те, чи методи знеболення та позбавлення життя тварин,
якщо такі брали участь у ваших дослідженнях, узгоджують
ся з «Правилами виконання робіт з використанням експери
ментальних тварин», затвердженими наказом МОЗ України.
Список літературних джерел складають за порядком
згадування їх у тексті.
Посилання на статті із журналу оформлюються так: іні
ціали та прізвища авторів, повна назва статті, стандартно
скорочена назва журналу або збірника, рік видання, том,
номер, сторінки (перша і остання), на яких вміщено статтю.
Посилання на монографію: ініціали та прізвища авторів,
назва книги, місце видання, рік видання, кількість сторі
нок. Посилання на першоджерела, опубліковані іноземни
ми мовами, оформляються аналогічно. УВАГА! У зв’язку з
необхідністю створення англомовного сайту як однієї з
вимог входження до міжнародних наукометричних баз,
вносяться зміни до оформлення списків літератури.
Бібліографічні посилання кирилицею дуб
люють англійською мовою (назву беруть з англійського резюме) і позначають мову написання статті в дужках (Ukrainian) або
(Russian). Якщо в першоджерелі немає резюме, слід зробити кваліфікований переклад або транслітерацію назви
латинськими літерами. З української мови прізвища автоматично можна транслітерувати згідно зі стандартом КМУ
2010 (паспортний) в Інтернеті за посиланням http://translit.
kh.ua/?passport, географічні назви згідно зі стандартом
УКППТ 1996 (спрощений) за посиланням http://www.translit.
kh.ua/?geo. Транслітерацію з російської мови можна зробити за посиланням http://ru.translit.net/?account=bsi.
Наприкінці потрібно вказувати унікальний цифровий ідентифікатор статті DOI, якщо такий є. Перевірити наявність у
статті ідентифікатора DOI можна на сайтах http://search.
crossref.org або http://www.citethisforme.com. Для отримання інформації щодо DOI потрібно ввести в пошуковий
рядок назву статті англійською мовою.
УсІ статтІ, що надійшли в редакцію, підлягають рецен
зуванню та редагуються відповідно до умов публікації в
журналі. Редакція залишає за собою право змінювати
стиль оформлення статті. За необхідності стаття може
бути повернута авторам для доопрацювання та відповіді
на запитання.
Коректура авторам не висилається, вся додрукарська
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