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Editorial

Редакторська сторінка

З Новим роком та Різдвом Христовим!
Дорогі колеги, друзі!
Відзначати це чудове свято — одна з наших найтепліших, сердечних традицій. Вона передається з покоління в покоління, об’єднуючи всіх нас.
Ми з оптимізмом дивимося в майбутнє, щиро віримо в краще, удачу та успіх. Кожен з нас розуміє,
що благополуччя не приходить саме по собі: воно досягається в результаті напруженої праці та особистих звершень, у прагненні обов’язково реалізувати намічене. З цих досягнень складається доля
нашої Батьківщини, а турбота про свою сім’ю, дітей та батьків нерозривно пов’язана з відповідальністю за Україну — за країну, де ми живемо, яку любимо і яку хочемо бачити успішною та процвітаючою.
Ці почуття та прагнення скріплюють нашу єдність. Лише разом ми зможемо бути сильними,
забезпечити рух України вперед, домогтися втілення наших спільних планів і задумів.
Любі друзі! У наступному році нам багато чого треба зробити: в науці, освіті, медицині, поліпшенні якості медичних послуг, для забезпечення їх інфекційної безпеки, розробки відповідних
стандартів та адаптації законів у рамках угоди Україна — ЄС.
Новорічна ніч — це час, коли ми по-особливому усвідомлюємо, як ми всі близькі. Подякуємо
один одному за розуміння та допомогу, за любов і турботу. У метушні буднів ми рідко це робимо.
Однак саме підтримка близьких і надійність друзів надають нам упевненість у собі, прагнення
віддати їм більше, ніж отримали.
Бажаю вам здоров’я і щастя! Хай у кожному домі буде багато радості, в кожній родині панують злагода та благополуччя!
З Новим, 2018, роком!
Салманов Айдин Гурбанович,
головний редактор журналу
«Міжнародний журнал антибіотики та пробіотики»

Merry Christmas and Happy New Year!
Dear colleagues, friends!
The celebrating of this wonderful holiday is one of our most warm and heartfelt traditions. It has
being transmitted from generation to generation, and unites all of us.
International Journal of Antibiotics and Probiotics • Міжнародний журнал антибіотики та пробіотики
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We are optimistic about the future, and sincerely believe in the best, in luck and success. And each of
us understands that prosperity does not come by itself: it is achieved as a result of hard work and personal
achievements, in an effort to be sure to implement the planned. Because of these achievements formed the
fate of our motherland and taking care of the family, children, parents are inextricably linked with responsibility
for Ukraine — for the country, where we live, we love and we want to see a successful and prosperous.
These feelings and aspirations have fastened our unity. And only together we will be strong and able
to provide forward movement of Ukraine to enforce our common plans and ideas.
Dear friends! In the coming year we have to do a lot: in science, education, medicine, in improving
the quality of medical services, in ensuring infectious safety, in developing of appropriate standards
and in providing the adaptation of the laws within the EU — Ukraine agreement.
New Year night – a time when we understand of how close we are. And let thank each other for
understanding and supporting, for love and care. In the bustle of everyday life, we rarely do it. But it
is precisely the support of relatives and reliable friends always give us the self-confidence, and desire
to give them more than received from them.
I wish to all of you health and happiness! Let every home will be a lot of joy, and in every family will
be agreement and well-being!
Happy New 2018 year!
Aidyn Salmanov,
Editor-in-Chief of International Journal
of Antibiotics and Probiotics

С Новым годом и Рождеством Христовым!
Дорогие коллеги, друзья!
Отмечать этот замечательный праздник — одна из наших самых теплых, сердечных традиций.
Она передается из поколения в поколение, объединяя всех нас.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее, искренне верим в лучшее, удачу и успех. Каждый из
нас понимает, что благополучие не приходит само по себе: оно достигается в результате напряженного труда и личных свершений, в стремлении обязательно реализовать намеченное. Из
этих достижений складывается судьба нашей Родины, а забота о своей семье, детях и родителях
неразрывно связана с ответственностью за Украину — за страну, где мы живем, которую любим
и хотим видеть ее успешной и процветающей.
Эти чувства и устремления скрепляют наше единство. Только вместе мы сможем быть
сильными, обеспечить движение Украины вперед, добиться исполнения наших общих планов
и замыслов.
Дорогие друзья! В следующем году нам многое предстоит сделать: в науке, образовании, медицине, улучшении качества медицинских услуг, для обеспечения их инфекционной безопасности,
разработки соответствующих стандартов и адаптации законов в рамках соглашения Украина — ЕС.
Новогодняя ночь — это время, когда мы особенно осознаем, как мы все близки. Поблагодарим
друг друга за понимание и помощь, за любовь и заботу. В суете будней мы редко это делаем.
Но ведь именно поддержка близких и надежность друзей всегда придают нам уверенность в
себе, стремление отдать им больше, чем получили.
Желаю вам здоровья и счастья! Пусть в каждом доме будет много радости, в каждой семье
царят согласие и благополучие!
С Новым, 2018, годом!
Салманов Айдын Гурбанович,
главный редактор журнала
«Международный журнал антибиотики и пробиотики»
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1

Боротьба з резистентністю до антибіотиків
на принципах концепції «Єдине здоров’я»
Реферат
Частота інфекцій, спричинених антибіотикорезистентними бактеріями, збільшується серед населення
і в медичних установах, тому ці інфекції є важливою медико-санітарною проблемою, яка кидає виклик
системам охорони здоров’я в різних країнах. Унаслідок надмірного та неправильного застосування
антибіотиків у бактерій, які містяться в організмі людей і тварин, може розвинутися стійкість до цих
препаратів, тому інфекції, котрі раніше добре піддавалися лікуванню антибіотиками, стає важко, а
іноді — неможливо вилікувати.
Для забезпечення ефективності лікування необхідно терміново вжити заходів з протидії подальшому
формуванню та поширенню стійкості до антибіотиків унаслідок їх застосування у багатьох галузях.
Оскільки стійкість не має екологічних, галузевих або географічних кордонів, її поява в одній галузі
призводить до формування резистентності в інших галузях. Національні керівні органи, ветеринарні
працівники, фермери, лікарі та пацієнти відіграють ключову роль у збереженні активності антибіотиків.
Висвітлено можливості для запобігання і стримування стійкості до антибіотиків на національному
та міжнародному рівнях, зокрема регламентацію раціонального застосування антибіотиків у медицині,
ветеринарії, сільському господарстві та виробництві харчових продуктів, підготовку фахівців, нагляд за
тенденціями в резистентності та застосуванні антибіотиків, поширення інформації, проведення наукових
досліджень, освітню та роз’яснювальну роботу для привернення уваги до проблеми. Запропоновано
можливі шляхи для розробки цілісного міжвідомчого та мультидисциплінарного підходу на принципах
концепції «Єдине здоров’я» для вирішення цієї важливої проблеми.
Ключові слова: принципи концепції «Єдине здоров’я», антибіотики, резистентність, медицина,
ветеринарія, сільське господарство.
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Вступ
Антибіотики — це основний засіб лікування
бактеріальних інфекцій. У 1940-х роках поява
антибіотиків зробила революцію в медицині:
вони врятували життя мільйонів хворих на
пневмонії, сепсис, менінгіти, з тяжкими рановими інфекціями та інфекціями сечових шляхів.
Крім того, багато сучасних медичних технологій, зокрема трансплантація органів, хіміотера-

пія злоякісних пухлин та ортопедична хірургія,
за відсутності антибіотиків були б пов’язані з
високим ризиком ускладнень.
На жаль, як неправильне, так і правильне
застосування антибіотиків призвело до формування та поширення стійкості до цих препаратів, що спричинило зниження ефективності лікування, а отже, тяжчий і триваліший
перебіг захворювань, збільшення частоти
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госпіталізації, рівня летальності та економічних витрат.
Стійкість до антибіотиків — це міжнародна проблема системи охорони громадського
здоров’я, яка потребує постійної уваги. Масштаби цієї проблеми демонструє той факт, що
в країнах Європейського Союзу щорічно понад
25 тис. осіб помирають від інфекцій, спричинених антибіотикорезистентними бактеріями.
Антимікробні засоби (antimicrobial agents) –
це хімічні сполуки, які вбивають мікроорганізми
або пригнічують їх ріст. У природних умовах
їх продукують гриби (наприклад, пеніцилін) та
бактерії (наприклад, тетрациклін). Антимікробні
засоби також можуть бути синтетичними або
напівсинтетичними речовинами (наприклад,
фторхінолони й амоксицилін відповідно).
Згідно з оригінальним визначенням лауреата
Нобелівської премії Селмана Ваксмана (Selman
Waksman), терміном «антибіотики» (antibiotics)
слід позначати лише природні продукти мікробного походження. Проте цей термін нерідко
використовують як синонім терміна «антимікробні засоби» незалежно від їх походження.
Антимікробні засоби, спрямовані проти бактерій, зазвичай називають антибактеріальними
засобами. У статті термін «антибіотики» використано для позначення антибактеріальних
засобів, котрі застосовують для лікування бактеріальних інфекцій як у людей, так і у тварин.
На жаль, незабаром після появи нового
типу антибіотиків бактерії еволюціонують, набуваючи здатності не лише протистояти дії та
наявності антибіотика, який раніше вбивав їх,
а і розмножуватися, тобто бактерії стають стійкими (резистентними).
Термін «стійкість» (резистентність) до антибіотиків (antibiotic resistance) використовують у ситуаціях, коли антибіотики, які зазвичай
пригнічували розвиток певних видів бактерій,
більше не чинять бажаного ефекту. Стійкість
до антибіотиків розвивається в результаті їх використання і є класичним прикладом дії описаного Ч. Дарвіном принципу природного добору
(«виживає найсильніший»).
Епідеміологія стійкості до антибіотиків
ускладнюється здатністю генів, котрі детермінують таку стійкість, поширюватися між різними
типами бактерій. Крім того, резистентні до антибіотиків бактерії можуть долати територіальні
бар’єри, потраляти в інші сфери діяльності.
Таке поширення може бути пов’язане з людьми,
тваринами, харчовими продуктами тваринного походження і контамінованими об’єктами
довкілля.

Через стійкість інфекції до антибіотиків її
важко або навіть неможливо усунути. Це призводить до невдач у лікуванні та збільшує захворюваність і смертність.
Будь-які способи застосування антибіотиків
у людей, тварин або рослин можуть призводити
до формування і поширення стійкості до антибіотиків. Крім того, резистентність до антибіотиків не визнає географічних кордонів. Застосування антибіотиків в одних галузях, умовах
або країнах впливає на поширення стійкості до
них в інших галузях, умовах або країнах.
Стійкість до різних класів антибіотиків стабільно зростає у різних типів бактерій, а також у різних екологічних умовах. Антибіотики,
які раніше були ефективні, втрачають свою
дієвість, а медицина повертається до ситуації,
яка існувала в доантибіотикову еру. Сумніву
піддається значення антибіотиків як препаратів, котрі рятують життя хворих.
Нерідко лікування резистентних інфекцій
альтернативними антибіотиками є більш токсичним, менш ефективним, дорожчим, триває довше. У більш забезпечених ресурсами
медичних установах несприятливі наслідки
резистентності для здоров’я людей можуть
бути зменшені через постійне застосування
лабораторних тестів на чутливість до антибіотиків, результати яких дають змогу прийняти
обґрунтоване рішення про вибір антибіотиків,
а також використовувати дорогі антибіотики
як крайній захід. В умовах медичних установ з
обмеженими ресурсами лікування «навмання» з
використанням обмеженої кількості неефективних антибіотиків часто призводить до невдач,
тривалих страждань і непрацездатності хворих,
високих показників смертності.
Резистентність також впливає на здоров’я
тварин, оскільки хворі тварини також потребують лікування антибіотиками.
Проблему стійкості до антибіотиків посилюють і інші чинники. Так, розробка нових антибіотиків є дуже тривалим процесом, потребує
багато фінансів, а резистентність нерідко розвивається порівняно швидко після появи нових
препаратів на ринку антибіотиків.
Причини появи та поширення
антибіотикорезистентності бактерій
Використання антибіотиків для будь-яких
цілей (у людей, тварин, рослин) впливає на всіх.
Застосування антибіотика в одного індивідуума
може призвести до появи резистентних штамів,
які згодом передадуться від цього індивідуума
іншим, а згодом можуть поширитися в глобаль9
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ному масштабі. У зв’язку з цим антибіотики
іноді називають «соціальними ліками» (societal
drugs), визнаючи можливі глобальні наслідки
індивідуального рішення щодо їх використання.
Деякі бактерії мають природну резистентність. Інші спочатку чутливі бактерії стали стійкими протягом останніх десятиліть. У такому
випадку йдеться про набуту резистентність.
Бактерії відрізняються високою стійкістю і здатністю до адаптації щоб вижити, тому вони можуть швидко змінюватися відповідно до змін у
довкіллі, наприклад, за наявності антибіотика.
Чутливі бактерії можуть набути стійкості унаслідок генетичної мутації в їх ДНК (хромосомна
резистентність) або, що відбувається частіше, в
результаті отримання мобільних елементів генів
від інших бактерій, яким властива стійкість (горизонтальний перенос генів резистентності).
Ситуація ускладнюється тим, що нерідко
один ген резистентності здатний передавати
стійкість до двох антибіотиків або більше, які
зазвичай належать до одного класу. Це так звана перехресна резистентність. Крім того, різні
гени резистентності, які детермінують стійкість
до антибіотиків різних класів, нерідко розташовуються в ДНК бактерії поруч, тому можуть
передаватися одночасно (ко-резистентність).
Таким чином, застосування антибіотика одного типу може спричинити розвиток стійкості
не лише до нього, а і до інших антибіотиків того
самого класу (перехресна резистентність) або
до препаратів інших класів (ко-резистентність).
Коли бактерії стають резистентними до антибіотиків унаслідок мутації в їх ДНК, провідним
способом поширення резистентності є поширення самого штаму бактерій. Оскільки бактерії
розмножуються дуже швидко, мікроорганізми з
новою стійкістю можуть дуже швидко стати домінантами в бактеріальній популяції в організмі
людини або тварини, особливо, якщо застосування антибіотиків, до якого штам стійкий,
призвело до знищення конкуруючих бактерій
у найближчому довкіллі. Подальша передача
стійких мікроорганізмів серед людей або тварин може спричинити широке поширення резистентних бактерій.
Ще більш серйозну загрозу становить горизонтальна передача генів резистентності. Цей
механізм нерідко може спричинити одночасне
поширення стійкості до декількох антибіотиків
різних класів, особливо якщо гени, котрі детермінують таку резистентність, розташовуються
в геномі бактерій поруч.
Коли стійкість сформувалася, бактерії можуть зберігати її протягом тривалого часу на-

віть за відсутності контакту з антибіотиками. Це
може призвести до збереження стійкості навіть
до тих антибіотиків, які використовують рідко
або взагалі більше не застосовують.
Ситуація ускладнюється тим, що іноді може
відбуватися одночасна передача генів резистентності та вірулентності, що призводить до
появи резистентних бактерій з вищою вірулентністю і патогенністю порівняно з попередніми
поколіннями мікроорганізмів. Засоби масової
інформації нерідко називають такі патогенні
мікроорганізми «супербактеріями» (superbugs).
Два чинники пояснюють те, що поширення
резистентності з події в житті окремих бактерій
(мутація і/або перенесення генів) перетворюється на глобальний виклик громадській охороні
здоров’я:
a) вплив антибіотиків на природний добір
(селекційний тиск);
б) демографічне і географічне поширення.
Оскільки антибіотики спричиняють загибель
сприйнятливих до них бактерій, резистентні
бактерії позбавлені конкуренції за поживні
речовини і можуть швидко розмножуватися,
особливо за наявності антибіотиків. Антибіотикорезистентні бактерії можуть формувати
стійку популяцію і персистувати навіть після
припинення застосування антибіотиків.
Люди і тварини зазвичай є носіями великої
кількості бактерій у кишечнику, на шкірі та інших поверхнях. Носіями резистентних бактерій
можуть бути клінічно здорові особи і тварини. Ці бактерії можуть поширюватися серед
індивідуумів та в спільнотах, а також по планеті,
передаючись від людей, тварин, через харчові
продукти і товари, в яких або на яких вони містяться, а також по шляхах водопостачання.

10

Боротьба зі стійкістю до антибіотиків
Необхідно діяти невідкладно. Тривожна
тенденція зростання резистентності до антибіотиків нестримна, а в розробці — дуже невелика кількість нових препаратів. Щоб зберегти
ефективність антибіотиків, необхідна спільна
робота у низці галузей.
Оскільки генним мутаціям і перенесенню
генів у бактерій запобігти неможливо, зусилля
щодо стримування резистентності до антибіотиків слід зосередити на таких напрямах:
1. Зменшення невиправданого застосування
антибіотиків і всебічне сприяння їх раціональному використанню, щоб звести до мінімуму
формування резистентності.
2. Переривання передачі антибіотикорезистентних штамів між індивідуумами і в спільно-
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тах шляхом посилення інфекційного контролю,
а також вжиття заходів з профілактики (вакцинація), гігієни і біобезпеки.
Боротьба зі стійкістю до антибіотиків потребує міжнародного визнання, участі та партнерства, які можуть спрямовувати і підтримувати
національні ініціативи. Разом з Продовольчою і
сільськогосподарською організацією ООН (ФАО)
і Всесвітньою організацією охорони здоров’я
тварин (ВОЗТ) ВООЗ давно визнає важливість
проблеми стійкості до антибіотиків.
В Європі під егідою ЄС розроблено «Стратегію Європейського співтовариства з боротьби зі
стійкістю до антимікробних засобів». У додатку
1 наведено огляд діяльності ВООЗ, ФАО, Комісії
Кодекс Аліментаріус, ВОЗТ і ЄС з цього приводу.
У 1998 р. Всесвітня асамблея охорони
здоров’я в резолюції WHA51.17. визнала актуальність проблеми стійкості до антибіотиків для
громадського здоров’я. Ця резолюція закликає ВООЗ і країни, які є її членами, вжити заходів щодо епіднагляду та освіти, а також щодо
розробки та реалізації відповідної політики, зокрема «заходів, спрямованих на скорочення
застосування антибактеріальних препаратів у
виробництві продуктів тваринного походження».
У 2001 р. ВООЗ опублікувала документ «Глобальна стратегія ВООЗ щодо стримування стійкості до протимікробних препаратів». У ньому
висвітлено ключові моменти для вирішення цієї
проблеми, такі як профілактика хвороб, доступність антибіотиків, їх раціональне застосування,
епіднагляд, необхідність розробки відповідного
законодавства та проведення цілеспрямованих
досліджень.
Стратегія, призначена для керівників та організаторів у низці секторів і агентств, спрямована на те, щоб стимулювати уряди вжити
невідкладних заходів та спрямовувати ці дії
шляхом надання експертних технічних і практичних рекомендацій. Зокрема було рекомендовано «зробити стримування стійкості до
антибіотиків національним пріоритетним завданням» з директивою «створити національну
міжвідомчу робочу групу», до складу якої слід
залучити «медичних працівників, ветеринарів,
фахівців сільського господарства, виробників
лікарських препаратів, представників уряду та
засобів масової інформації, споживачів товарів
і послуг та інші зацікавлені сторони».
Глобальна стратегія також рекомендує вжити заходів для зменшення надмірного і неправильного застосування антибіотиків у сільськогосподарських тварин для захисту здоров’я
людей на основі «Глобальних принципів ВООЗ

щодо стримування стійкості до антимікробних
засобів у сільськогосподарських тварин».
У 2005 р. Всесвітня асамблея охорони здо
ров’я прийняла резолюцію WHA58.27 для підвищення ефективності стримування стійкості до
антимікробних засобів шляхом:
1. Забезпечення розробки послідовного,
всебічного і комплексного національного підходу до реалізації стратегії стримування стійкості
до антибіотиків.
2. Мобілізації кадрових і фінансових ресурсів для мінімізації формування та поширення
резистентності до антибіотиків.
3. Ефективного моніторингу і контролю внутрішньолікарняних інфекцій.
Європейське регіональне бюро ВООЗ, визнаючи, що стійкість до антибіотиків є пріоритетною
проблемою для громадської охорони здоров’я,
для вирішення якої потрібен цілісний і міжвідомчий підхід, розробило регіональну стратегію щодо стійкості до антибіотиків, яка була
представлена Регіональному комітету у вересні
2011 р. Метою стратегії є зменшення захворюваності та смертності, пов’язаної зі стійкістю до
антибіотиків. Для її досягнення слід:
1) посилити національну координацію шляхом організації національних міжвідомчих комітетів щодо стримування стійкості до антибіотиків;
2) на національному рівні посилити епіднагляд за стійкістю до антибіотиків;
3) всіляко сприяти розробці та впровадженню національних стратегій щодо раціонального
застосування антибіотиків, посилити національний нагляд за їх використанням;
4) посилити інфекційний контроль і нагляд за
стійкістю до антибіотиків у медичних установах;
5) запобігати і контролювати стійкість до
антибіотиків у ветеринарії і сільському господарстві;
6) сприяти впровадженню інноваційних технологій;
7) поліпшити інформованість, підвищити безпеку хворих і зміцнити партнерство.
Країни-члени ВООЗ мають використовувати цю стратегію для розробки національних
стратегій і планів дій для боротьби зі стійкістю
до антибіотиків. Оскільки ця проблема є дуже
складною і стосується численних сфер життя
суспільства (як урядових, так і приватних), то
слід розробити та впровадити національний
план дій, координованих національним міжвідомчим комітетом.
Автори акцентують увагу на необхідності профілактики і контролю за стійкістю до антибіо11
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тиків у ветеринарії та сільському господарстві,
оскільки це одні з ключових сфер дій, як зазначено в запропонованій регіональній стратегії.
Усі питання слід вирішувати на національному
рівні. Ця стаття є також реакцією на ініціативи
міжнародних і регіональних організацій, зокрема ВООЗ, ФАО, Комісї Кодекс Аліментаріус,
ВОЗТ, Європейської комісії. За останні 15 років
ці організації визнали, що проблема стійкості до
антибіотиків пов’язана з проблемою безпечності харчових продуктів. Для охорони здоров’я
людей необхідно контролювати застосування
антибіотиків у сільськогосподарських тварин.

антибіотики в субтерапевтичних концентраціях
(у дозах, які менші за дози, котрі використовують для лікування інфекційних захворювань),
застосовуючи їх як стимулятори росту (АСР).
Досі не з’ясовано механізми, за допомогою
яких АСР впливають на харчування тварин і
сприяють збільшенню їх маси.
Після появи в 1950-х роках АСР були впроваджені в глобальних масштабах для планового
використання при промисловому розведенні
сільськогосподарських тварин незалежно від
стану їх здоров’я або ризику бактеріальних
інфекцій. У багатьох країнах це призвело до
«вибухового» збільшення масштабу застосування антибіотиків. Наприклад, у США використання антибіотиків як стимуляторів росту в
період з 1951 до 1978 р. зросло в 50 разів (з 110
до 5580 т), тоді як застосування антибіотиків
для лікування захворювань у людей і тварин
збільшилося лише в 10 раз. За цей час багато
штамів бактерій, виділених від людей і тварин,
які раніше були чутливими до антибіотиків, стали резистентними. Аналогічні повідомлення
отримано і з інших країн. Наприклад, в Англії
превалентність серед свійської птиці штамів
Escherichia coli, стійких до тетрацикліну, зросла
з 3,5 до 63,2 % лише за 4 роки (1957—1960)
застосування антибіотиків у птахівництві.
Спочатку будь-які антибіотики могли бути
використані як стимулятори росту в субтерапевтичній дозі.
У Великій Британії побоювання через можливий побічний вплив на стан здоров’я людей
зумовили створення в 1968 р. Об’єднаного
комітету із застосування антибіотиків у промисловому тваринництві та ветеринарії, який
очолив M.M. Swann. У доповіді комітету було
рекомендовано не застосовувати антибіотики як стимулятори росту, якщо їх використовували як терапевтичні препарати в медицині
або ветеринарії або якщо вони були пов’язані
з формуванням перехресної резистентності до
антибіотиків, які застосовували у людей. Цю
доповідь було покладено в основу при розробці
політики раціонального застосування антибіотиків і відповідних регламентів у багатьох західноєвропейських країнах. Однак глобальне
застосування АСР тривало до 1986 р., коли
Швеція заборонила їх використання. Протягом
наступного десятиліття зростала стурбованість
у зв’язку зі збільшенням стійкості до антибіотиків, яке тривало.
Дослідники встановили, що застосування
антибіотиків у сільськогосподарських тварин
може створювати ризики для здоров’я людей

Застосування антибіотиків
у виробництві харчових продуктів
Для боротьби з бактеріальними інфекціями у людей антибіотики було впроваджено на
початку 1940-х років. У ветеринарії ці препарати почали застосовувати в 1950-х роках для
лікування інфекцій, профілактики захворювань
та стимуляції росту. У тварин використовують
антибіотики тих самих класів, що і у людей.
Через величезну чисельність тварин та їх
промислове розведення в багатьох країнах
масштаби застосування антибіотиків у виробництві харчових продуктів значно більші порівняно з їх використанням у медицині.
Антибіотики застосовують переважно для
лікування респіраторних і кишкових інфекцій у
групах тварин, котрих інтенсивно вигодовують.
Особливо широко антибіотики використовують
у молодих тварин, наприклад, у бройлерних
курчат, а також у поросят і телят, які перебувають на штучному вигодовуванні. Ці препарати
також застосовують для лікування інфекцій,
спричинених різними патогенними бактеріями, в окремих тварин, зокрема для лікування
маститу в дійних корів — поширеної інфекції у
корів з високими надоями молока.
Глобальне збільшення промислового розведення риб супроводжується поширенням
бактеріальних інфекцій, які зазвичай лікують
антибіотиками, котрі додають у корм. Масштаб
застосування антибіотиків у рибному господарстві може бути великим.
У деяких країнах антибіотики, наприклад,
стрептоміцин, використовують у боротьбі з хворобами рослин. Однак інформація з цієї проблеми
має обмежений характер, а кількість досліджень
можливого впливу на стан здоров’я людей мала.
Антибіотики як стимулятори росту
У багатьох країнах для прискорення росту
сільськогосподарських тварин у корм додають
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унаслідок поширення резистентності до цих
препаратів через харчовий ланцюг. Зокрема
було показано, що застосування АСР становить
небезпеку для здоров’я людей через формування і поширення перехресної стійкості до
антибіотиків, які використовують для лікування
людей. Тому деякі країни припинили реєстрацію
окремих антибіотиків як стимуляторів росту.
Наприклад, Данія і Норвегія в 1995 р. заборонили застосування авопарцину.
Загроза розвитку антибіотикорезистетності
також спричинила реакцію споживачів, про
що свідчать рекомендації щодо раціонального
застосування антибіотиків, опубліковані Комітетом ЄС з економічної та соціальної політики.
Багато країн провели оцінку ризиків, по
в’язаних із застосуванням АСР, і виявили, що
ці препарати становлять загрозу для здоров’я
людей. З 1997 р. ВООЗ розглядає проблему
ризику АСР для громадського здоров’я і рекомендує негайно або найближчим часом припинити використання АСР.
З 2006 р. усі АСР були заборонені для застосування в країнах ЄС на підставі рекомендацій Наукового робочого комітету. Низка європейських країн ще не заборонили застосування
АСР на відміну від країн, які входять до складу
ЄС, і країн, котрі адаптували свої регламенти
з безпеки харчових продуктів відповідно до
правил ЄС.
У країнах ЄС (зокрема в Данії) проведено
вивчення впливу припинення використання
АСР на частоту виявлення резистентності до
антибіотиків. ВООЗ зібрала мультидисциплінарну міжнародну групу експертів для аналізу
потенційного впливу на стан здоров’я людей і
тварин, а також на довкілля, продукцію тваринництва і національну економіку після припинення Данією застосування АСР у м’ясомолочній
та харчовій промисловості, зокрема в свинарстві та птахівництві. Крім інших фактів, група
встановила, що кількість тварин як джерела
ентерококів, стійких до препаратів, які використовують як АСР, істотно зменшилася.
У літературі описано тенденції в розвитку стійкості до глікопептидів серед штамів
Enterococcus faecium, виділених від бройлерів
і свиней, залежно від масштабів застосування
авопарцину у тварин у Данії в 1994—2005 рр.
З 1992 до 2008 р. застосування антибіотиків
для отримання 1 кг свинини скоротилося в
Данії більш ніж на 50 %. Це є наслідком реалізації політики, спрямованої на припинення
застосування протибактерійних препаратів як
АСР. Протягом зазначеного періоду загальний

обсяг продукції свинарства істотно збільшився.
Це свідчить, що зміни в політиці застосування
антибіотиків не вплинули негативно на продукцію свинарства в довгостроковій перспективі.
У доступній літературі знайдено повідомлення щодо позитивного впливу припинення
застосування авопарцину як АСР у сільськогосподарських тварин.
Авопарцин — це глікопептидний антибіотик,
подібний до ванкоміцину — антибіотика останньої лінії в медицині. Застосування авопарцину як АСР у сільськогосподарських тварин в
Європі призвело до появи і поширення стійких до ванкоміцину ентерококів як нормальної
мікрофлори цих тварин, а також на м’ясних
продуктах, отриманих із цих тварин. Одночасно
було відзначено появу стійких до ванкоміцину
ентерококів у складі нормальної мікрофлори у
людей, хоча ванкоміцин у лікарнях застосовували в невеликому масштабі. Це сталося в результаті формування перехресної резистентності до авопарцину і ванкоміцину та перенесення
стійких до ванкоміцину ентерококів від тварин
до людей через харчові продукти з тварин, які
отримували авопарцин.
У 1997 р. застосування авопарцину було заборонено в країнах ЄС. Як з’ясувалося, цей захід сприяв зниженню частоти виявлення стійких
до ванкоміцину ентерококів як серед сільськогосподарських тварин, так і серед людей.
Наведені факти свідчать, що застосування АСР може бути припинене, а ризик для
здоров’я людей може бути усунений без будьякої шкоди для сільськогосподарських тварин
або збитків для економіки виробництва харчових продуктів.
Усі країни мають прагнути до зменшення
обсягу застосування антибіотиків у тваринництві, поліпшуючи стан здоров’я тварин шляхом
вжиття заходів з біобезпеки та профілактики хвороб, а також створення належних сані
тарно-гігієнічних умов та управління процесом.
Антибіотики слід застосовувати лише для лікування тварин і лише в терапевтичних дозах.
Застосування антибіотиків
у сільськогосподарських тварин
У більшості країн нині відсутні системи нагляду
за використанням антибіотиків, тому для збору
та узагальнення даних застосовують різні методичні підходи. Унаслідок цього відсутні об’єктивні
дані, а наявна інформація з різних країн зазвичай
не піддається порівняльному аналізу. У зв’язку з
цим є нагальна потреба в поліпшеному нагляді
за застосуванням антибіотиків.
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Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA) розробляє узгоджений підхід до
створення системи нагляду за застосуванням
антибіотиків у тварин і збору даних у країнахчленах ЄС.
У літературі є дані про застосування антибіотиків у ветеринарії у 2007 р. у 10 європейських
країнах, скориговані на біомасу тварин, тобто
без урахування біомаси тварин, відправлених
на бойні в інші країни.
На відміну від медицини, де індивідуальне застосування антибіотиків є правилом, молодняк
сільськогосподарських тварин, наприклад, поросята і бройлерні курчата, нерідко отримують
антибіотики всі разом. У таких тварин контакти
з антибіотиками відбуваються набагато частіше,
ніж у людей. Це особливо стосується тих країн,
де антибіотики використовують як стимулятори
росту, тому що більшість сільськогосподарських
тварин отримують антибіотики протягом більшої
частини свого життя. Є дані, що у цих країнах
антибіотики у сільськогосподарських тварин
застосовують частіше, ніж у людей.
У Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції, де дотримуються політики щодо обмеження застосування антибіотиків, а також існують давні
традиції профілактики хвороб у тварин, масштаб застосування антибіотиків у ветеринарії
обмежений. Це сідчить, що використання антибіотиків у промисловому виробництві сільськогосподарських тварин може бути успішно
обмежене, якщо реалізується політика раціонального застосування цих препаратів.

контакті, під час поїздок і в результаті торгівлі
продуктами.
Зоонозні бактерії, пов’язані з харчовими інфекціями, такі як Salmonella і Campylobacter,
можуть контамінувати харчові продукти на різних етапах харчового ланцюга. Зазвичай джерелами цих бактерій є сільськогосподарські
тварини — «здорові» носії.
Застосування антибіотиків на різних етапах
життєвого циклу сільськогосподарських тварин збільшує ймовірність того, що Salmonella і
Campylobacter, які містяться в організмі тварин,
стануть стійкими до найпоширеніших антибіотиків. Наприклад, застосування у сільськогосподарських тварин фторхінолонового препарату енрофлоксацину призвело до розвитку
у бактерій родів Salmonella і Campylobacter
стійкості до ципрофлоксацину — фторхінолонового препарату, який використовують для
лікування людей. Такі стійкі бактерії спричиняють захворювання у людей. Через харчовий
ланцюг резистентні штами E. coli також можуть
потрапити від тварин до людей.
Непрямі загрози виникають, коли гени резистентності (горизонтальна передача генів) передаються в організмі тварин від стійких бактерій, таких як E. coli або представники роду
Enterococcus, до бактерій, патогенних для людей.
Серед мікроорганізмів, які містяться в організмах наземних тварин, риб і людей, гени
резистентності можуть легко передаватися
від одних бактерій до інших. Більше того, така
передача може відбуватися в різних умовах
довкілля, наприклад на кухні, в приміщеннях
для утримання тварин або у водоймах.
ВООЗ підготувала список антибіотиків,
«критично важливих» для медицини. До таких
пріоритетних антибіотиків, щодо яких потрібно
розробити стратегії зниження ризику, належать
фторхінолони, цефалоспорини ІІІ і IV покоління
та макроліди.

Антибіотикорезистентність
з позиції безпечності харчових продуктів
Харчові продукти тваринного походження
нерідко контаміновані бактеріями, в результаті
чого формується основний шлях передачі стійких бактерій і генів резистентності від сільськогосподарських тварин до людей. Однак у
цьому процесі може також відігравати роль
безпосередній контакт людей з тваринами або
з об’єктами довкілля залежно від виду бактерій.
Чинниками передачі можуть бути такі харчові
продукти, як фрукти або овочі, контаміновані
випорожненнями тварин або брудною водою.
Таким чином, стійкість до антибіотиків пов’язана
з проблемою безпечності харчових продуктів.
У доступній літературі описано деякі епідеміологічні ситуації, коли застосовуються антибіотики і коли можуть поширюватися бактерії. Висвітлено глобальні взаємозв’язки між
людьми, тваринами та харчовими продуктами
тваринного походження при безпосередньому
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Резистентність
до антибіотиків у сальмонел
Сальмонели (бактерії роду Salmonella) — зоонозні бактерії, які легко інфікують людей. Найбільше значення мають два найчастіших серовари
сальмонел, які виявляють у тварин і в харчових
продуктах тваринного походження та які спричиняють захворювання у людей, — S. enteritidis
і S. typhimurium. Зазвичай не рекомендують
лікувати антибіотиками сальмонельоз у людей,
у яких немає інших захворювань (тобто без патогенетично обтяженого фону), за винятком
тяжких випадків, перебіг яких супроводжується
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септицемією. Однак у літніх хворих, немовлят і
пацієнтів з імунодефіцитними станами лікування
ефективним антибіотиком може врятувати життя.
У дітей і вагітних жінок, які потребують антибіотикотерапії, можливості вибору препаратів
обмежені, оскільки деякі антибіотики (наприклад, фторхінолони) можуть бути токсичними
для цих хворих, тому їх використання протипоказане.
Харчові продукти, переважно тваринного
походження, є важливим резервуаром антибіотикорезистентних сальмонел, які можуть
передаватися від сільськогосподарських тварин до людини.
Є багато публікацій про харчові інфекції у
людей, спричинені штамами сальмонел. Зазвичай у таких випадках збудники інфекцій передаються через яловичину, свинину, курятину і
молочні продукти, а також через яйця і свіжу
плодоовочеву продукцію.
Спектр резистентності у сальмонел тваринного походження часто є наслідком селекційного тиску антибіотиків, які використовували у
тварин. Дані, отримані у країнах ЄС, свідчать, що
спектр резистентності у сальмонел, виділених від
свиней, великої рогатої худоби і курчат, значною
мірою подібний до такого у сальмонел, виділених
з відповідних харчових продуктів та від людей.
Особливу тривогу викликає стійкість сальмонел, виділених із харчових продуктів, до хінолонів
і цефалоспоринів, оскільки ці дві групи протимікробних препаратів належать до антибіотиків,
критично важливих для медицини згідно зі списком ВООЗ. Серед деяких сероварів сальмонел
широко поширена полірезистентність (стійкість
до антибіотиків більш ніж чотирьох класів), особливо серед штамів S. typhimurium, як у світі, так
і в Європейському регіоні.
Резистентність сальмонел до хінолонів
У багатьох країнах стійкість до хінолонів у
сальмонел, виділених як від сільськогосподарських тварин, так і з харчових продуктів, за
останні декілька років значно зросла. В ЄС
виявлено відмінності в спектрі резистентності
до антибіотиків між країнами, у різних сероварів і у сальмонел, виділених від різних тварин
(резистентність вища у штамів, виділених від
свійської птиці) і з різних харчових продуктів.
Збільшення стійкості до хінолонів у сальмонел, виділених від тварин, частково пов’язане
зі зростанням частоти інфекцій, спричинених
у людей резистентними штамами сальмонел
унаслідок вживання в їжу контамінованих яєць
та яєчних продуктів.

International Journal of Antibiotics and Probiotics. 2017 Dec; 1 (2)

Резистентність
сальмонел до цефалоспоринів
У країнах ЄС нині превалентність стійкості
до цефалоспоринів ІІІ покоління серед сальмонел, виділених від тварин і людей, не є великою.
Проте зростає занепокоєння у зв’язку з появою
і поширенням в ЄС штамів сальмонел з генами
резистентності до цефалоспоринів широкого
спектра дії, особливо штамів, які продукують
β-лактамази розширеного спектра дії (БЛРС).
Крім того, викликає тривогу поява штамів
сальмонел тваринного походження, які містять
ген β-лактамази «AmpC-like», яка також інактивує цефалоспорини широкого спектра дії.
У країнах ЄС захворювання людей, спричинені стійкими до цефалоспоринів штамами
сальмонел, зазвичай пов’язані із закордонними
поїздками. Проте наявність таких сальмонел у
людей, тварин і в харчових продуктах, а також
повідомлення про взаємозв’язок між епідеміологічними групами свідчать, що дедалі частіше
відбувається поширення резистентності через
харчовий ланцюг.
Полірезистентні бактерії,
подібні до S. typhimurium
З початку 1960-х років з’явилися декілька
клонів S. typhimurium, яким притаманна множинна стійкість до антибіотиків. Зазвичай вони
резистентні до широкого спектра антибіотиків,
зокрема до препаратів, критично важливих для
медицини. Такі клони, які містять декілька певних фаготипів, наприклад, фаготип 29, 204, 193
і 104, поширені як серед сільськогосподарських
тварин, так і серед людей.
З кінця 1990-х років збільшилася кількість
повідомлень про появу великої кількості так
званих монофазових S. typhimurium у багатьох
країнах і регіонах. Ці нові штами швидко поширилися серед деяких видів тварин і спричинили
велику кількість захворювань у населення в
країнах ЄС зі смертельним наслідком під час
принаймні одного спалаху.
Оскільки не всі лабораторії мають можливість
провести серотипування всіх можливих штамів
S. typhimurium, справжні масштаби поширення
таких штамів серед людей залишаються невідомими. Ці мікроорганізми пов’язані, ймовірно, зі
свинями та з продукцією свинарства, хоча можлива їх передача й іншим сільськогосподарським
тваринам. У деяких країнах ЄС ці сальмонели
були також виділені від великої рогатої худоби
та свійської птиці.
Стійкість сальмонел до антибіотиків пов’язана
з частішими випадками госпіталізації і тривалішим
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перебуванням у стаціонарі та перебігом захворювання, вищим ризиком розвитку інвазивних форм
інфекції, а також зі збільшенням удвічі ризику
смерті протягом двох років після інфекції.
Порівняно з випадками, спричиненими чутливими бактеріями, захворювання, зумовлені
антибіотикорезистентними S. typhimurium, корелюють з вищим ризиком розвитку інвазивних
форм інфекції і смерті. Результати декількох
досліджень показали, що при захворюваннях,
спричинених полірезистентними S. typhimurium
DT104, прогноз може бути менш сприятливим.
Повідомлялося про невдачі лікування, час
тіші випадки госпіталізації і вищу летальність
при захворюваннях, спричинених полірезистентними штамами S. typhimurium DT104 зі
стійкістю до хінолонів.
Резистентність до антибіотиків
у бактерій роду Campylobacter
У країнах ЄС кампілобактеріоз є найпоширенішим зоонозом. Зараження найчастіше відбувається при вживанні в їжу контамінованої
курятини. Кампілобактеріоз нерідко супроводжується розвитком діареї, яка характеризується кров’яним випорожненням, лихоманкою і
сильними болями в животі.
Про поширеність кампілобактеріозу в Європейському регіоні у країнах — не членах
ЄС відомо мало. Припускають, що вона мало
відрізняється від такої у країнах ЄС. У більшості
випадків захворювання кампілобактеріозом закінчується одужанням і не потребує лікування
антибіотиками. Якщо терапія необхідна, то як
препарати першої лінії зазвичай використовують макроліди, широко застосовують також
фторхінолони.
Якщо кампілобактери стійкі до антибіотиків
першої лінії, то вибір антибактеріальних препаратів обмежений, що може спричинити невдачі
з лікуванням, триваліший і тяжчий перебіг захворювання.
Показник летальності при кампілобактеріозі
зазвичай низький, хоча ризик смертельного
наслідку вищий у пацієнтів із супутніми захворюваннями і у випадках, спричинених антибіотико-резистентними штамами мікроорганізмів.
Збудники кампілобактеріозу дуже легко набувають стійкості до антибіотиків. У багатьох
країнах кампілобактери, виділені з м’яса птахів,
були резистентні до антибактеріальних препаратів, зокрема фторхінолонів. Захворювання у
людей, спричинені штамами кампілобактерій,
стійкими до антибіотиків, підсилюють проблему
охорони здоров’я.
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Резистентність
Campylobacter до хінолонів
Результати декількох досліджень свідчать
про наявність тимчасового зв’язку між початком використання фторхінолонів у виробництві продукції тваринництва та появою і поширенням резистентності до хінолонів у штамів
кампілобактерій, виділених від людей і тварин.
Високі та дуже високі рівні стійкості до ципрофлоксацину виявлено у штамів, виділених від
курчат та з курячого м’яса, а також від свиней
і великої рогатої худоби. Це свідчить, що зазначені види тварин можуть бути резервуарами
резистентних штамів кампілобактерій.
Негативні медичні та економічні наслідки
від інфекцій, спричинених стійкими до хінолонів штамами кампілобактерій, викликають
стурбованість у зв’язку з тим, що порівняно
із захворюваннями, зумовленими чутливими
штамами бактерій, ці інфекції мають триваліший
перебіг, вищий ризик розвитку інвазивних форм
і частіше супроводжуються ускладненнями аж
до летального наслідку.
Збільшення стійкості до фторхінолонів у
штамів кампілобактерій, виділених від людей,
пов’язане із застосуванням препаратів цього
класу в сільськогосподарських тварин.
У країнах, де фторхінолони заборонені до
використання у сільськогосподарських тварин
або застосовуються раціонально (наприклад, в
Австралії, Данії і Норвегії), результати досліджень демонструють малу поширеність стійкості
до фторхінолонів серед кампілобактерів, хоча
ці препарати застосовують у медицині понад
20 років, тоді як у країнах, де фторхінолони
використовують у сільськогосподарських тварин досить часто нині або раніше (наприклад, в
Іспанії, Китаї і США), стійкість до фторхінолонів
виявляється частіше у штамів кампілобактерій,
виділених від сільськогосподарських тварин
і людей. У літературі обговорюється відмова
від застосування фторхінолонів у птахівництві
в США.
Резистентність
Campylobacter до макролідів
За даними літератури, досі в країнах ЄС
частота стійкості до еритроміцину серед штамів Campylobacter jejuni, виділених від людей і
свійської птиці, становила менше 15 %. Зазвичай штами C. jejuni виділяють від свійської птиці,
тоді як C. coli — найчастіше від свиней. Рівень
стійкості до еритроміцину у штамів C. coli вищий,
ніж у штамів C. jejuni. Найвищі показники резистентності зафіксовано у штамів C. coli, виділе-
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них від свиней. Наприклад, у 2010 та 2012 р. у
декількох країнах до 20 % штамів C. coli були
стійкими до еритроміцину. Щонайменше в одній країні частота резистентності перевищувала 70 %. Те, що більшість штамів, стійких до
еритроміцину, були виділені від свиней, може
відображати особливості вибору антибіотиків
ветеринарними працівниками.
Стійкість до макролідів спричиняє невдачі лікування та повільніше одужання, а також
необхідність застосування альтернативних
антибіотиків. Порівняно із захворюваннями,
зумовленими чутливими збудниками, при захворюваннях, спричинених у людей стійкими
до макролідів штамами кампілобактерій, зафіксовано збільшення частоти інвазивних форм і
летальних наслідків.

випадки захворювань, 8463 випадки госпіталізації і 76 смертей. Фторхінолони (наприклад, ципрофлоксацин) часто застосовують у дорослих
при кампілобактеріозі та інших інфекціях, а також у ветеринарії (наприклад, енрофлоксацин).
Захворювання у людей, спричинені стійкими
до фторхінолонів штамами кампілобактерій,
трапляються дедалі частіше і пов’язані із вживанням м’яса птиці. Це змусило Адміністрацію США із харчових продуктів і лікарських
препаратів (USFDA) запропонувати у 2000 р.
припинити застосування енрофлоксацину
в птахівництві. Тривалий юридичний процес
завершився виданням у вересні 2005 р. розпорядження, яке забороняє застосування цього препарату. Хоча клініцисти продовжують
реєструвати випадки захворювань, спричинені
стійкими до фторхінолонів штамами кампілобактерій та інших збудників кишкових інфекцій (що пояснюється циркуляцією стійких до
фторхінолонів штамів кампілобактерій серед
свійської птиці та людей, які заразилися резистентними штамами збудників під час зарубіжних поїздок), очікується, що цей захід знизить
у США тягар хвороб, спричинених стійкими до
фторхінолонів штамами кампілобактерій.
Останніми роками поширення штамів E. coli,
які продукують БЛРС, відзначено як при захворюваннях у людей, так і серед бактерій,
виділених від сільськогосподарських тварин,
наприклад від великої рогатої худоби та свійської птиці, особливо від курчат. Це дає підставу
припустити, що як харчові продукти, особливо
м’ясо курчат на роздрібних ринках, так і довкілля, можуть стати важливими чинниками, котрі
зумовлюють поширення стійких бактерій.

Резистентність E. coli до антибіотиків
Штами E. coli тваринного і водного походження, які контамінують харчові продукти, можуть бути носіями генів резистентності, котрі
можуть бути передані бактеріям в організмі
людей або іншим патогенним мікроорганізмам
під час їх перебування в кишечнику. Якщо стійкий штам E. coli колонізує організм людини і
спричиняє розвиток захворювання або передає гени резистентності патогенних бактерій,
то звичайне лікування буде неефективним, що
призведе до тривалішого і тяжчого перебігу
захворювання.
Турбує швидке поширення штамів E. coli, які
продукують БЛРС та яким притаманна стійкість
(можуть передавати її) до цефалоспоринів ІІІ
і IV покоління з широким спектром антибактеріальної дії. Це особливо небезпечно у зв’язку
з тим, що бактерії нерідко виявляють стійкість
до інших антибіотиків першої лінії, наприклад
до фторхінолонів.
Фермент БЛРС може руйнувати β-лактамне
кільце антибіотиків, унаслідок цього вони
втрачають антибактеріальну ефективність. Це
стосується пеніциліну і цефалоспоринів, які широко застосовують у лікарнях і при амбулаторному лікуванні як препарати першого вибору.
Протягом останнього десятиліття штами E. coli,
які продукують БЛРС, набули поширення не
лише в країнах Європи, а й у світі, тому багато випадків інфекції у вразливих пацієнтів при
стаціонарному або амбулаторному лікуванні
закінчилися летальним наслідком.
Відмова від фторхінолонів у птахівництві
За даними літератури, у 2011 р. в США бактерії роду Campylobacter спричинили 845 024

БОРОТЬБА ЗІ СТІЙКІСТЮ
ДО АНТИБІОТИКІВ З ПОЗИЦІЙ
КОНЦЕПЦІЇ «ЄДИНЕ ЗДОРОВ’Я»
Будь-які способи застосування антибіотиків
у людей, тварин або рослин можуть призводити
до формування і поширення стійкості до антибіотиків. Вирішення проблеми стійкості до антибіотиків потребує міжнародного і міжгалузевого співробітництва, кооперації та комунікацій.
Крім того, потрібні міжнародні дії для того, щоб
здійснювати керівництво і допомагати виконанню заходів, необхідних на національному рівні.
З огляду на складну природу резистентності до
антибіотиків, слід питання щодо безпечності
харчових продуктів вирішувати як інтегральну
складову дії у відповідь на цей виклик.
Як на національному, так і на міжнародному
рівні, при вирішенні проблеми стійкості до ан17
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тибіотиків важливе значення має цілісний підхід
при міждисциплінарному і міжгалузевому співробітництві. Кожна країна може здійснити це,
розробивши національну міжвідомчу стратегію
і план дій щодо пропагування раціонального
застосування антибіотиків у всіх галузях. Такий
підхід має враховувати проблему безпечності
харчових продуктів, а його реалізацію повинен
підтримувати міжурядовий робочий комітет.
Необхідно створити офіційний механізм взаємодії між міністерством охорони здоров’я та
іншими зацікавленими міністерствами, відомствами й адміністративними структурами, щоб
вирішувати проблему стійкості до антибіотиків
з урахуванням існування харчового ланцюга.

1) ризик розвитку стійкості до антибіотика;
2) інформація про припустиму максимальну
залишкову кількість (МЗК) та період виведення;
3) інформація про доклінічні випробування
препарату, необхідна для визначення оптимальних лікувальних доз.
Оскільки ризик передачі стійких бактерій
або генів резистентності з харчових продуктів тваринного походження людям визнано як
основну проблему безпечності, його необхідно
вивчати щодо всіх антибіотиків ветеринарного
призначення, які передбачається використовувати у тваринництві. Цей ризик вивчають відповідно «Міжнародної кооперації з гармонізації
технічних вимог до реєстрації препаратів для
застосування у ветеринарії» (в рамках тристоронньої програми ЄС—Японія—США), рекомендація 27 (Рекомендації за попередньою інформацією для реєстрації нових ветеринарних
препаратів для сільськогосподарських тварин з
урахуванням стійкості до протимікробних препаратів). У цих рекомендаціях зазначено типи
досліджень і дані, необхідні для характеристики
розвитку резистентності, яка може виникнути у
сільськогосподарських тварин при використанні запропонованого препарату. До таких даних
належать характеристики антибіотика, природа
стійкості та потенційний вплив на мікрофлору
кишечника у цільових видів тварин.
При визначенні припустимих добових доз і
МЗК антибіотиків, які застосовують у ветеринарії, проводять оцінку їх безпечності відповідно
до міжнародних рекомендацій, яка передбачає
визначення бактеріологічної ефективності, а
також токсикологічну і фармакологічну оцінку.
Період виведення препарату має бути встановлений для кожного антибіотика, призначеного
для використання у ветеринарії.
Необхідні підсумовані результати доклінічних випробувань, щоб визначити оптимальне дозування препарату, зокрема тривалість
його застосування, необхідну для забезпечення
ефективності, та межі для запобігання розвитку
стійкості до нього. Є відповідні рекомендації, в
яких описано:
а) підходи до фармакокінетичного та фармакодинамічного аналізу (визначення процесів,
котрі відбуваються з препаратом в організмі, а
також впливу препарату на макроорганізм) для
визначення оптимального співвідношення між
клінічним одужанням та інактивацією бактерій;
б) як проводити вивчення клінічної ефективності.
Особливе значення має визначення оптимальної тривалості застосування антибіоти-

Регламентація застосування антибіотиків
для сільськогосподарських тварин
Для підтримання балансу між перевагами і
ризиками використання антибіотиків необхідні
нормативні механізми на національному та міжнародному рівні. Для регламентації і контролю
за застосуванням антибіотиків у тваринництві
потрібна нормативна база, зокрема стандарти,
настанови та рекомендації. Обов’язки регулятивних органів описано в рекомендаціях, виданих міжнародними структурами, наприклад,
у рекомендаціях Комісії Кодекс Аліментаріус і
ВОЗТ, а також відповідними органами в Європейському регіоні, наприклад, структурами ЄС.
Нині переглядається чинне законодавство ЄС,
зокрема щодо питань, пов’язаних зі стійкістю
до антибіотиків.
Перш ніж будь-який продукт для ветеринарії
буде представлений на ринку і застосовуватиметься в практиці, необхідно отримати відповідний дозвіл. Національні регулятивні органи
мають відігравати важливу роль у формулюванні вимог до препаратів, котрі подають для
отримання дозволу для виходу на ринок, приймаючи рішення про дозвіл і визначаючи умови
застосування, щоб забезпечити раціональне
використання антибіотиків у тваринництві. Такі
нормативні вимоги є в країнах ЄС. Принципи,
на яких вони ґрунтуються, можна застосувати в
інших країнах-членах ВООЗ. У країнах ЄС дозвіл
на використання будь-якого препарату у ветеринарії має відповідати Директиві 2001/82/ЄС з
поправками, внесеними директивою 2004/28/ЄС
У додатку I до Директиви 2001/82/ЄС наведено опис даних, які визначають якість, безпечність та ефективність препарату. Ці відомості
мають міститися в заявці на отримання дозволу
на застосування препарату. Щодо антибіотиків
такими даними є:
18
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ка з урахуванням ризику розвитку стійкості
до антибіотика після тривалого застосування
препарату і тривалості досягнення клінічного
одужання у тварини.
Після наукової оцінки отриманий дозвіл на
вихід на ринок дозволяє використовувати препарат відповідно до затверджених правил, наведених в резюме опису препарату. Це резюме
має містити інформацію, необхідну для ефективного і безпечного застосування препарату
при мінімальному ризику розвитку стійкості до
антибіотика.
Відповідні регулятивні органи мають домогтися, щоб всі антибіотики для застосування
у сільськогосподарських тварин призначали
лише ветеринарні працівники. Тварини мають
отримувати антибіотики лише від ветеринара
або під наглядом ветеринарного працівника чи
іншого уповноваженого працівника.

Директиви ЄC 470/2009 про залишкові кількості
фармакологічно активних речовин у харчових
продуктах тваринного походження, причому ветеринарний працівник має вказати відповідний
період виведення препарату: не менше 7 днів
для яєць, 7 — для молока, 28 — для м’яса птахів
і ссавців (зокрема жир і тельбухи) та 500 днів
для риби.

Використання антибіотиків
не за прямим призначенням
Застосування антибіотика не за прямим призначенням означає використання препарату
не відповідно до інструкції. Йдеться про призначення препарату іншим видам тварин, при
інших показаннях або в дозах, які відрізняються
від доз, зазначених в інструкції із застосування
препарату.
У країнах ЄС застосування дозволеного препарату не за прямим призначенням допускають
лише у ситуаціях, описаних у Директиві 2001/82/
ЄC з поправками, внесеними Директивою
2004/28/ЄC. Такі ситуації часто називають «каскадом». Якщо в країні відсутній дозволений ветеринарний препарат, необхідний для лікування певного захворювання, то ветеринарний працівник
може під свою відповідальність для запобігання
надмірним стражданням тварини лікувати її ветеринарним препаратом, дозволеним у країні для
застосування в інших видів тварин або при інших
захворюваннях у тварин цього виду. Якщо такого
препарату немає, то можна застосовувати препарат, дозволений у цій країні для використання
в медичній практиці, або ветеринарний препарат,
дозволений в іншій країні ЄС для використання у
тварин цього виду або у тварин іншого виду для
лікування цього захворювання або інших захворювань. Якщо такого препарату взагалі немає,
то можна застосовувати ветеринарний препарат,
приготований ex tempore фахівцем, що має право
готувати лікарські препарати відповідно до призначень ветеринара.
Фармакологічно активна речовина в медичному препараті має бути оцінена відповідно до

Фармакологічний нагляд
Нагляд за ветеринарними препаратами в
рамках системи фармакологічного нагляду в
країнах ЄС збирає інформацію про підозрілі
випадки у тварин і людей побічних реакцій на
застосування препаратів ветеринарного призначення у звичайних умовах, а також про
відсутність очікуваної ефективності, що має
особливе значення для виявлення стійкості
до антибіотиків, яка формується, про використання препаратів не за прямим призначенням.
Проводять вивчення періоду виведення та екологічних проблем, які можуть виникнути внаслідок використання продукту та мати негативний
вплив на співвідношення ризиків і користі при
застосуванні препарату.
Після отримання ліцензії (відповідно до зо
бов’язань, покладених на власника ліцензії)
може бути запрошена інформація про окремі випадки застосування, особливо щодо до
препаратів нових класів, які раніше не були
дозволені до застосування у ветеринарії. До
них належать препарати з новими механізмами дії або з відомих класів антибіотиків, але з
ширим або зміненим спектром дії, наприклад,
цефалоспорини нового покоління.
Дозвільні органи можуть відігравати важливу роль в аналізі ризиків, пов’язаних із застосуванням антибіотиків. У країнах ЄС було
заборонено застосування харчових добавок
у сільськогосподарських тварин, які містили
антибіотики: авопарцин (1997), ардацин, цинкову сіль бацитрацину, вірджиніаміцин, тилозинфосфат, спіраміцин (1998), а також флавофосфоліпол, натрієву сіль саліноміцину,
авіламіцин та натрієву сіль моненсину (2006).
Після того як ВООЗ склала список антибіотиків, критично важливих для медицини,
Європейське агентство з лікарських препаратів
підготувало відповідні документи з фторхінолонів і цефалоспоринів. Було опубліковано рекомендації та вжито певних заходів. Відповідно
до цих документів в матеріали на отримання
ліцензії необхідно надавати інформацію про характеристики препарату, що відображує умови
його використання.
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Раціональне застосування
антибіотиків у тваринництві
Антибіотики — це цінні лікарські засоби, які
слід застосовувати лише з терапевтичними
цілями і в максимально обмежених масштабах.
Дуже важливо, щоб національні ветеринарні,
сільськогосподарські та фармацевтичні керівні
органи пропагували профілактичну ветеринарну допомогу і раціональне використання
антибіотиків у співпраці з приватним сектором
та всіма зацікавленими сторонами, особливо
з ветеринарними працівниками і фермерами.
Важливе значення мають такі заходи:
а) скорочення потреб в антибіотиках у тваринництві шляхом поліпшення стану здоров’я
тварин за допомогою заходів біобезпеки, активної профілактики захворювань (впровадження
ефективних вакцин), застосування належних
санітарно-гігієнічних і управлінських методів;
б) усунення економічних чинників, які спричиняють невиправдане призначення антибіотиків.
Основна увага має бути приділена постійному застосуванню профілактичних заходів
для запобігання захворюванням, щоб знизити
потребу в антибіотиках.
Щоб звести до мінімуму кількість інфекцій
у сільськогосподарських тварин та зменшити обсяги застосування антибіотиків, необхідно докладати зусилля для поліпшення стану
здоров’я тварин. Це сприятиме зменшенню
профілактичного і терапевтичного використання антибіотиків. З цією метою необхідно поліпшити санітарно-гігієнічні умови, забезпечуючи
біобезпеку і хороше ведення фермерського
господарства, а також запобігаючи захворюванням завдяки використанню вакцин та інших
профілактичних засобів, наприклад, пробіотиків (корисні бактерії, котрі містяться у кормах), пребіотиків (неперетравлювані корми, які
сприяють росту і розмноженню пробіотичних
бактерій) або замісних препаратів (кишкова
бактеріальна флора, яка обмежує колонізацію
деякими патогенними бактеріями).
Показано, що в рибних господарствах, наприклад при розведенні норвезького лосося,
використання ефективних вакцин і поліпшення
умов утримання риб значно зменшує потребу
в антибіотиках, а отже, їх використання. Впровадження ефективних препаратів у норвезьких
рибних господарствах у 1987 і 1990—1992 рр.,
поряд з поліпшенням господарювання на рибних фермах, сприяло значному зменшенню
використання антибіотиків, хоча обсяги виробництва рибної продукції продовжували збільшуватися. Цей приклад демонструє важливість

профілактичних заходів, що має відношення
до харчової та м’ясомолочної промисловості.
При раціональному використанні комплексу заходів з профілактики захворювань можна домогтися гарного стану здоров’я тварин і
поліпшити економічні показники виробництва
харчових продуктів тваринного походження,
не вдаючись до антибіотиків, які слід використовувати лише для лікування хворих тварин.
Це може звести до мінімуму ризик поширення
стійкості до антибіотиків серед людей.
Оскільки в глобальних масштабах кількість
тварин багаторазово перевищує кількість людей, неправильне застосування антибіотиків у
виробництві харчових продуктів тваринного походження несприятливо впливає на бактеріальну флору довкілля. Нераціональне застосування антибіотиків підвищує ризик розвитку
стійкості до цих препаратів, а отже, виникнення
ризиків у ветеринарії і медицині. Тому забезпечення раціонального використання антибіотиків
у тварин має важливе значення.
ВООЗ дає таке визначення раціонального
використання: «економічно доцільне застосування антимікробних засобів, яке забезпечує
максимальну терапевтичну ефективність і водночас зводить до мінімуму токсичність препаратів та можливість формування стійкості».
Згідно з іншим визначенням, це застосування
потрібного препарату при відповідному захворюванні протягом необхідного періоду часу.
У контексті виробництва харчових продуктів
тваринного походження раціональне використання означає відмову від нетерапевтичного
застосування антибіотиків, зокрема від їх використання як кормових добавок для стимуляції
росту тварин.
Формування національної політики щодо
раціонального застосування антибіотиків є
першим необхідним кроком для мінімізації
неправильного використання антибіотиків у
сільськогосподарських тварин і вирішення проблем, пов’язаних з поширенням стійкості до
антибіотиків через харчовий ланцюг.
Відповідальне і раціональне застосування
антибіотиків є ключовим елементом боротьби
зі стійкістю до цих препаратів. Національна
політика має передбачати здійснення нагляду
за застосуванням антибіотиків і поширенням
стійкості до них. Ця робота має бути також частиною національної політики щодо охорони
громадського здоров’я. Для охорони здоров’я
людей необхідно підготувати відповідні рекомендації, правила і постанови. Також слід
розробити рекомендації щодо застосування
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антибіотиків у кожного виду сільськогосподарських тварин, з переліком показань для використання антибіотиків першої, другої і резервної
лінії при лікуванні бактеріальних інфекцій.
Важливе значення має міжнародне співробітництво. Всі зацікавлені сторони мають розуміти, що стійкість до антибіотиків, пов’язана
з їх застосуванням у сільськогосподарських
тварин в одній країні, дуже швидко поширюється в сусідні країни разом з імпортованими продуктами тваринного походження.
Глобальна стратегія ВООЗ щодо стримування
стійкості до антимікробних засобів передбачає
пріоритетні рекомендації щодо здійснення заходів з метою зменшення надмірного і неправильного застосування антибіотиків у сільськогосподарських тварин, що необхідно для охорони
здоров’я людей. Ці рекомендації ґрунтуються на
«Глобальних принципах ВООЗ щодо стримування стійкості до антибіотиків у сільськогосподарських тварин». ВООЗ рекомендує:
1. Вимагати обов’язкового рецептурного
призначення будь-яких антибіотиків, які використовують для лікування інфекцій у сільськогосподарських тварин.
2. За відсутності результатів оцінки безпечності для громадського здоров’я негайно заборонити або в максимально короткі терміни
припинити практику застосування антибіотиків
як стимуляторів росту, якщо ці препарати використовують також для лікування людей.
3. Створити національні системи для моніторингу застосування антибіотиків у сільськогосподарських тварин.
4. Запровадити доліцензійну оцінку безпечності антибіотиків (призначених для використання у сільськогосподарських тварин) з
урахуванням потенційного розвитку стійкості
до препаратів, які застосовують у медицині.
5. Здійснювати моніторинг резистентності
для виявлення медичних проблем і своєчасного вжиття необхідних заходів для охорони
здоров’я людей.
6. Розробити рекомендації для ветеринарів
щодо запобігання надмірному і неправильному
застосуванню антибіотиків у сільськогосподарських тварин.
Комісія Кодекс Аліментаріус і ВОЗТ також
надали рекомендації щодо раціонального
застосування антибіотиків. Окремі країни та
недержавні організації (наприклад, Альянс за
раціональне застосування антибіотиків) розробили власні рекомендації і стратегії.
Стійкість до антибіотиків є також проблемою
екологічної безпеки. Таким чином, боротьба зі

стійкістю до антибіотиків може також передбачати вирішення проблеми існування стійких мікроорганізмів у довкіллі, зокрема у воді та ґрунті.
Основні принципи раціонального
застосування антибіотиків у тваринництві
Відповідальне і раціональне застосування
антибіотиків у сільськогосподарських тварин
необхідне для мінімізації потенційної шкоди для
здоров’я людей, зокрема, формування стійкості
до антибіотиків. Основні принципи відповідального та раціонального застосування ветеринарних
антибіотиків у сільськогосподарських тварин:
1. Необхідність застосування антибіотиків у
сільськогосподарських тварин слід зменшити
за рахунок поліпшення здоров’я тварин завдяки вжиттю заходів біологічної безпеки (для
запобігання потраплянню хвороботворних бактерій в організм сільськогосподарських тварин і
розвитку інфекцій), профілактики захворювань
(застосування ефективних вакцин, пребіотиків
і пробіотиків), створенню належних санітарногігієнічних умов і використанню ефективних
методів управління.
2. Антибіотики можна давати сільськогосподарським тваринам лише якщо вони призначені
ветеринаром.
3. Антибіотики слід застосовувати лише з
терапевтичними цілями. Їх використання має
ґрунтуватися на результатах нагляду за резистентністю (виділення культур мікроорганізмів
і визначення їх чутливості до антибіотиків), а
також на клінічному досвіді.
4. Застосування антибіотиків як стимуляторів росту має бути заборонене.
5. Якщо застосування антибіотиків виправдане, то препаратами першої лінії мають бути
антибіотики з вузьким спектром дії.
6. Антибіотики, визнані критично важливими для медицини, особливо фторхінолони
і цефалоспорини ІІІ та IV покоління, слід застосовувати у тварин лише у разі абсолютної
необхідності.
7. Використання антибіотиків у сільськогосподарських тварин має бути обмежене лише
необхідними і цільовими випадками з урахуванням результатів виділення мікроорганізмів
від тварин та визначення їх чутливості до антибіотиків, а при виникненні проблем під час
лікування — з необхідними корективами.
8. На національному рівні слід використовувати міжнародні рекомендації щодо раціонального
застосування антибіотиків, адаптовані до конкретних умов країни. Професійні співтовариства/асоціації мають розробити для ветеринарних
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працівників рекомендації щодо раціонального
використання антибіотиків у різних видів сільськогосподарських тварин, зокрема показання для
застосування антибіотиків першої, другої і резервної ліній при лікуванні бактеріальних інфекцій.
9. Необхідно усунути економічні стимули для
нераціонального застосування антибіотиків.

При захворюваннях, спричинених полірезистентними штамами Salmonella typhi murium
фаготипу (DT) 104 зі стійкістю до хінолонів, відзначено невдачу лікування, більшу частоту госпіталізації та вищий ризик летального наслідку.
Порівняно із захворюваннями, спричиненими
чутливими до антибіотиків бактеріями, у випадках,
зумовлених у людей резистентними до макролідів
кампілобактерами, зафіксували більшу частоту
інвазивних форм інфекцій і летальних наслідків.
Оскільки було встановлено, що застосування
антибіотиків як стимуляторів росту пов’язане із
загрозою для здоров’я людей, з 2006 р. у країнах
ЄС припинено використання всіх антибіотиків
як стимуляторів росту, що знизило небезпеку
для здоров’я людей без будь-якої шкоди для
здоров’я тварин або економічних втрат у виробництві продуктів тваринного походження.
У сільському господарстві вдосконалені методи розведення риби та впровадження ефективних вакцин можуть значною мірою зменшити застосування антибіотиків.
Наведені факти ілюструють значення профілактики хвороб у контексті виробництва харчових продуктів тваринного походження.
Необхідність вирішувати проблему стійкості
до антибіотиків нині є очевидною. Боротьба зі
стійкістю до антибіотиків потребує цілісного,
міжвідомчого і багатостороннього підходу з
ефективною координацією дій та обміном інформацією між усіма відомствами (сільськогосподарськими, продовольчими, ветеринарними
та медичними). Зусилля мають бути спрямовані
на зменшення невиправданого застосування
антибіотиків та обмеження поширення антибіотикорезистентних бактерій.
Хоча міжнародна міжвідомча співпраця має
важливе значення, нині актуальним є оптимальний підхід у кожній країні до вирішення проблем
стійкості до антибіотиків і безпечності харчових
продуктів.

Антибіотикорезистентність
та безпечність харчових продуктів
Антибіотики застосовують у тваринництві не
лише для лікування хвороб тварин, а і для профілактики захворювань та стимулювання росту.
У багатьох країнах антибіотики використовують у
тварин навіть у більших масштабах, ніж у людей.
Надмірне застосування антибіотиків у сіль
ськогосподарських тварин має серйозні наслідки
для суспільної охорони здоров’я, оскільки спричиняє появу стійких до антибіотиків бактерій і
генів резистентності, які можуть бути передані
людям. Зазвичай це відбувається при вживанні
харчових продуктів, але може мати місце і при
безпосередньому контакті з тваринами або через
об’єкти довкілля. Це може призвести до виникнення у людей інфекційних захворювань, спричинених антибіотико-резистентними бактеріями, які
важко або навіть неможливо вилікувати.
Оскільки торгівля як тваринами, котрих використовують для отримання харчових продуктів, так і харчовими продуктами тваринного
походження, здійснюється в глобальних масштабах, це може призвести до появи стійкості
до антибіотиків у країнах, розташованих на далекій відстані від країн, де має місце стійкість
до антибіотиків.
Резистентність пов’язаних з харчовими інфекціями зоонозних бактерій родів Salmonella
і Campylobacter спричинена застосуванням
антибіотиків у сільськогосподарських тварин.
Харчові інфекції, зумовлені такими резистентними бактеріями, багаторазово документовані у
людей. Особливу тривогу викликає стійкість до
так званих критично важливих антибіотиків, які
використовують у медицині. Наприклад, застосування фторхінолонів у сільськогосподарських
тварин призвело до появи відповідної стійкості
до антибіотиків у сальмонел і кампілобактерів,
які спричиняють інфекційні захворювання у людей. Установлено статистично значущий зв’язок
між резистентністю сальмонел і частішими та
тривалішими госпіталізаціями пацієнтів, тривалішим перебігом захворювань, вищим ризиком
розвитку інвазивних форм інфекцій і дворазовим збільшенням ризику летального наслідку
протягом двох років після інфікування.
22

Епідеміологічний нагляд
за резистентністю до антибіотиків
Для моніторингу тенденцій резистентності
до антибіотиків, своєчасного здійснення вжиття
необхідних дій та оцінки ефективності заходів
необхідно, щоб медико-санітарні, ветеринарні
та продовольчі керівні органи розглянули можливість здійснення таких заходів:
1) створення системи епідеміологічного нагляду за застосуванням антибіотиків у медицині
та у сільськогосподарських тварин;
2) створення інтегрованої (за участю медикосанітарного, продовольчого та ветеринарного

А.Г. Салманов, В.П. Музика

International Journal of Antibiotics and Probiotics. 2017 Dec; 1 (2)

секторів) системи нагляду для моніторингу стійкості до антибіотиків певних видів бактерій, які
передаються через харчові продукти.
Важливе значення має інформаційна, освітня і роз’яснювальна робота, що сприятиме як
підвищенню обізнаності громадськості щодо
проблеми стійкості до антибіотиків з точки зору
безпечності харчових продуктів, так і своєчасному вжиттю заходів щодо запобігання формуванню резистентності та її поширенню через
харчовий ланцюг.
Епідеміологічний нагляд за стійкістю до антибіотиків зоонозних і сапрофітних бактерій,
виділених від різних сільськогосподарських
тварин та з м’ясних продуктів, є важливим чинником для розуміння виникнення і поширення
резистентності до антибіотиків, оскільки дає
змогу отримати дані про відносні ризики та оцінити ефективність цілеспрямованих заходів.
Нагляд передбачає безперервний збір специфічної інформації, аналіз і публікацію результатів,
що дає змогу здійснювати моніторинг частоти і
розподілу випадків стійкості до антибіотиків, а
також ідентифікувати особливості резистентності (наприклад, у S. typhimurium DT104).
Дані про застосування антибіотиків у сільськогосподарських тварин мають важливе значення для виявлення і кількісної оцінки ризику
формування стійкості до антибіотиків та її поширення через харчовий ланцюг, а також для
визначення зв’язку між застосуванням антибіотиків і виділенням стійких мікроорганізмів
від сільськогосподарських тварин, з харчових
продуктів та організму людини.
Збір інформації про застосування антибіотиків допомагає здійснювати планування та
реалізацію науково обґрунтованої політики і
стратегії щодо громадського здоров’я, а також проводити необхідні заходи та оцінювати
їх ефективність. Тому створення національних
програм нагляду за застосуванням антибіотиків
у сільськогосподарських тварин і стійкістю до
антибіотиків у бактерій, виділених від сільськогосподарських тварин і з харчових продуктів
тваринного походження, має важливе значення
для збору інформації, необхідної для розробки національної і міжнародної політики стримування поширення стійкості до антибіотиків.
Це знайшло відображення в рекомендаціях,
наданих експертами на консультативних нарадах, організованих ВООЗ або самостійно, або
спільно з ФАО і ВОЗТ.
Результати аналізу, виконаного Європейським регіональним бюро ВООЗ у 2007 р., показали, що необхідні активніші зусилля для ви-

рішення проблеми стійкості до антибіотиків з
позицій безпечності харчових продуктів. Нагляд
є важливим компонентом дій із запобігання та
контролю стійкості до антибіотиків.
Регіональним бюро ВООЗ було проведено
оцінку системи нагляду за застосуванням антибіотиків у сільськогосподарських тварин і
стійкістю до антибіотиків з позицій безпечності
харчових продуктів у Європейському регіоні.
Відповіді отримано від 72 % країн-членів ЄС.
Результати показали, що необхідні зусилля органів охорони здоров’я, а також ветеринарних
структур та органів, які контролюють безпечність харчових продуктів, щоб забезпечити
виконання заходів для стримування поширення
стійкості до антибіотиків. У 50 % країн, які відповіли на запитання анкети, існують системи
нагляду за стійкістю до антибіотиків бактерій,
виділених від сільськогосподарських тварин, і
лише 39 % країн здійснювали нагляд за застосуванням антибіотиків у сільськогосподарських
тварин. Щонайменше, в п’яти країнах антибіотики використовували у сільськогосподарських
тварин без призначення препаратів ветеринарними працівниками, а ще в декількох країнах
інформації з цього питання не було.
Моніторинг за резистентністью
до антибіотиків
Стійкість до антибіотиків має місце у бактерій у різних резервуарах, які можуть бути
пов’язані між собою або накладатися (сільськогосподарські тварини, харчові продукти і люди).
Програми інтегрованого нагляду з використанням лабораторних даних передбачають
моніторинг резистентності бактерій у всіх відповідних резервуарах для з’ясування джерела
стійкості та шляхів передачі резистентних бактерій з одних резервуарів у інші.
При розробці програми епідеміологічного
нагляду слід ураховувати декілька чинників,
зокрема види мікроорганізмів, які мають бути
охоплені наглядом, методики отримання проб
для дослідження, виділення бактерій, визначення їх чутливості, які антибіотики мають бути
використані, способи реєстрації, комп’ютерної
обробки та подання даних. Важливою складовою системи нагляду за стійкістю до антибіотиків є контроль якості.
Дані спостереження збирають не лише для
того, щоб з’ясувати поточну ситуацію, а і для
забезпечення цілеспрямованих дій. Метою інтегрованого нагляду є обґрунтоване планування політики, яка охоплює різні сфери життя
суспільства (тваринництво, виробництво хар23
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чових продуктів, система охорони здоров’я та
довкілля), щоб забезпечити виконання конт
рольних заходів у тих галузях, які можуть найбільше впливати на стримування поширення
стійкості бактерій, які мають медичне значення.
В ідеалі дані про стійкість до антибіотиків та
їх застосування необхідно збирати й аналізувати спільно, що дасть змогу вжити ефективних
заходів для контролю за стійкістю.

дарських тварин і з харчових продуктів, має
охоплювати зоонозні бактерії роду Salmonella
і Campylobacter, а також індикаторні мікроорганізми-коменсали, котрі входять до складу
нормальної мікрофлори. Він має доповнювати
нагляд за бактеріями, виділеними від людей.
Бактерії E. coli, E. faecium і E. faecalis можуть бути використані відповідно як індикаторні
грамнегативні та грампозитивні комменсали мікрофлори кишечника. Бактерії цих трьох видів
часто виділяють з посліду тварин, причому більша частина фенотипів резистентності, характерних для бактерій тваринного походження,
є у бактерій цих видів.
Вплив особливостей застосування антибіотиків у країні та у тварин конкретного виду, а
також тенденції стійкості до антибіотиків можуть бути встановлені в індикаторних бактерій
більш точно, ніж у патогенних мікроорганізмів,
оскільки всі сільськогосподарські тварини зазвичай є носіями індикаторних бактерій.
Для охоплення системою нагляду необхідно
скласти мінімальний, але водночас достатній
перелік антибіотиків на підставі відомостей про
їх використання в медицині та/або епідеміологічних даних.
Частоту стійкості визначають як відсоток
резистентних штамів, протестованих щодо
певного антибіотика. Порогові величини, які
використовують для віднесення штамів бактерій до групи резистентних мікроорганізмів,
мають бути епідеміологічно обґрунтованими.
Епідеміологічні порогові величини дають змогу
диференціювати сприйнятливі «дикі» штами від
мікроорганізмів, чутливість яких до певного
антибіотика зменшилася. Ці величини можуть
відрізнятися від тих, які використовують для
клінічних цілей (клінічні релевантні дані, зокрема терапевтичні показання, дані про клінічну
відповідь, схеми прийому і дозування, фармакокінетику та фармакодинаміку).
Європейський комітет з тестування на чутливість до антибіотиків (European Committee on
Antibiotic Susceptibility Testing (EUCAST)) визначив розподіл диких типів і найвищі мінімальні інгібувальні концентрації антибіотиків для великої
кількості мікроорганізмів. На підставі цієї інформації встановлено епідеміологічні порогові величини.
Для перевірки чутливості до антибіотиків
в ідеалі слід використовувати штами, виділені
в рамках програм активного нагляду, що дає
змогу визначати превалентність бактерій у досліджуваних популяціях тварин.
Найціннішу інформацію можна отримати при
цілеспрямованому обстеженні тварин і харчо-

Моніторинг резистентності бактерій,
виділених від мешканців країн-членів
Європейського Союзу
Стійкість бактерій, виділених від людей,
може деякою мірою відображувати поширення
резистентності до антибіотиків серед бактерій,
які виділяють від тварин і з харчових продуктів
тваринного походження.
Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) здійснює нагляд за
стійкістю бактерій до антибіотиків з позицій безпечності харчових продуктів для здоров’я людей. Цю діяльність проводять за допомогою двох
систем нагляду в межах країн ЄС – Європейської мережі нагляду за стійкістю до антибіотиків
(European Antimicrobial Resistance Surveillance
Network) та Європейської мережі харчових і водних інфекцій та зоонозів (European Food- and
Waterborne Diseases and Zoonoses Network).
Європейська мережа нагляду за стійкістю
до антибіотиків збирає дані про стійкість декількох інвазивних патогенних бактерій, котрі мають медичне значення: Staphylococcus aureus,
Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis,
E. faecium, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae та
Pseudomonas aeruginosa. Цей нагляд ґрунтується
на інформації, яку національні мережі систематично отримують від клінічних лабораторій своїх
країн і передають у центральну базу даних в ECDC.
У рамках Європейської мережі харчових
і водних інфекцій та зоонозів національні експерти надають інформацію про стійкість до
антибіотиків сальмонел, Campylobacter і штамів E. coli, котрі продукують веротоксин, в
Європейську систему епіднагляду (TESS), яка
входить до складу ECDC. Для забезпечення
належної якості цих даних ECDC регулярно
проводить зовнішню оцінку якості роботи лабораторій, які входять у цю мережу.
Моніторинг резистентності бактерій,
виділених з харчових продуктів
та від сільськогосподарських тварин
Моніторинг за стійкістю до антибіотиків мікроорганізмів, виділених від сільськогоспо24
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вих продуктів, з якими споживач, імовірно, контактуватиме при вживанні харчових продуктів
тваринного походження.
Аналогічні підходи до вибору антибіотиків,
визначення порогових величин і схем збору
проб можуть бути використані для збору проб,
тестування та інтерпретації чутливості бактерій,
виділених від тварин і з харчових продуктів.
Перевагу віддають рандомізованим вибіркам, які дають змогу проводити належний статистичний аналіз даних і знижують негативний
вплив помилки вибору. Дуже важливо, щоб
штами бактерій були виділені від здорових тварин з відібраних методом випадкової вибірки
господарств або стад (або від випадково обраних тварин на бойнях).
Випадкова вибірка проб від кожної популяції
тварин і/або з цільових груп харчових продуктів
дасть змогу отримати інформацію про всю популяцію, відображаючи різноманіття способів
господарювання і санітарно-гігієнічних умов у
місцях утримання тварин та/або фабрик з виробництва харчових продуктів у різних регіонах
країни. Відносно рівномірний розподіл зібраних
проб протягом року дасть змогу схарактеризувати ситуації в різні пори року.
Розмір вибірки (кількість штамів, взятих для
визначення чутливості) має дати змогу розраховувати із заздалегідь визначеною точністю
частку штамів, резистентних до конкретних
антибіотиків, а також визначити зміни цього
показника з часом.
Адекватна цільова кількість штамів для перевірки на чутливість у конкретної групи тварин
в окремій країн і протягом року має становити не менше 170. Кількість проб, які потрібно
взяти у тварин кожного виду, щоб виділити не
менше ніж 170 штамів, залежить від поширеності виду бактерій.
У тих випадках, коли превалентність бактерій
дуже низька і для виділення потрібної кількості
штамів необхідно дослідити дуже велику кількість
проб, можна застосовувати пасивний нагляд з
використанням штамів, виділених при цільовому
або систематичному дослідженні проб.
Згідно із законодавством ЄС, країни-члени
ЄС повинні мати системи епідеміологічного
нагляду, які дають змогу отримувати для порівняння дані про частоту стійкості до антибіотиків
зоонозних бактерій, виділених від тварин і з
харчових продуктів.
Щоб мати можливість порівнювати дані про
резистентність, отримані з різних країн, необхідно використовувати стандартні підходи до
протоколів збору проб, методів визначення чут-

ливості, досліджуваних антибіотиків і критеріїв
для класифікації штамів як чутливих або стійких,
а також до контролю якості і надання даних.
Європейське управління з безпеки харчових продуктів (European Food Safety Authority
(EFSA)) підготувало детальні специфікації щодо
мінімальних вимог до узгодженого епіднагляду
за чутливістю до антибіотиків у сільськогосподарських тварин, щоб з усіх країн ЄС можна
було отримати дані для порівняння. Є рекомендації з нагляду за стійкістю до антибіотиків
сальмонел і кампілобактерів, а також індикаторних штамів E. coli та ентерококів.
Моніторинг за застосуванням
антибіотиків у тварин
На регулярній основі слід здійснювати, як
мінімум, збір даних про загальний обсяг використаних антибіотиків у країні та/або в регіонах.
Цю інформацію надають як масу активного препарату в розрахунку на тварину кожного виду
і, можливо, з урахуванням типу виробництва
(наприклад, молочна худоба, телята) і класу антибіотиків (наприклад, тетрациклін, макроліди).
Ці дані необхідно розподілити на групи за використанням — у терапевтичних цілях чи як стимулятори росту. Дані також слід диференціювати
за способом введення препаратів, наприклад,
перорально (зокрема прийом разом з кормом
або водою), у вигляді ін’єкцій, введення у вим’я,
внутрішньоматкове або місцеве застосування.
Інформація має дати змогу визначити застосування антибіотиків, класифікованих ВООЗ
як препарати, котрі мають критичне значення
в медицині.
Дані про загальну кількість використаних антибіотиків можуть бути отримані з таких джерел:
1) фармацевтична промисловість;
2) оптові постачальники;
3) аптеки (наприклад, через асоціації аптечних працівників та/або медичні агентства);
4) митні декларації — для країн без фармацевтичної промисловості або без оптових
постачальників.
Вибір джерел інформації залежить від ситуації в країні, оскільки у різних країнах системи
постачання антибіотиків, які застосовують у
тварин, можуть відрізнятися.
Якщо збір детальної інформації в масштабах
усієї країни ускладнений, дані можна отримати
при проведенні досліджень на репрезентативних територіях з використанням статистично
надійної схеми відбору проб. Такі дані можна
отримати з відповідної документації:
а) ветеринарних працівників;
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б) сільськогосподарських підприємств.
Ці джерела інформації можуть бути використані для розробки програми нагляду, яка б
давала змогу збирати дані за видами тварин
і класами продукції (наприклад, молочні або
забійні свині). Дані необхідно зіставляти з інформацією про чисельність популяції тварин та
обсяги різних видів харчової продукції тваринного походження. В ідеалі ці дані також бажано зіставити з інформацією про стан здоров’я
тварин (частота виявлення різних інфекційних
захворювань), що відображатиме потребу у
використанні різних видів антибіотиків.
Зібрану інформацію слід поширювати широко
і своєчасно, переважно в друкованому вигляді
та через електронні канали зв’язку, наприклад,
розміщати на сайтах в Інтернеті. Разом з даними
має бути опублікована інформація про протокол
збору даних, зокрема список антибіотиків, охоплених програмою нагляду, використані джерела інформації та масштаби збору даних.
У кожній країні мають бути проаналізовані угоди і закони про конфіденційність інформації, щоб
ліквідувати перешкоди на шляху публікації даних.
Якщо необхідно дотримуватися принципу конфіденційності, то зібрані дані перед публікацією
можуть бути згруповані за класами антибіотиків.
Для отримання надійних і стандартизованих
даних, узгоджених з інформацією про застосування антибіотиків у медицині, запропоновано
використовувати останню версію рекомендацій
зі збору даних, підготовлених Консультативною
групою ВООЗ з інтегрованого нагляду за стійкістю до антибіотиків або рекомендації ВОЗТ.

лення). Для прийняття рішень і вибору заходів
ці аудиторії потребують достовірної та науково
обґрунтованої інформації.
При виборі інформаційних каналів та інструментів, які відповідають цільовим аудиторіям,
слід використовувати індивідуальний підхід.
Особливу увагу приділяють професійній підготовці та перепідготовці ветеринарних, сільськогосподарських і промислових працівників, щоб
змінити неправильні уявлення про переваги
широкого використання антибіотиків замість
реалізації принципів профілактики інфекцій.
Точність та ефективність освітніх матеріалів
для населення можуть бути поліпшені шляхом
залучення засобів масової інформації для забезпечення надійними і точними даними.

Інформаційно-роз’яснювальна робота
Основні цілі інформаційно-роз’яснювальної
діяльності та комунікації з проблеми стійкості
до антибіотиків на міжнародному і національному рівнях полягають у підвищенні обізнаності
щодо важливості антибіотиків як препаратів
для лікування бактеріальних інфекцій, а також
щодо медико-санітарних проблем стійкості до
антибіотиків, зокрема з позицій безпечності
харчових продуктів, і проведення заходів для
їх раціонального використання в усіх секторах.
У процесі розробки і реалізації комунікаційних стратегій слід домагатися максимального залучення всіх зацікавлених сторін. Ці
стратегії мають підкреслювати важливість та
переваги використання раціональних принципів, визначити відповідні цільові аудиторії
(керівники, фахівці медичного, ветеринарного
та сільськогосподарського секторів, фермери,
засоби масової інформації, широкі верстви насе26

Навчання кадрів і нарощування потенціалу
Запропоновано, щоб керівні органи ветеринарного, сільськогосподарського та продовольчого секторів на основі мультидисциплінарного підходу сприяли розробці рекомендацій
щодо раціонального застосування антибіотиків
у сільськогосподарських тварин. У цих рекомендаціях мають бути розглянуті антибіотики,
які мають важливе значення в медицині. Крім
того, керівні органи мають забезпечити навчання фахівців для якнайшвидшого впровадження
цих рекомендацій.
Необхідно розробити і реалізувати освітні
стратегії, які підкреслюють важливість та переваги раціонального застосування антибіотиків,
щоб забезпечити фермерів, ветеринарних працівників і населення адекватною інформацією
про стійкість до антибіотиків.
Існує нагальна потреба в розробці із залученням мультидисциплінарних команд рекомендацій щодо раціонального застосування антибіотиків, щоб зменшити їх надмірне або неправильне
використання у сільськогосподарських тварин.
Особливу увагу слід приділити препаратам, які
мають критичне значення в медицині.
Ветеринарні та сільськогосподарські працівники мають пройти навчання відповідно до
згаданих рекомендацій, а для забезпечення
їх виконання необхідно налагодити контроль і
зворотний зв’язок.
Державні органи та національні професійні
недержавні організації/асоціації (наприклад,
Всеукраїнська асоціація інфекційного контролю
та антимікробної резистентності) і мережі мають забезпечити підтримку заходів щодо посилення національного потенціалу для вирішення
проблем стійкості до антибіотиків з позицій
безпечності харчових продуктів. Йдеться про
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нормативні документи, потреби в здійсненні
епідеміологічного нагляду та пропагування раціонального застосування антибіотиків.

3) отримання інформації про застосування
антибіотиків у різних видів сільськогосподарських тварин.
Оскільки є необхідність порівняти інформацію, отриману в різних країнах, слід розробити
і використовувати узгоджені підходи для здійснення нагляду за стійкістю до антибіотиків та
їх використанням, які ґрунтуються на міжнародних стандартах та рекомендаціях.
Уряди й академічні спільноти, які працюють з приватним сектором, мають відігравати
важливу роль у проведенні досліджень щодо
проблеми антибіотиків і стійкості до них.
Матеріали нагляду слід активно використовувати при проведенні епідеміологічних досліджень та оцінки ризиків, зокрема оцінки застосованих заходів. Необхідно проводити наукові
дослідження, результати яких зможуть поліпшити розуміння механізмів розвитку і передачі
стійкості, а також дослідження для розробки
нових антибіотиків та альтернативних підходів
до лікування.

Прогалини в знаннях і потреба
в наукових дослідженнях
Пропонується, щоб національні керівні органи у співпраці з професійними асоціаціями
(наприклад, Всеукраїнською асоціацією інфекційного контролю та антимікробної резистентності) або приватним сектором надавали підтримку для проведення наукових досліджень
з метою отримання інформації про стійкість до
антибіотиків, яку буде використано для оцінки
та управління ризиками. Необхідна також підтримка для проведення досліджень з проблеми
формування і поширення резистентності, а також для розробки нових антибіотиків і пошуку
альтернативних підходів до проведення антибіотикотерапії.
Розумінню проблеми стійкості до антибіотиків з позицій безпечності харчових продуктів
перешкоджає відсутність даних, які потрібно
отримати за допомогою наукових досліджень.
Наприклад, наявна інформація про тягар хвороб, спричинених резистентними штамами мікроорганізмів, має переважно якісний характер.
Необхідно провести дослідження для кількісної
оцінки збитків, пов’язаних із захворюваннями,
які спричинені стійкими збудниками, щодо збитків, пов’язаних із захворюваннями, зумовленими
чутливими штамами бактерій. Така інформація
дасть змогу додатково оцінити масштаб проблеми, а також ризиків, і спланувати необхідні заходи, зокрема розробити економічно ефективні
стратегії для протидії формуванню і поширенню
стійкості до антибіотиків.
Для багатьох країн характерний брак епідеміологічної інформації про стійкість до антибіотиків з позицій безпечності харчових продуктів.
Крім того, мало даних у відкритому доступі про
застосування антибіотиків у виробництві харчових продуктів тваринного походження. Це перешкоджає проведенню моніторингу результатів
та ефективності відповідної політики, зокрема
спрямованої на заборону застосування антибіотиків як стимуляторів росту та обмеження
їх використання в необґрунтованих випадках.
Отже, потрібні інвестиції за такими напрямами:
1) збір більшої кількості якісніших національних даних про поширеність стійкості до
антибіотиків;
2) відповідних бактерій, які виділяють від
сільськогосподарських тварин, із харчових
продуктів та від людей;

Висновки
1. Стійкість до антибіотиків — це важлива
проблема громадського здоров’я, яка потребує
невідкладних дій на національному рівні.
2. У сучасному виробництві харчових продуктів тваринного походження антибіотики застосовують у великих кількостях, причому не
лише в терапевтичних цілях, а і для профілактики захворювань та як стимулятори росту тварин. Як наслідок, велика кількість здорових
тварин систематично або досить часто отримують антибіотики. Це створює сприятливі умови
для появи, розвитку, поширення і збереження
резистентних бактерій, які можуть спричинити
інфекційні захворювання у тварин і людей.
3. Стійкі зоонозні бактерії, носіями яких є сіль
ськогосподарські тварини, можуть передаватися
до людей як через харчові продукти, так і при
безпосередньому контакті з тваринами або через
об’єкти довкілля, і спричиняти у них хвороби.
4. Гени, які кодують стійкість до антибіотиків,
можуть передаватися від симбіотичних бактерій
(коменсалів) до бактерій, патогенних для людини.
5. Через глобальний масштаб торгівлі сільськогосподарськими тваринами і харчовими продуктами тваринного походження стійкість до
антибіотиків, яка виникла в харчовому ланцюгу
однієї країни, стає потенційною проблемою для
інших країн.
6. Проблему стійкості до антибіотиків слід
вирішувати на принципах концепції «Єдине
здоров’я» шляхом: а) розробки міжвідомчої
27
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національної стратегії та плану дій з боротьби
зі стійкістю до антибіотиків, зокрема з позицій
безпечності харчових продуктів, здійснення яких
підтримує міжурядовий робочий комітет, який
має пропагувати раціональне застосування ан-

тибіотиків у всіх сферах; б) створення офіційного
механізму взаємодії між міністерством охорони
здоров’я та іншими зацікавленими міністерствами і структурами, щоб вирішити проблему
стійкості до антибіотиків у харчовому ланцюгу.
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Борьба с резистентностью к антибиотикам
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Реферат
Частота инфекций, вызванных антибиотикорезистентными бактериями, увеличивается среди населения и в медицинских учреждениях, поэтому эти инфекции являются важной медико-санитарной
проблемой, которая бросает вызов системе здравоохранения в разных странах. В результате чрезмерного и неправильного применения антибиотиков у бактерий, находящихся в организме людей и
животных, может развиться устойчивость к этим препаратам, поэтому инфекции, которые раньше
хорошо поддавались лечению антибиотиками, становится трудно, а иногда — невозможно излечить.
Для обеспечения эффективности лечения необходимо срочно принимать меры противодействия
дальнейшему формированию и распространению устойчивости к антибиотикам вследствие применения
антибиотиков во многих отраслях. Поскольку эта устойчивость не имеет экологических, отраслевых
или географических границ, ее появление в одной отрасли приводит к формированию резистентности
в других отраслях. Национальные руководящие органы, ветеринарные работники, фермеры, врачи и
пациенты играют ключевую роль в сохранении активности антибиотиков.
Освещены возможности предупреждения и сдерживания устойчивости к антибиотикам на национальном
и международном уровнях, включая регламентацию рационального применения антибиотиков в медицине,
ветеринарии, сельском хозяйстве и производстве пищевых продуктов, подготовку специалистов, надзор
за тенденциями в резистентности и применении антибиотиков, распространение информации, проведение
научных исследований, образовательную и разъяснительную работу для привлечения внимания к проблеме.
Предложены возможные пути для разработки целостного межведомственного и мультидисциплинарного
подхода на принципах концепции «Единое здоровье» к решению этой важной проблемы.
Ключевые слова: принципы «Единое здоровье», антибиотики, резистентность, медицина, ветеринария, сельское хозяйство.
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Summary
Infections caused by antibiotic-resistant bacteria are increasing in the community and in health care
settings, becoming a major public health problem that challenges the health care systems. Owing to the use
and misuse of antibiotics, resistance can develop in bacteria in human beings and animals, and infections
that normally respond to antibiotic treatment can become difficult and sometimes impossible to cure.
To ensure effectiveness of treatment, action is urgently needed to counteract the further development and
spread of antibiotic resistance, which is driven by antibiotic use in all sectors. Since this resistance has no
ecological, sectoral or geographical borders, its appearance in one sector affects resistance in other sectors.
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National authorities, veterinarians, physicians, patients and farmers all have key roles in preserving the power
of antibiotics. The prevention and containment of antibiotic resistance therefore requires addressing all risk
factors for the development and spread of antibiotic resistance across the full spectrum of conditions, sectors,
settings (from health care to use in food-animal production) and countries.
This article explores the options for prevention and containment of antibiotic resistance in the food-chain
through national coordination, including the regulation and reduction of antibiotic use in food animals, training
and capacity building, surveillance of resistance trends and antibiotic usage, promotion of knowledge and
research, and advocacy and communication to raise awareness of the issues. The article suggests possible
ways for adopting a holistic, intersectoral, multifaceted approach to this growing problem.
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Антибіотикорезистентність клінічних штамів
Enterococcus faecalis у хірургічних стаціонарах
України: результати багатоцентрового
дослідження (2011—2015)
Мета роботи — вивчити антибіотикорезистентність клінічних штамів Enterococcus faecalis, виділених
у пацієнтів, госпіталізованих у хірургічні стаціонари в різних регіонах України.
Матеріали і методи. Досліджено 87 273 клінічних штами E. faecalis, виділені від пацієнтів, госпіталізованих у хірургічні відділення 47 багатопрофільних стаціонарів у м. Києві та 24 областях України у
2011—2015 рр. Вивчено чутливість штамів E. faecalis до 34 антибіотиків (пеніцилін, ампіцилін, амоксицилін, оксацилін, ампіцилін/сульбактам, амоксицилін/клавуланат, цефазолін, цефалексин, цефуроксим,
цефоперазон, цефотаксим, цефтріаксон, цефтазидим, цефепім, іміпенем, меропенем, гентаміцин,
амікацин, нетилміцин, еритроміцин, кларитроміцин, азитроміцин, лінкоміцин, кліндаміцин, тетрациклін,
доксициклін, ванкоміцин, офлоксацин, лефлоцин, норфлоксацин, гатифлоксацин, ципрофлоксацин,
пефлоксацин, лінезолід) відповідно до рекомендацій Інституту клінічних та лабораторних стандартів
США (Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)).
Результати та обговорення. У досліджених хірургічних стаціонарах 37 % штамів E. faecalis були
резистентними до тестованих антибіотиків. Найактивнішими щодо штамів E. faecalis були лінезолід,
ванкоміцин, меропенем, лефлоцин та іміпенем. Високу частоту резистентності відзначено до цефалексину (56,4 %), пеніциліну (47,9 %), цефуроксиму (47,4 %), цефоперазону (47,0 %), норфлоксацину
(43,1 %), кларитроміцину (42,6 %), цефтазидиму (41,6 %), доксицикліну (40,5 %), кліндаміцину (39,7 %),
цефотаксиму (39,5 %), амікацину (38,1 %), гентаміцину (37,4 %) та азитроміцину (37,6 %). Резистентність
штамів E. faecalis до ванкоміцину становила від 8,0 до 49,4 % (у середньому — 20,8 %).
Висновки. Антибіотикорезистентність клінічних штамів E. faecalis у досліджених стаціонарах —
важлива терапевтична та епідеміологічна проблема. Найбільшою активністю щодо нозокоміальних
штамів E. faecalis характеризуються лінезолід, ванкоміцин, меропенем, лефлоцин та іміпенем. З огляду
на постійні зміни рівня резистентності нозокоміальних штамів E. faecalis у регіонах України необхідно
проводити постійний моніторинг за резистентністю до антибіотиків у кожному стаціонарі та на підставі
отриманих локальних даних розробити лікарняний формуляр антибіотиків. Політику використання
антибіотиків у кожному хірургічному стаціонарі слід визначати залежно від локальних даних щодо резистентності до протимікробних препаратів. Необхідно налагодити систему епідеміологічного нагляду
за мікробною резистентністю на локальному, регіональному та національному рівнях.
Ключові слова: Enterococcus faecalis, хірургія, хірургічні стаціонари, нозокоміальні інфекції, антибіотики, антибіотикорезистентність, ванкоміцин-резистентні ентерококи.
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вступ
Ентерококи належать до умовно-патогенних
мікроорганізмів, які входять до складу нормальної мікрофлори травного каналу. Проте за
певних умов вони можуть спричинити нозокоміальні гнійно-запальні інфекції. Останнім часом у світі та зокрема в Україні спостерігається
зростання антимікробної резистентності штамів
Enterococcus faecalis, які належать до провідних
збудників нозокоміальних гнійно-запальних інфекцій [1—7]. Причому частота резистентності
E. faecalis до різних груп та класів антимікробних препаратів значно варіює в різних країнах.
У США штами ентерококів віднесено 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 мікроорганізми,
зокрема E. faecalis, 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. віднесла цей
мікроорганізм до видів бактерій, які становлять
найбільшу загрозу для здоров’я людини (нині
їх 12) [7]. Захворювання, спричинені стійкими до
дії антибіотиків штамами ентерококів, потребують значних матеріальних витрат на лікування,
призводять до збільшення терміну перебування
пацієнтів у стаціонарі та до зростання смертності.
Успіх стартової антибактеріальної терапії гнійно-запальної інфекції, спричиненої
E. faecalis, залежить від правильного вибору
антибіотика на підставі даних про його резистентність. У доступній літературі дослідженню
антибіотикорезистентності клінічних штамів
E. faecalis — збудників гнійно-запальних інфекцій у хірургічних стаціонарах України присвячено поодинокі публікації, а отримані результати
суттєво відрізняються. Так, проведені нами у
2008—2010 рр. дослідження показали, що рівень резистентності клінічних штамів E. faecalis
до антибіотиків різний у регіонах України та
змінюється з часом [1, 3, 8].
Очевидно, що окремі повідомлення зарубіжних і вітчизняних авторів не можуть замінити
результатів багатоцентрових досліджень, за
допомогою яких можна визначити масштаби
поширення антибіотикорезистентності штамів E. faecalis на локальному, регіональному та
національному рівнях. Це пов’язано з тим, що

політика застосування антибіотиків в Україні та
інших країнах відрізняється. Оскільки в Україні
подібних досліджень на національному рівні не
проведено, важливим кроком до їх здійснення
слід вважати вивчення резистентності клінічних
штамів E. faecalis, виділених бактеріологічними
лабораторіями хірургічних стаціонарів України.
Мета роботи — вивчити антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів E. faecalis,
виділених у пацієнтів, госпіталізованих у хірургічні стаціонари в різних регіонах України.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Виконана робота є проспективним багатоцентровим епідеміологічним дослідженням.
До аналізу залучено 87 273 клінічних штами
E. faecalis, ізольовані з біологічного матеріалу (гній з вогнища патологічного процесу та
виділення з дренажів) у пацієнтів, госпіталізованих у хірургічні відділення 47 багатопрофільних
стаціонарів у м. Києві та 24 областях України у
2011—2015 рр. Клінічні штами виділено та ідентифіковано у мікробіологічних лабораторіях
досліджених стаціонарів.
Дослідження клінічного матеріалу та інтерпретацію отриманих результатів здійснювали згідно з наказом МОЗ СРСР № 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) [9].
Чутливість виділених штамів E. faecalis до 34
антибіотиків (пеніцилін, ампіцилін, амоксицилін,
оксацилін, ампіцилін/сульбактам, амоксицилін/
клавуланат, цефазолін, цефалексин, цефуроксим, цефоперазон, цефотаксим, цефтріаксон,
цефтазидим, цефепім, іміпенем, меропенем,
гентаміцин, амікацин, нетилміцин, еритроміцин,
кларитроміцин, азитроміцин, лінкоміцин, кліндаміцин, тетрациклін, доксициклін, ванкоміцин, офлоксацин, лефлоцин, норфлоксацин,
гатифлоксацин, ципрофлоксацин, пефлоксацин, лінезолід) 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 Інституту клінічних та лабораторних стандартів США (Clinical and Laboratory
Standards Institute (CLSI), колишній Національний комітет США із клінічних та лаборатор31
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Рис. 1. Резистентність штамів E. faecalis до окремих груп та класів антибіотиків

них стандартів (National Committee for Clinical
Laboratory Standards (NCCLS)) [10].
Усі отримані кількісні результати підлягали
статистичній обробці загальноприйнятими методами варіаційної і кореляційної статистики. Формування бази даних та їх статистичний аналіз
проводили з використанням спеціалізованої
комп’ютерної програми Microsoft Excel [11].
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Аналіз даних щодо результатів чутливості
штамів E. faecalis до антибіотиків показав, що
у досліджений період (2011—2015) у хірургічних стаціонарах України в середньому
(37,0 ± 0,16) % штамів були резистентними до
тестованих антибіотиків. Резистентність досліджених клінічних штамів E. faecalis до груп
та класів антибіотиків відрізнялася (рис. 1).
Установлено, що найбільшу резистентність
штами E. faecalis виявили до аміноглікозидів
((40,20 ± 0,33) %), найменшу — до оксазолідинонів ((12,70 ± 0,33) %), помірну — до глікопептидів та лінкозамідів, майже однакову — до
β-лактамних препаратів, тетрациклінів та макролідів. Резистентність до фторхінолонів становила у середньому (39,20 ± 0,23) % (див. рис.1).
Аналіз отриманих даних показав, що рівень
резистентності тестованих клінічних штамів
E. faecalis до окремих антибіотиків у хірургічних
стаціонарах змінювався протягом дослідженого періоду (табл.1).
Отримані дані дають підставу стверджувати, що у досліджений період мала місце чітка
тенденція до зростання резистентності штамів
E. faecalis до антибіотиків, які використовують у
хірургічних стаціонарах України (див. табл. 1). Так,
резистентність у 2015 р. порівняно з 2011 р. зросла на 13,8 %. Цей показник становив у серед
ньому (34,10 ± 0,25) % у 2011 р., (37,2 ± 0,23) % у
32

2012 р., (36,7 ± 0,26) % у 2013 р., (38,2 ± 0,23) %
у 2014 р. та (38,8 ± 0,24) % у 2015 р.
Збільшення резистентності штамів E. faecalis
відзначено майже до всіх класів та груп антибіотиків (крім оксазолідинонів). Найбільше зростання резистентності зафіксували до
аміноглікозидів (у 2,3 разу), найменше — до
глікопептидів (на 12,8 %). Резистентність збільшилася в 1,6 разу до β-лактамних антибіотиків
та в 1,5 разу — до лінкозамідів. Зменшилася
резистентність до оксазолідинонів на 7,8 %.
До макролідів, тетрациклінів і фторхінолонів
резистентність збільшилася відповідно у 1,76;
2,0 та 1,8 разу.
Аналіз лабораторних даних виявив суттєві
відмінності щодо рівня резистентності досліджених штамів до окремих антибіотиків.
Найактивнішими щодо штамів E. faecalis були
лінезолід, ванкоміцин, меропенем, лефлоцин
та іміпенем. До цих препаратів резистентність
виявили 14,1; 20,8; 20,9; 22,4 та 23,2 % штамів. Найбільшу резистентність штами E. faecalis
продемонстрували до цефалексину (56,4 %),
пеніциліну (47,9 %), цефуроксиму (47,4 %), цефоперазону (47 %), норфлоксацину (43,1 %),
кларитроміцину (42,6 %), цефтазидиму (41,6 %)
та доксицикліну (40,5 %), високий рівень (від 35
до 40 %) — до 10 антибіотиків: кліндаміцину
(39,7 %), цефотаксиму (39,5 %), офлоксацину
(38,6 %), цефазоліну (38,5 %), ципрофлоксацину (38,4 %), амікацину (38,1 %), гентаміцину
(37,4 %), азитроміцину (37,6 %), цефепіму
(36,0 %) та пефлоксацину (35,5 %) (рис. 2).
Бактерії, зокрема E. faecalis, здатні набувати
стійкості до β-лактамів завдяки майже всім відомим механізмам (ферментативна інактивація
(продукція β-лактамаз різного типу та специфічності), модифікація мішені (ПЗП), блокування
входу антибіотика у клітину та/або активного їх
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Таблиц я 1
Динаміка резистентності штамів E. faecalis до антибіотиків у хірургічних стаціонарах України (2011—2015), %
Рік
Антибіотики
β-Лактамні

2011

2012

2013

2014

2015

М

m

М

m

М

m

М

m

М

m

24,3

0,35

39,9

0,38

38,0

0,42

39,9

0,38

39,9

0,36

Пеніциліни

24,3

0,97

35,5

0,63

35,2

0,71

35,5

0,63

34,3

0,55

Цефалоспорини

26,5

0,52

45,4

0,51

41,2

0,56

45,4

0,57

43,9

0,54

І покоління

28,0

1,17

49,9

0,89

38,9

1,13

49,9

0,89

32,4

1,38

ІІ покоління

21,2

1,78

58,9

2,2

46,9

2,4

58,9

2,2

45,9

1,6

ІІІ покоління

25,6

0,69

42,1

0,68

41,7

0,7

42,1

0,68

44,4

0,68

ІV покоління

30,2

1,34

39,7

2,0

43,7

2,1

39,7

2,0

52,2

1,58

Карбапенеми

13,4

0,88

19,6

1,12

19,3

1,44

19,6

1,12

44,7

1,1

Аміноглікозиди

18,7

0,73

40,9

0,66

28,0

0,78

40,9

0,66

42,5

0,77

Макроліди

24,3

0,85

30,0

1,06

43,7

0,93

33,0

1,12

42,7

0,97

Лінкозаміди

22,8

0,96

28,1

0,94

33,2

1,51

31,3

0,94

34,2

1,09

Тетрацикліни

23,1

0,99

32,5

0,91

45,6

1,09

32,5

0,91

46,4

1,13

Глікопептиди

18,8

0,74

19,2

0,9

16,1

0,8

19,2

0,9

21,2

0,67

Фторхінолони

21,6

0,48

34,8

0,52

37,9

0,51

44,8

0,52

40,0

0,57

Оксазолідинони

10,3

0,65

19,3

1,0

24,1

1,5

19,3

1,0

9,5

0,65

Усього

34,1

0,25

37,2

0,23

36,7

0,26

38,2

0,23

38,8

0,24

викиду за участю ефлюксних помп). Імовірно,
виникнення адаптивних змін, які спричиняють
резистентність до β-лактамів, зумовлено їх інтенсивним застосуванням у медичній практиці
протягом тривалого часу.
Для β-лактамних антибіотиків основним механізмом дії є незворотна інактивація трансмембранних ферментів — транс- та карбоксипептидаз (ПЗП), які беруть участь у завершальних
етапах синтезу пептидоглікану, забезпечуючи

поперечне зшивання молекул полімеру. Різні
групи антибіотиків, які належать до β-лактамних
(пеніциліни, цефалоспорини, карбапенеми та
монобактами), відрізняються за типом ПЗП,
до якого вони приєднуються, спектром дії та
іншими показниками [12].
Отримані дані дають підставу стверджувати, що у досліджений період мала місце чітка
тенденція до зростання резистентності штамів
E. faecalis до більшості β-лактамних антибіо-

Рис. 2. Резистентність штамів E. faecalis до антибіотиків у хірургічних стаціонарах України (2011—2015)
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Таблиц я 2
Антибіотикорезистентність E. faecalis до пеніцилінів у хірургічних стаціонарах України (2011—2015), %
Антибіотик
Область

Пеніцилін

Ампіцилін
М

m

Амоксицилін/

сульбактам
М
m

клавуланат
М
m

m

Волинська

35,0

3,53

34,9

2,67

35,9

2,78

35,8

2,59

18,7

1,09

Вінницька

0

0

43,1

2,14

20,8

2,28

0

0

35,4

2,90

Дніпропетровська

18,8

2,62

17,0

0,9

15,1

0,95

0

0

13,7

2,11

Донецька

59,3

1,78

62,1

2,2

28,9

2,35

8,0

2,56

0

0

Житомирська

54,3

1,29

38,6

1,12

34,0

1,09

45,0

2,64

20,4

2,27

Закарпатська

73,9

2,29

44,4

2,52

36,4

3,38

0

0

21,2

2,11

Запорізька

77,9

2,28

36,2

1,20

40,7

1,01

18,2

2,20

34,7

1,74

Івано-Франківська

60,1

3,17

36,0

2,70

27,1

2,09

34,1

3,24

31,1

2,31

Київська

59,4

2,91

40,6

3,54

35,7

1,53

22,9

2,06

41,0

2,88

Кіровоградська

0

0

21,3

2,94

0

0

83,9

2,65

0

0

Луганська

31,3

2,14

23,8

1,42

11,7

2,4

8,3

1,56

8,5

1,30

Львівська

42,1

2,28

23,0

2,81

28,6

2,08

26,9

2,70

21,4

2,75

Миколаївська

100,0

0

47,0

2,41

42,5

1,82

70,6

1,05

57,8

2,60

Полтавська

30,5

1,98

36,1

1,62

13,6

1,63

0

0

4,5

1,13

Рівненська

33,3

2,70

47,0

1,58

59,6

2,51

21,6

2,18

36,1

2,05

Сумська

87,5

2,13

62,2

2,97

30,2

2,01

66,7

1,24

33,3

1,24

Тернопільська

30,6

2,13

25,3

2,09

50,0

1,89

33,0

2,01

55,2

1,62

Харківська

45,0

2

45,0

2,21

52,7

2,83

53,7

2,09

23,8

1,29

Херсонська

33,9

2,01

52,2

1,21

52,9

2,99

6,3

2,07

0

0

Хмельницька

46,5

2,61

18,0

2,21

44,4

2,56

20,0

1,89

0

0

Одеська

51,1

2,98

38,3

1,39

39,5

2,03

0

0

47,1

1,56

Чернівецька

39,4

1,39

31,1

2,85

53,8

1,99

0

0

17,1

1,06

Черкаська

23,2

2,77

15,4

1,68

10,5

1,57

31,7

2,27

38,6

1,45

Чернігівська

67,9

2,19

25,2

2,84

73,8

1,45

18,2

1,63

47,4

2,10

м. Київ

40,2

3,14

23,8

1,40

3,9

0,66

36,5

3,08

32,6

1,89

Україна

41,8

0,55

33,7

0,43

27,5

0,59

32,1

0,90

31,4

0,83
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М

Ампіцилін/

М

тиків, які використовують у хірургічних стаціонарах України (див. табл.1). Резистентність
відрізнялася у регіонах.
Установлено, що серед β-лактамних препаратів найменшу активність до досліджених
клінічних штамів E. faecalis виявляли цефалоспорини (нечутливі — (38,60 ± 0,23) % штамів), найбільшу — кабапенеми (нечутливі —
(22,10 ± 0,49) %). Резистентність до пеніцилінів
становила (34,30 ± 0,26) %.
До пеніциліну нечутливими були (41,80 ±
± 0,55) % клінічних штамів. Резистентність до
цього препарату в регіонах варіювала від 18,8
до 100,0 % (табл. 2). Найбільшу резистентність
виявили в хірургічних стаціонарах Миколаївської (100,0 %), Сумської ((87,50 ± 2,13) %), Запорізької ((77,9 ± 2,28) %) та Закарпатської
((73,90 ± 2,29) %) областей, найменшу — в

m

Оксацилін

хірургічних стаціонарах Дніпропетровської
((18,80 ± 2,62) %) та Черкаської ((23,20 ± 2,77) %)
областей, високу (понад 50 %) — у хірургічних
стаціонарах Донецької, Житомирської, ІваноФранківської, Київської та Чернігівської областей.
До ампіциліну нечутливими були (33,70 ±
± 0,43) % штамів E. faecalis. Резистентність
до цього препарату в регіонах варіювала від
15,4 до 62,2 % (див. табл. 2). Найбільшу резистентність штамів E. faecalis до ампіциліну
зафіксували в хірургічних стаціонарах Донецької ((62,1 ± 2,2) %), Сумської ((62,2 ± 2,97) %)
та Херсонської ((52,2 ± 1,21 %) областей,
найменшу — в хірургічних стаціонарах Черкаської ((15,40 ± 1,68) %), Дніпропетровської
((17,0 ± 0,9) %), Хмельницької ((18,00 ± 2,21) %),
Кіровоградської ((21,30 ± 2,94) %), Луганської
((23,80 ± 1,42) %) та Львівської ((23,00 ± 2,81) %)
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областей, високу (від 35,0 до 50,0 %) — у хірургічних стаціонарах Вінницької, Житомирської,
Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської,
Київської, Миколаївської), Полтавської, Рівненської, Харківської та Одеської областей.
Резистентність штамів E. faecalis до оксациліну
в хірургічних стаціонарах України становила від
3,9 до 73,8 % (у середньому — (27,50 ± 0,59) %).
Найбільшу (понад 50,0 %) резистентність виявили в хірургічних стаціонарах Чернігівської
((73,80 ± 1,45) %), Рівненської ((59,60 ± 1,99) %),
Тернопільської ((50,00 ± 1,89) %), Харківської
((52,70 ± 2,83) %), Херсонської ((52,90 ± 2,99) %)
та Чернівецької ((53,80 ± 1,99) %) областей, найменшу — в хірургічних стаціонарах м. Києва
((3,90 ± 0,66) %).
У багатьох країнах значно поширена резистентність штамів E. faecalis до β-лактамів, що
пов’язано з модифікацією мішені дії антибіотика. Проблема полягає в тому, що ентерококи,
які мають цей вид резистентності, стійкі не лише
до природних і напівсинтетичних β-лактамів,
а і до інгібіторозахищених препаратів. Незважаючи на те, що нові генерації β-лактамів
захищені інгібіторами, резистентність до них
також стає проблемою. Поширення резистентності, пов’язаної з β-лактамазами розширеного спектра, знижує ефективність застосування
антибіотиків цього класу.
У нашому дослідженні резистентність штамів
E. faecalis до інгібіторозахищених пеніцилінів
(ампіциліну/сульбактаму та амоксициліну/клавуланату) в хірургічних стаціонарах України становила в середньому (32,1 ± 0,9) і (31,40 ± 0,83) %,
відповідно відрізняючись у регіонах (від 6,3 до
83,9 % та від 4,5 до 57,8 %). Найбільшу резистентність до ампіциліну/сульбактаму (понад
50,0 %) зафіксували в хірургічних стаціонарах
Кіровоградської ((83,90 ± 2,65) %), Миколаївської
((70,60 ± 1,05) %), Сумської ((66,70 ± 1,24) %) та
Харківської ((53,70 ± 2,09) %) областей, найменшу
(до 10,0 %) — у хірургічних стаціонарах Донецької ((8,00 ± 2,56) %), Луганської ((8,30 ± 1,56) %) та
Херсонської ((6,30 ± 2,07) %) областей. До амоксициліну/клавуланату найбільшу (понад 40,0 %)
резистентність штамів E. faecalis виявили у хірургічних стаціонарах Київської ((41,10 ± 2,88) %),
Миколаївської ((57,80 ± 2,6) %), Тернопільської
((55,20 ± 1,62) %), Одеської ((47,10 ± 1,56) %)
та Чернігівської ((47,40 ± 2,1) %) областей,
найменшу (до 10,0 %) — в хірургічних стаціонарах Луганської ((8,5 ± 1,3) %) та Полтавської
((4,50 ± 1,06) %) областей.
Отримані результати показали, що у досліджений період мала місце чітка тенденція до зро-

стання резистентності штамів E. faecalis до антибіотиків групи цефалоспоринів усіх поколінь,
які використовують у хірургічних стаціонарах
України (див. табл. 1). Протимікробна активність
препаратів групи цефалоспоринів до E. faecalis
була невисокою, нечутливість до них виявили
(38,6 ± 0,23) % досліджених штамів. Резистентність штамів E. faecalis до антибіотиків групи
цефалоспоринів у 2015 р. порівняно з 2011 р.
зросла в 1,66 разу.
До цефалоспоринів І покоління резистентність клінічних штамів E. faecalis у середньому
становила (43,9 ± 0,47) %. Порівняно з 2011 р. у
2015 р. вона зросла на 15,7 %: (28,00 ± 1,17) %
у 2011 р., (49,90 ± 0,89) % у 2012 р., (38,90 ±
± 1,13) % у 2013 р., (49,90 ± 0,89 %) у 2014 р. та
(32,40 ± 1,38 %) у 2015 р.
Нечутливість клінічних штамів E. faecalis до
цефазоліну та цефалексину виявили від 4,5
до 62,5 % (у середньому — (38,50 ± 0,55) %) і
від 13,1 до 100,0 % (у середньому — (56,40 ±
± 0,86) %) штамів відповідно. Найбільшу (понад 40,0 %) резистентність штамів E. faecalis
до цефазоліну зафіксували в хірургічних стаціонарах Запорізької ((41,20 ± 2,51) %), Івано-Франківської ((41,40 ± 2,09) %), Київської
((42,40 ± 2,8) %), Львівської ((42,90 ± 1,35) %),
Рівненської ((74,10 ± 1,88) %), Харківської
((44,10 ± 2,37) %), Одеської ((62,50 ± 1,59) %)
і Чернігівської ((58,50 ± 2,44) %) областей,
найменшу (до 20,0 %) — в хірургічних стаціонарах Дніпропетровської ((14,80 ± 0,93) %),
Житомирської ((4,50 ± 1,1) %), Кіровоградської ((11,80±3,08) %) та Хмельницької
((15,80 ± 1,83) %) областей.
До цефалексину найбільшу (понад 40,0 %)
резистентність штамів E. faecalis відзначено в
хірургічних стаціонарах Закарпатської (100,0 %),
Миколаївської ((76,8 ± 1,1) %), Полтавської
((66,7 ± 1,2) %), Сумської ((60,0 ± 1,5) %), Рівненської ((58,4 ± 2,6) %), Чернівецької ((77,5 ± 1,4) %),
Херсонської ((46,9 ± 2,1) %) Тернопільської
((43,2 ± 2,6) %) і Харківської ((70,8 ± 1,3) %) областей та м. Києва ((47,7 ± 1,56) %), найменшу
(до 20,0 %) — в хірургічних стаціонарах Дніпропетровської ((13,1 ± 1,86) %) та Луганської
((15,4 ± 1,34) %) областей.
Представник цефалоспоринів ІІ покоління — цефуроксим до E. faecalis виявив невисоку протимікробну активність. Нечутливість
до нього продемонстрували в середньому
(47,4 ± 0,87) % досліджених штамів. Резистентність штамів E. faecalis до цефуроксиму у
2015 р. порівняно з 2011 р. зросла в 2,16 разу:
(21,2 ± 1,8) % у 2011 р., (58,9 ± 2,2) % у 2012 р.,
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(46,9 ± 2,4) % у 2013 р., (58,9 ± 2,2) % у 2014 р.
та (45,9 ± 1,6) % у 2015 р.
Резистентність до цефуроксиму в регіонах
України становила від 23,8 до 87,4 %. Найбільшу
(понад 50,0 %) резистентність клінічні штами
E. faecalis виявили в хірургічних стаціонарах
Житомирської ((66,7 ± 2,8) %), Закарпатської
((61,7 ± 5,4) %), Запорізької ((50,0 ± 1,8) %),
Київської ((63,8 ± 2,1) %), Полтавської
((87,4 ± 2,9) %), Рівненської ((72,6 ± 1,9) %),
Сумської ((80,8 ± 1,7) %) та Чернівецької ((50,00 ±
± 1,95) %) областей, найменшу (до 30,0 %) —
в хірургічних стаціонарах Дніпропетровської ((30,0 ± 1,5) %), Донецької ((27,4 ± 2,6) %),
Кіровоградської ((28,10 ± 1,95) %) та Луганської
((23,8 ± 2,5) %) областей.
Резистентність штамів E. faecalis до цефуроксиму від 30,0 до 40,0 % спостерігали у хірургічних
стаціонарах Дніпропетровської ((30,00 ± 1,49) %),
Івано-Франківської ((33,30 ± 2,12) %), Харківської ((38,30 ± 1,22) %), Одеської ((37,80 ± 1,23) %)
Чернігівської ((33,30 ± 1,81) %) областей
та м. Києва ((33,50 ± 1,99) %), від 40,0 до
50,0 % — у хірургічних стаціонарах Вінницької
((43,80 ± 2,16) %), Запорізької ((50,00 ± 1,81) %),
Львівської ((46,20 ± 1,98) %), Тернопільської
((42,40 ± 1,55) %), Херсонської ((48,90 ± 2,29) %),
Хмельницької ((50,00 ± 1,81) %) та Чернівецької
((50,00 ± 1,95) %) областей.
Антибіотики групи цефалоспоринів ІІІ покоління до клінічних штамів E. faecalis виявили
невисоку активність. Резистентність до них у
хірургічних стаціонарах України становила в
середньому (35,6 ± 0,3) %. Порівняно з 2011 р.
резистентність E. faecalis до цефалоспоринів
ІІІ покоління у 2015 р. зросла в 1,73 разу:
(25,60 ± 0,69) % у 2011 р., (42,10 ± 0,68) % у
2012 р., (41,7 ± 0,7) % у 2013 р., (42,10 ± 0,68) %
у 2014 р. та (44,40 ± 0,68) % у 2015 р. У регіонах
резистентність відрізнялася (табл. 3).
Серед антибіотиків групи цефалоспоринів ІІІ
покоління найменшу резистентність виявлено
до цефтріаксону — (27,10 ± 0,42) %, найбільшу — до цефоперазону ((47,00 ± 0,82) %) та цефтазидиму ((41,60 ± 0,81) %). До цефотаксиму
нечутливість виявили (39,50 ± 0,56) % штамів.
Резистентність до цефоперазону в регіонах
становила від 10,5 до 75,6 %. Найбільшу (понад
50,0 %) резистентність зафіксували в хірургічних
стаціонарах Донецької ((50,4 ± 2,3) %), Рівненської
((59,4 ± 1,9) %), Чернігівської ((54,40 ± 6,04) %),
Тернопільської ((64,4 ± 2,3) %), Черкаської
((75,6 ± 2,7) %), Сумської ((66,7 ± 1,2) %), областей, найменшу ((до 25,0) %) — в хірургічних
стаціонарах Волинської ((20,50 ± 1,73) %), Він-

ницької ((10,50 ± 1,97) %), Дніпропетровської
((20,00 ± 2,33) %), Київської ((20,80 ± 1,04) %) та
Луганської ((21,50 ± 1,97) %) областей.
Цефотаксим серед цефалоспоринів ІІІ покоління був одним із найменш активних до
штамів E. faecalis. Резистентність до цього
препарату в регіонах становила від 6,7 до
62,8 %. Найбільшу (понад 50,0 %) резистентність зафіксували в хірургічних стаціонарах,
Донецької ((56,70 ± 2,61) %), Рівненської
((62,80 ± 2,1) %) і Харківської ((55,00 ± 2,58) %)
областей, найменшу (до 30,0 %) — в хірургічних стаціонарах Волинської ((26,30 ± 2,43) %),
Вінницької ((6,70 ± 1,46) %), Кіровоградської
((22,50 ± 1,11) %), Луганської ((26,9 ± 3,1) %),
Херсонської ((25,0 ± 2,7) %) та Черкаської
((15,1 ± 1,9) %) областей.
Резистентність до цефтріаксону в регіонах
становила від 8,6 до 95,7 %. Найбільшу (понад
50,0 %) резистентність клінічних штамів E. faecalis
до цього препарату відзначили в хірургічних
стаціонарах Вінницької ((50,00 ± 2,89) %), Донецької ((56,80 ± 2,61) %), Житомирської ((95,70 ±
± 1,34) %), Івано-Франківської ((53,7 ± 2,5) %),
Київської ((87,0 ± 1,8) %), Луганської ((62,4 ±
± 1,0) %), Львівської ((68,3 ± 2,3) %), Миколаївської ((51,8 ± 1,0) %), Сумської ((87,1 ± 2,0) %),
Рівненської ((65,0 ± 1,7) %), Тернопільської
((65,4 ± 1,3) %), Харківської ((53,9 ± 1,9) %), Херсонської ((67,2 ± 2,2) %), Одеської ((58,3 ± 2,1) %),
Чернівецької ((57,4 ± 1,5) %), Черкаської ((65,1 ±
± 2,0) %) і Чернігівської ((50,7 ± 2,1) %) областей, найменшу (до 30,0 %) — в хірургічних стаціонарах Дніпропетровської ((8,60 ± 0,75) %),
Кіровоградської ((21,80 ± 2,75) %) і Полтавської
((25,90 ± 1,61) %) областей.
Цефтазидим до клінічних штамів E. faecalis
виявив невисоку активність. До цього препарату нечутливість продемонстрували
(41,60 ± 0,81) % досліджених штамів. Резистентність до цефтазидиму в регіонах становила від 6,9 до 79,5 %. Найбільшу (понад
50,0 %) резистентність виявили в хірургічних
стаціонарах Дніпропетровської ((65,1 ± 2,3) %),
Запорізької ((80,0 ± 1,9) %), Полтавської
((58,8 ± 1,9) %), Рівненської ((79,5 ± 1,4) %),
Сумської ((62,50 ± 1,1) %) областей, найменшу
((до 15,0) %) — в хірургічних стаціонарах Вінницької ((8,7 ± 1,2 %), Херсонської ((6,9 ± 2,7) %)
та Черкаської ((11,0 ± 2,2) %) областей.
Отримані нами дані щодо резистентності
клінічних штамів E. faecalis до цефалоспоринів
ІІІ покоління в регіонах України певною мірою
корелюють з результатами досліджень, проведених у 2012—2015 рр. мережею Європейської

36

А.Г. Салманов, О.Ю. Усенко

International Journal of Antibiotics and Probiotics. 2017 Dec; 1 (2)

Таблиц я 3
Антибіотикорезистентність E. faecalis до цефалоспоринів ІІІ покоління у хірургічних стаціонарах України
(2011—2015), %
Антибіотики
Область
Волинська

Цефоперазон

Цефотаксим

Цефтріаксон

Цефтазидим

М

m

М

m

М

m

М

m

20,5

1,73

26,3

2,43

40,7

2,72

24,8

2,39

Вінницька

10,5

1,97

6,7

1,46

50,0

2,89

8,7

1,16

Дніпропетровська

20,0

2,33

44,0

2,75

8,6

0,75

65,1

2,27

Донецька

50,4

2,30

56,7

2,61

56,8

2,61

25,9

1,61

Житомирська

45,1

1,97

30,3

2,62

95,7

1,34

14,8

2,46

Закарпатська

42,1

2,01

34,3

2,02

44,4

1,56

44,4

1,56

Запорізька

26,3

2,43

40,2

2,08

44,6

2,94

80,0

1,89

Івано-Франківська

46,4

2,71

37,3

1,92

53,7

2,52

48,0

2,43

Київська

20,8

1,04

32,4

2,68

87,0

1,85

32,0

1,81

Кіровоградська

25,9

1,61

22,5

1,11

21,8

2,75

22,4

2,98

Луганська

21,5

1,97

26,9

3,07

62,4

1,03

40,5

2,36

Львівська

25,9

1,61

33,3

2,60

68,3

2,27

23,1

2,27

Миколаївська

44,4

2,28

40,2

0,95

51,8

0,97

31,6

1,67

Полтавська

33,7

1,93

31,6

1,54

25,9

1,61

58,8

1,94

Рівненська

59,4

1,92

62,8

2,10

65,0

1,70

79,5

1,45

Сумська

66,7

1,20

38,1

2,49

87,1

2,02

62,5

1,12

Тернопільська

64,4

2,23

44,1

2,57

65,4

1,30

45,0

1,12

Харківська

40,2

2,19

55,0

2,58

53,9

1,90

40,1

2,50

Херсонська

60,0

2,30

25,0

2,68

67,2

2,16

6,9

2,71

Хмельницька

22,5

1,11

21,8

2,75

22,4

2,98

25,9

1,61

Одеська

68,7

1,05

50,0

2,31

58,3

2,12

44,6

2,17

Чернівецька

32,1

1,99

25,2

2,21

57,4

1,54

45,6

1,38

Черкаська

75,6

2,71

15,1

1,92

65,1

2,01

11,0

2,21

Чернігівська

54,4

6,04

39,9

2,72

50,7

2,12

21,3

2,97

м. Київ

37,2

1,93

41,3

2,03

34,3

1,49

26,9

1,96

Україна

47,0

0,82

39,5

0,56

27,1

0,42

41,6

0,81

Примітка. М — середнє арифметичне значення; m — похибка середнього арифметичного значення.

системи нагляду за резистентністю до протимікробних препаратів (EARSS-Net) [13].
Представник цефалоспоринів ІV покоління —
цефепім до клінічних штамів E. faecalis виявив
невисоку активність. До цього препарату нечутливими були (36,0 ± 0,8) % досліджених штамів.
Резистентність у регіонах України становила
від 6,7 до 100,0 %. Найбільшу (понад 40,0 %)
резистентність до цефепіму виявили в хірургічних стаціонарах Волинської ((44,10 ± 1,52) %),
Дніпропетровської ((62,50 ± 1,12) %), Закарпатської (100,0 %), Миколаївської ((40,40 ± 1,16) %),
Полтавської ((47,70 ± 2,42) %), Рівненської
((73,50 ± 2,41) %), Сумської ((87,00 ± 1,01) %),
Тернопільської ((64,7 ± 2,2) %), Одеської
((62,80 ± 1,77) %) і Чернівецької ((45,60 ± 2,49) %)
областей, найменшу (до 20,0 %) — в хірургічних

стаціонарах Дніпропетровської ((15,20 ± 1,29) %),
Житомирської ((3,20 ± 0,96) %) та Черкаської
((6,70 ± 1,56) %) областей.
Серед β-лактамних антибіотиків у дослід
жений період у хірургічних стаціонарах
України найбільшу активність до клінічних
штамів E. faecalis продемонстрували карбапенеми, до яких нечутливими були у середньому
(22,10 ± 0,49) % досліджених штамів. Резистентність до іміпенему та меропенему становила
у середньому (23,20 ± 0,69) і (20,90 ± 0,71) %
відповідно. В регіонах резистентність штамів E. faecalis до іміпенему становила від 8,7
до 47,1 %. Найбільшу (понад 30,0 %) резистентність виявили у хірургічних стаціонарах
Житомирської ((47,1 ± 2,9) %) та Рівненської
((39,00 ± 1,83) %) областей, найменшу — у хірур37
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Та блиц я 4
Антибіотикорезистентність штамів E. faecalis до аміноглікозидів у стаціонарах України (2011—2015), %
Антибіотик
Область

Гентаміцин
М

m

Амікацин
М

m

Нетилміцин
М

m

Волинська

17,3

2,70

26,9

2,45

40,0

1,49

Вінницька

26,9

2,15

9,1

2,34

0

0

Дніпропетровська

18,2

0,92

14,7

0,91

17,6

2,53

Донецька

41,5

1,37

0

0

18,9

2,02

Житомирська

52,7

1,61

52,9

5,35

0

0

Закарпатська

31,1

2,90

30,6

2,68

0

0

Запорізька

27,1

1,56

26,6

3,07

20,7

2,52

Івано-Франківська

17,2

2,05

41,4

2,11

27,6

1,79

Київська

38,9

2,32

28,8

2,57

25,5

1,52

Кіровоградська

25,0

1,65

38,7

2,75

0

0

Луганська

35,6

2,22

30,2

2,82

100,0

0

Львівська

32,7

2,10

46,2

2,78

100,0

0

Миколаївська

65,6

1,06

61,3

1,09

0

0

Полтавська

13,9

2,02

38,7

2,75

0

0

Рівненська

35,0

2,09

56,5

1,88

43,1

2,14

Сумська

65,3

2,80

16,7

1,23

48,4

2,98

Тернопільська

20,1

2,60

51,2

2,39

0

0

Харківська

40,0

2,01

34,6

2,07

33,3

1,74

Херсонська

33,3

1,43

41,0

1,88

0

0

Хмельницька

38,7

2,05

0

0

38,7

2,75

Одеська

45,4

1,82

55,7

2,11

0

0

Чернівецька

43,9

1,80

39,4

2,04

37,4

1,51

Черкаська

10,8

1,50

38,7

2,75

0

0

Чернігівська

29,2

2,02

53,2

1,34

0

0

м. Київ

35,7

1,87

19,5

1,47

23,1

2,41

Україна

37,4

0,42

38,1

0,56

31,5

1,23

Примітка. М — середнє арифметичне значення; m — похибка середнього арифметичного значення.

гічних стаціонарах м. Києва ((9,60 ± 1,11) %).
Резистентність до меропенему в регіонах становила від 4,2 до 56,9 %. Найбільшу (понад
50,0 %) резистентність зафіксували в хірургічних стаціонарах Київської ((50,30 ± 3,12) %) і
Тернопільської ((56,90 ± 2,84) %) областей, найменшу — у хірургічних стаціонарах Волинської
((4,20 ± 1,38) %) області.
Аміноглікозиди до клінічних штамів E. faecalis
виявили невисоку активність. Резистентність
до них у хірургічних стаціонарах у середньому
становила (37,50 ± 0,32) %. Порівняно з 2011 р.
резистентність штамів E. faecalis до тестованих
аміноглікозидів у 2015 р. зросла в 2,27 разу:
(18,70 ± 0,73) % у 2011 р., (40,90 ± 0,66) % у
2012 р., (28,00 ± 0,78) % у 2013 р., (40,90 ± 0,66) %
у 2014 р. та (42,50 ± 0,77) % у 2015 р. Резистентність у регіонах відрізнялася (табл. 4).
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Серед аміноглікозидів найменшу резистентність клінічні штами E. faecalis виявили до
нетилміцину (у середньому (31,50 ± 1,23) %).
До гентаміцину резистентність становила від
10,8 до 66,7 % (у середньому (37,40 ± 0,42) %),
до амікацину — від 9,1 до 61,3 % (у середньому
(38,10 ± 0,56) %).
Найбільшу резистентність досліджених
клінічних штамів E. faecalis до гентаміцину відзначено в хірургічних стаціонарах Миколаївської ((65,6 ± 1,1) %) та Сумської ((65,3 ± 2,8) %)
областей, до амікацину — в хірургічних
стаціонарах Житомирської ((52,90 ± 5,35) %),
Миколаївської ((61,30 ± 1,09) %), Рівненської
((56,50 ± 1,88) %) та Одеської ((55,70 ± 2,11) %)
областей, до нетилміцину — в хірургічних ста
ціонарах Луганської (100,0 %), Львівської
(100,0 %), Рівненської ((43,10 ± 2,14) %) і Сумсь-
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кої ((48,40 ± 2,98) %) областей. Найменшу резистентність штами E. faecalis продемонстрували до гентаміцину в хірургічних стаціонарах
Полтавської ((13,90 ± 2,02) %) та Черкаської
((6,8 ± 0,82) %) областей, до амікацину — в
хірургічних стаціонарах Вінницької області
((9,10 ± 2,34) %), до нетилміцину — в хірургічних стаціонарах Дніпропетровської області
((17,60 ± 2,53) %).
Отримані нами дані щодо резистентності
клінічних штамів E. faecalis до аміноглікозидів у
регіонах України певною мірою корелюють з даними досліджень, проведених у 2012—2015 рр.
EARSS-Net. Так, резистентність до аміногліко
зидів у європейських країнах становила від
29,6 % (2012) до 31,3 % (2015). Порівняно з 2012 р.
цей показник у 2015 р. збільшився на 5,7 %. Резистентність клінічних штамів E. faecalis до гентаміцину в європейських країнах в 2015 р. становила від 8,6 до 49,1 % Найменшу резистентність
виявлено на Кіпрі (8,6 %) та в Норвегії (9,8 %).
Аміноглікозиди виявили помірну активність до
E. faecalis у 6 із 30 країн (у Франції (12,2 %), Швеції
(12,6 %), Бельгії (13,3 %), Греції (13,3 %), Ісландії
(14,3 %) та Люксембурзі (14,3 %)). Помірну резистентність до аміноглікозидів виявлено в Нідерландах (23,0 %), Данії (25,4 %), Естонії (26,9 %),
на Мальті (27,6 %) та в Ірландії (28,0 %), на рівні
від 30 до 40 % — у Німеччині (31,1 %), Словенії
(32,3 %), Португалії (33,3 %), Австрії (33,7 %),
Хорватії (35,5 %), Латвії (36,2 %), Чехії (38,8 %) та
Іспанії (40,0 %), високу — в Болгарії (42,0 %), Литві
(44,4 %), Угорщині (45,5 %), Польщі (46,4 %), Італії
(47,8 %) та Словаччині (49,1 %) [13].
За даними літератури, відомі три модифікації
мішені дії для макролідів та лінкозамідів: метилювання 23S-субодиниці рРНК, що є спільною
мішенню для дії зазначених антимікробних препаратів, мутація в 5-му домені 23S-субодиниці
рРНК та мутації в генах рибосомальних білків
L4 та L22. Найпоширенішою є резистентність,
пов’язана з метилюванням мішені. У багатьох бактерій виявлено понад 20 генів, які кодують фермент метилазу. Метилювання мішені
забезпечує високий рівень резистентності до
макролідів та лінкозамідів. З огляду на те, що
обидва класи протимікробних препаратів мають
спільну ділянку для зв’язування з мішенню, формування резистентності до одного класу антимікробних препаратів у більшості випадків призводить до появи перехресної резистентності
до препаратів іншого класу. Активне виведення
макролідів та лінкозамідів забезпечують декілька транспортних систем. Основне значення має
система, яка кодується геном mef [14].

У нашому дослідженні макроліди до E. fae
calis продемонстрували невисоку антимікробну активність. Нечутливість до них виявили
(36,60 ± 0,42) % штамів. Порівняно з 2011 р.
резистентність штамів E. faecalis до тестованих макролідів у 2015 р. зросла в 1,76 разу:
(24,30 ± 0,85) % у 2011 р., (30,00 ± 1,06) % у
2012 р., (43,70 ± 0,93) % у 2013 р., (33,00 ±
± 1,12) % у 2014 р. та (42,70 ± 0,97) % у 2015 р.
Резистентність до аміноглікозидів в регіонах
відрізнялася (табл. 5).
Серед макролідів найбільшу резистентність
виявили до кларитроміцину ((42,6 ± 1,14) %),
найменшу — до еритроміцину ((34,7 ± 0,57) %).
Резистентність клінічних штамів E. faecalis до
азитроміцину становила (37,1 ± 0,76) %. Рівні
резистентності до зазначених препаратів у досліджених хірургічних стаціонарах окремих регіонів України суттєво різнилися. Нечутливість
клінічних штамів E. faecalis до еритроміцину в
хірургічних стаціонарах, розташованих у різних
регіонах України, варіювала у межах від 13,5
до 61,6 %, до кларитроміцину — від 14,8 до
81,4 %, до азитроміцину — від 11,8 до 73,6 %
Найбільшу резистентність E. faecalis до еритроміцину спостерігали у стаціонарах Закарпатської ((73,2 ± 2,11) %), Одеської ((61,6 ± 1,69) %)
та Донецької ((59,6 ± 2,61) %), найменшу — Черкаської ((13,5 ± 1,52) %) областей.
До кларитроміцину найбільшу резистентність штами E. faecalis виявили в хірургічних
стаціонарах Миколаївської ((81,4 ± 1,85) %),
Хмельницької ((80,2 ± 1,81) %), Полтавської
((75,0 ± 2,84) %), Херсонської ((70,0 ± 1,49) %)
областей та м. Києва ((73,1 ± 1,27) %), найменшу — Волинської ((14,8 ± 2,62) %), Кіровоградської ((16,3 ± 1,18) %) та Луганської
((16,0 ± 1,07) %) областей.
Найбільшу резистентність клінічні штами
E. faecalis до азитроміцину виявили в хірургічних стаціонарах Одеської ((60,0 ± 1,91) %),
Чернігівської ((73,6 ± 2,33) %), найменшу —
Херсонської ((13,2 ± 1,65) %) та Черкаської
((11,8 ± 1,73) %) областей.
Лінкозаміди у досліджений період (2011—
2015 рр.) до клінічних штамів E. faecalis виявили помірну активність. До них у середньому
були нечутливими (28,9 ± 0,49) % досліджених штамів. Резистентність E. faecalis до тестованих лінкозамідів у 2015 р. порівняно з
2011 р. зросла в 1,5 разу. В окремі роки дослідженого періоду рівні резистентності штамів E. faecalis до лінкозамідів у хірургічних стаціонарах різнилися і становили в середньому
(22,8 ± 0,96) % у 2011 р., (28,1 ± 0,94) % у
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Таблиц я 5
Антибіотикорезистентність штамів E. faecalis до макролідів у хірургічних стаціонарах України (2011—2015), %
Антибіотик
Область

Еритроміцин
М

m

Кларитроміцин

Азитроміцин

М

m

М

m

Волинська

33,3

2,62

14,8

2,62

19,8

2,27

Вінницька

50,6

1,49

40,0

2,65

20,0

1,33

Дніпропетровська

23,5

1,03

34,3

1,62

25,2

1,23

Донецька

59,6

2,61

28,1

1,30

16,5

2,12

Житомирська

43,1

1,59

58,2

1,55

48,3

2,56

Закарпатська

73,2

2,11

44,4

1,56

26,7

1,72

Запорізька

42,0

1,90

53,3

2,05

33,9

2,18

Івано-Франківська

22,2

2,10

23,1

1,28

17,6

1,96

Київська

41,1

2,07

23,9

2,55

34,3

1,63

Кіровоградська

30,9

2,60

16,3

1,18

34,6

2,56

Луганська

31,4

1,07

16,0

1,07

27,2

1,64

Львівська

38,8

2,92

33,3

1,60

18,6

1,96

Миколаївська

23,0

1,65

81,4

1,85

47,7

1,23

Полтавська

47,4

2,38

75,0

2,84

53,6

2,41

Рівненська

25,3

2,46

52,7

2,21

54,4

2,66

Сумська

36,4

1,51

28,6

2,08

30,0

2,37

Тернопільська

28,8

3,84

34,3

1,57

16,5

2,22

Харківська

21,8

2,72

48,9

3,01

45,7

1,97

Херсонська

50,0

1,25

70,0

1,49

13,2

1,65

Хмельницька

26,1

1,25

80,2

1,81

46,5

1,21

Одеська

61,6

1,69

66,7

1,17

60,0

1,91

Чернівецька

36,9

1,06

38,2

1,94

45,0

1,42

Черкаська

13,5

1,52

29,6

2,01

11,8

1,73

Чернігівська

28,1

1,69

24,7

2,11

78,3

2,17

м. Київ

35,2

2,18

73,1

1,27

38,6

1,07

Україна

34,7

0,57

42,6

1,14

37,1

0,76

2012 р., (33,2 ± 1,51) % у 2013 р., (31,3 ± 0,94) %
у 2014 р. та (34,2 ± 1,09) % у 2015 р. Рівні резистентності до окремих представників лінкозамідів в регіонах України різнилися.
Нечутливість клінічних штамів E. faecalis
до лінкоміцину та кліндаміцину у хірургічних стаціонарах регіонів України відрізнялася та варіювала в у межах від 7,0 до 86,3 %
і від 14,0 до 100,0 % відповідно. Найбільшу
резистентність E. faecalis до лінкоміцину виявили в хірургічних стаціонарах Полтавської
((59,4 ± 2,2) %), Рівненської ((56,4 ± 1,8) %),
Черкаської ((86,3 ± 1,8) %) областей, найменшу — Житомирської ((7,0 ± 1,3) %) області. До
кліндаміцину найбільшу резистентність штами
E. faecalis виявили в хірургічних стаціонарах
Полтавської ((92,1 ± 1,74) %) та Рівненської
((65,4 ± 2,3) %) областей, найменшу — Вінницької ((15,8 ± 1,9) %) області.
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Тетрацикліни у досліджений період (2011—
2015 рр.) у хірургічних стаціонарах України до
клінічних штамів E. faecalis продемонстрували
невисоку протимікробну активність. До них
нечутливість виявили (34,3 ± 0,45) % досліджених штамів. Резистентність E. faecalis до
тестованих тетрациклінів у 2015 р. порівняно
з 2011 р. зросла в 2 рази. В окремі роки дослідженого періоду рівні резистентності штамів
E. faecalis до тетрациклінів у хірургічних стаціонарах різнилися і становили в середньому
(23,1 ± 0,99) % у 2011 р., (32,5 ± 0,91) % у
2012 р., (45,6 ± 1,09) % у 2013 р., (32,5 ± 0,91) %
у 2014 р. та (46,4 ± 1,13) % у 2015 р. Рівні резистентності до окремих представників тетрациклінів у регіонах України різнилися. Нечутливіть штамів E. faecalis до тетрацикліну та
доксицикліну становила відповідно (29,3 ± 0,58)
і (40,5 ± 0,69) %.
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Резистентність клінічних штамів E. faecalis
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
((67,4 ± 1,31) %), а до доксицикліну — ІваноФранківської ((64,2 ± 1,48) %) та Тернопільської
((63,8 ± 2,53) %) областей.
Представник глікопептидів ванкоміцин до
клінічних штамів E. faecalis виявив помірну
антимікробну активність. До цього антибіотика були нечутливими (20,8 ± 0,37) % досліджених штамів. Частота виділення в пацієнтів
ванкоміцин-резистентних штамів E. faecalis
(VRE) в досліджених хірургічних стаціонарах
окремих регіонів України різнилася та варіювала у межах від 8,0 до 49,4 %. Найбільшу
резистентність клінічних штамів E. faecalis до
ванкоміцину спостерігали в хірургічних стаціонарах Харківської ((40,7 ± 2,8) %), Херсонської
((46,8 ± 2,15) %), Чернігівської ((49,4 ± 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) %).
Отримані нами дані щодо резистентності
клінічних штамів E. faecalis до ванкоміцину, 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). Так, у досліджений період (2012—2015 рр.) резистентність
клінічних штамів ентерококів до ванкоміцину
у європейських країнах варіювала в межах від
0 (Естонія, Ісландія, Люксембург, Норвегія,
Швеція) до 45 % (Ірландія). Резистентність
ентерококів до ванкоміцину у 2015 р. (8,3 %)
порівняно з 2012 р. (8,1 %) не зазнала суттєвих
змін, зросла лише на 2,5 %. Найменші рівні
резистентності у 2015 р. (до 5 %) виявлено у 8
із 30 країн Європейського Союзу (ЄС), зокрема
Фінляндії, Бельгії, Франції, Нідерландах, Іспанії,
Австрії, Данії та Словенії. Резистентність на
рівні від 10 до 20 % виявлено в Чехії, Німеччині,
Італії, Болгарії, Словаччині, Угорщині, Великій
Британії, Литві, Латвії, Польщі та Греції. Високі
рівні (понад 20 %) резистентності до ванкоміцину спостерігали в стаціонарах Португалії
(20,3 %), Румунії (25,0 %), Хорватії (25,8 %), на
Кіпрі (28,6 %) та Ірландії (45,8 %) [13].
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,
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- або
триступінчастих мутацій по тій або інший 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.
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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 [15].
У досліджений період (2011—2015 рр.) у
хірургічних стаціонарах України фторхінолони
до E. faecalis виявили невисоку антимікробну
активність, нечутливість до них продемонстрували в середньому (37,5 ± 0,23) % досліджених
штамів. Резистентність E. faecalis до тестованих
фторхінолонів у 2015 р. порівняно з 2011 р.
зросла в 1,85 разу.
В окремі роки дослідженого періоду рівні резистентності штамів E. faecalis до фторхінолонів
у хірургічних стаціонарах України різнилися і становили в середньому (21,6 ± 0,48) % у 2011 р.,
(34,8 ± 0,52) % у 2012 р., (37,9 ± 0,51) % у 2013 р.,
(44,8 ± 0,52) % у 2014 р. та (40,0 ± 0,57) % у
2015 р.
Найбільшу резистентність клінічні штами E. faecalis виявили до норфлоксацину
((43,1 ± 0,57) %), офлоксацину ((38,6 ± 0,54) %)
та ципрофлоксацину ((38,4 ± 0,42) %), найменшу — до лефлоцину ((22,2 ± 0,51) %). Нечутливість до гатифлоксацину й пефлоксацину
виявили відповідно (33,5 ± 0,6) і (35,5 ± 1,26) %
досліджених штамів. Рівні резистентності до
окремих представників фторхінолонів в регіонах України різнилися (табл.6).
Резистентність клінічних штамів E. faecalis
до офлоксацину та лефлоцину в хірургічних
стаціонарах окремих регіонів України варіювала у межах від 11,1 до 63,0 % і від 6,4 до 38 %.
Найбільшу резистентність до офлоксацину виявили в хірургічних стаціонарах Полтавської
(63,0 %), Тернопільської (57,5 %), Рівненської
(59,8 %) та Миколаївської (50,5 %), а до лефлоцину — в хірургічних стаціонарах Черкаської (33,6 %), Рівненської (33,3 %), Запорізької
(38,0 %), Миколаївської (29,6 %) та Полтавської
(29,2 %) областей, найменшу резистентність
до офлоксацину — в хірургічних стаціонарах
Житомирської (13,7 %), Київської (16,2 %),
Хмельницької (18,8 %), Одеської (19,0 %) та
Черкаської (11,1 %) областей, до лефлоцину —
в хірургічних стаціонарах Вінницької (18,3 %),
Дніпропетровської (11,3 %), Київської (17,8 %),

Луганської (11,5 %), Львівської (12,5 %), Тернопільської (19,1 %), Харківської (12,1 %), Херсонської (15,5 %), Хмельницької (6,4 %), Черкаської
(12,9 %) областей та м. Києва (13,1 %).
Резистентність клінічних штамів E. faecalis до
гатифлоксацину та ципрофлоксацину в регіонах
становила від 7,7 до 48,5 % і від 8,5 до 57,6 %
відповідно. Найбільшу резистентність (понад
40 %) до гатифлоксацину виявили в хірургічних
стаціонарах Житомирської (46,4 %), Закарпатської (57,9 %), Полтавської (46,9 %), Рівненської
(53,9 %), Херсонської (50,1) та Одеської (50,3 %)
областей, а до ципрофлоксацину — в хірургічних стаціонарах Волинської (49,6 %), Рівненської (45,2 %), Запорізької (42,7 %), Київської (41,0 %), Закарпатської (40,4 %), Одеської
(40,9 %) і Тернопільської (43,0 %) областей.
У досліджених хірургічних стаціонарах резистентність клінічних штамів E. faecalis до пефлоксацину та норфлоксацину становила від 10,4 до
45,2 % і від 11,1 до 63,4 % відповідно. Найбільшу резистентність до пефлоксацину виявлено
в хірургічних стаціонарах Полтавської (45,9 %),
Рівненської (37,7 %), Харківської (36,9 %), Запорізької (36,7 %), Дніпропетровської (35,8 %)
областей та м. Києва (34,8 %), а до норфлоксацину — в хірургічних стаціонарах 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.
Представник оксазолідинонів — лінезолід
до клінічних штамів E. faecalis виявив найбільшу антимікробну активність серед досліджених антибіотиків. До якого нечутливими
були (14,10 ± 0,38) % штамів. Резистентність
E. faecalis до лінезоліду у 2015 р. порівняно з
2011 р. зменшилася на 7,8 %: (10,1 ± 0,7) % у
2011 р., (19,3 ± 1,0) % у 2012 р., (24,1 ± 1,5) % у
2013 р., (19,3 ± 1,0) % у 2014 р. та (9,5 ± 0,7) %
у 2015 р.
Резистентність штамів E. faecalis до лінезоліду в регіонах становила від 3,7 до 30,7 %. Найбільшу резистентність зафіксували в хірургічних
стаціонарах Закарпатської ((30,70 ± 2,11) %) та
Харківської ((30,30 ± 2,24) %) областей, найменшу — в хірургічних стаціонарах Волинської
((3,70 ± 2,08) %), Миколаївської ((4,5 ± 1,1) %),
Дніпропетровської ((4,90 ± 1,28) %), Запорізької
((5,70 ± 0,48) %), Львівської ((5,40 ± 2,19) %) і
Тернопільської ((7,30 ± 2,31) %) областей.
Отже, отримані результати свідчать, що у досліджений період (2011–2015) у хірургічних стаціонарах України (37,0 ± 0,16) % клінічних шта-
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Таблиц я 6
Антибіотикорезистентність штамів E. faecalis до окремих фторхінолонів у хірургічних стаціонарах України
(2011—2015), %
Антибіотик
Область
Волинська

Офлоксацин

Лефлоцин

Гатифлоксацин

М

m

М

m

М

m

39,8

2,10

27,5

1,85

38,2

2,69

Вінницька

20,7

2,11

18,3

2,27

25,9

2,12

Дніпропетровська

22,0

3,04

11,3

1,59

16,9

2,14

Донецька

39,5

2,29

27,3

2,17

21,7

1,82

Житомирська

13,7

1,68

24,3

1,87

46,4

2,29

Закарпатська

33,3

1,41

24,4

2,10

57,9

2,12

Запорізька

21,6

2,41

38,0

1,88

39,5

1,69

Івано-Франківська

37,4

3,21

22,3

3,07

43,0

2,95

Київська

16,2

2,29

17,8

2,08

28,1

2,09

Кіровоградська

22,3

2,13

23,6

2,92

12,2

1,45

Луганська

33,5

2,39

11,5

2,55

22,7

2,82

Львівська

28,0

2,12

12,5

2,77

7,7

1,23

Миколаївська

50,5

0,97

29,6

1,41

28,1

1,02

Полтавська

63,0

2,29

29,2

1,39

46,9

2,82

Рівненська

59,8

1,81

33,3

1,76

53,9

1,87

Сумська

23,8

2,29

22,9

2,10

22,1

2,11

Тернопільська

57,5

1,82

19,1

2,57

16,3

1,62

Харківська

29,6

1,86

12,1

0,64

29,3

2,38

Херсонська

22,7

2,92

15,5

2, 59

50,1

2,87

Хмельницька

18,8

2,14

6,4

2,32

28,9

2,18

Одеська

19,0

1,06

26,4

1,77

50,3

2,45

Чернівецька

21,4

2,71

30,6

2,12

17,2

2,01

Черкаська

11,1

2,06

12,9

2,04

31,7

2,27

Чернігівська

35,6

1,05

23,9

1,55

28,6

1,08

м. Київ

29,4

1,53

13,1

1,93

19,8

1,92

Україна

38,9

0,59

22,4

0,58

33,5

0,60

Примітка. М — середнє арифметичне значення; m — похибка середнього арифметичного значення.

мів E. faecalis були нечутливими до тестованих
антибіотиків. Резистентність штамів E. faecalis
до різних груп та класів антибіотиків відрізнялася. Найбільшу резистентність виявили до
аміноглікозидів (40,2 %), найменшу — до оксазолідинонів (12,7 %), помірну — до глікопептидів (22,4 %) та лінкозамідів (29,9 %), майже
однакову резистентність — до β-лактамних
препаратів (37,5 %), тетрациклінів (36,5 %) та
макролідів (37,0 %). Резистентність до фторхінолонів становила 39,2 %.
Установлено суттєві відмінності у резистентності досліджених штамів E. faecalis до антибіотиків, які належали до різних класів та груп.
Найактивнішими щодо штамів E. faecalis були
лінезолід, ванкоміцин, меропенем, лефлоцин та
іміпенем. До цих препаратів резистентність вия-

вили 14,1; 20,8; 20,9; 22,4 та 23,2 % штамів. Найбільшу резистентність штами E. faecalis продемонстрували до цефалексину (56,4 %), пеніциліну
(47,9 %), цефуроксиму (47,4 %), цефоперазону
(47 %), норфлоксацину (43,1 %), кларитроміцину
(42,6 %), цефтазидиму (41,6 %) та доксицикліну
(40,5 %), високу (від 35 до 40 %) — до кліндаміцину (39,7 %), цефотаксиму (39,5 %), офлоксацину
(38,6 %), цефазоліну (38,5 %), ципрофлоксацину
(38,4 %), амікацину (38,1 %), гентаміцину (37,4 %),
азитроміцину (37,6 %), цефепіму (36 %) та пефлоксацину (35,5 %).
У 2015 р. резистентність клінічних штамів
E. faecalis до антибіотиків, які використовують
у хірургічних стаціонарах України, порівняно з
2011 р. зросла на 13,8 %. Виявлено чітку тенденцію до збільшення резистентності E. faecalis
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до антибіотиків різних груп та класів, зокрема
до аміноглікозидів (у 2,3 разу), β-лактамних антибіотиків (в 1,6 разу), макролідів (у 1,76 разу),
тетрациклінів (у 2,0 разу), фторхінолонів
(у 1,8 разу), лінкозамідів (1,5 разу), глікопептидів
(на 12,8 %), тоді як оксазолідинонів резистентність зменшилася на 7,8 %.
Аналіз даних щодо чутливості клінічних штамів E. faecalis показав, що в період з 2011—
2015 рр. рівень резистентності до тестованих
антибіотиків різних класів відрізнявся у різних
регіонах України. На нашу думку, ці відмінності
пов’язані не з географічним розташуванням
стаціонарів, а з локальними особливостями
політики використання антибіотиків.
Для отримання інформації, необхідної для
розробки і впровадження ефективних підходів
до лікування інфекцій, запобігання появі та
поширенню мікробної резистентності на локальному, регіональному і національному рівні
необхідно налагодити систематичний епідеміологічний нагляд за мікробною резистентністю.
Отримана інформація дасть змогу оцінити тенденції та спрогнозувати ймовірність виникнення
і поширення мікробної резистентності, її наслідків для пацієнта. Аналіз ситуації, яка склалася,
дасть змогу розробити на відповідному рівні
стратегію стримування поширення антибіотикорезистентності та вжити відповідних заходів
для боротьби із цим явищем.

України в 2011—2015 рр. у середньому становила 37 %. Відзначено тенденцію до зростання
резистентності E. faecalis до антибіотиків, яка
в 2015 р. порівняно з 2011 р. збільшилася на
13,8 %.
2. Резистентність клінічних штамів E. faecalis
у хірургічних стаціонарах України — важлива терапевтична та епідеміологічна проблема.
Найбільшою активністю до клінічних штамів
E. faecalis характеризувалися лінезолід, ванкоміцин, меропенем, лефлоцин та іміпенем.
Високу резистентність зафіксовано до цефалексину (56,4 %), пеніциліну (47,9 %), цефуроксиму (47,4 %), цефоперазону (47 %), норфлоксацину (43,1 %), кларитроміцину (42,6 %),
цефтазидиму (41,6 %), доксицикліну (40,5 %),
кліндаміцину (39,7 %), цефотаксиму (39,5 %),
амікацину (38,1 %), гентаміцину (37,4 %), азитроміцину (37,6 %).
3. З огляду на постійну зміну рівня резистентності клінічних штамів E. faecalis в регіонах України необхідно проводити постійний
моніторинг резистентності до дії антибіотиків
у кожному стаціонарі та на підставі 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 національ
ному рівнях.
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АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ КЛИНИЧЕСКИХ ШТАММОВ
Enterococcus faecalis В ХИРУРГИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРАХ УКРАИНЫ:
РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЦЕНТРОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (2011—2015)
А.Г. Салманов 1, А.Ю. Усенко 2
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Резюме
Цель работы — изучить антибиотикорезистентность клинических штаммов Enterococcus faecalis, выделенных у пациентов, госпитализированных в хирургические стационары в разных регионах Украины.
Материалы и методы. Исследованы 87 273 клинических штамма E. faecalis, выделенных у пациентов,
госпитализированных в хирургические отделения 47 многопрофильных стационаров в г. Киеве и 24
областях Украины. Изучена чувствительность штаммов E. faecalis к 34 антибиотикам (пенициллин, ампициллин, амоксициллин, оксациллин, ампициллин/сульбактам, амоксициллин/клавуланат, цефазолин,
цефалексин, цефуроксим, цефоперазон, цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим, цефепим, имипенем,
меропенем, гентамицин, амикацин, нетилмицин, эритромицин, кларитромицин, азитромицин, линкомицин, клиндамицин, тетрациклин, доксициклин, ванкомицин, офлоксацин, лефлоцин, норфлоксацин,
гатифлоксацин, ципрофлоксацин, пефлоксацин, линезолид) в соответствии с рекомендациями Института клинических и лабораторных стандартов США (Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)).
Результаты и обсуждение. В исследуемых хирургических стационарах Украины 37 % штаммов
E. faecalis были резистентными к тестированным антибиотикам. Наиболее активными антибиотиками
относительно штаммов E. faecalis были линезолид, ванкомицин, меропенем, лефлоцин и имипенем.
Высокая частота резистентности отмечена к цефалексину (56,4 %), пенициллину (47,9 %), цефуроксиму
(47,4 %), цефоперазону (47,0 %), норфлоксацину (43,1 %), кларитромицину (42,6 %), цефтазидиму
(41,6 %), доксициклину (40,5 %), клиндамицину (39,7 %), цефотаксиму (39,5 %), амикацину (38,1 %),
гентамицину (37,4 %) и азитромицину (37,6 %). Частота выделения ванкомицин-резистентных штаммов
E. faecalis (VRE) составила от 8,0 до 49,4 % (в среднем — 20,8 %).
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Выводы. Антибиотикорезистентность клинических штаммов E. faecalis в исследуемых стационарах — важная терапевтическая и эпидемиологическая проблема. Наибольшей активностью к клиническим штаммам E. faecalis обладали линезолид, ванкомицин, меропенем, лефлоцин и имипенем. Учитывая
постоянные изменения уровня резистентности нозокомиальных штаммов E. faecalis в разных регионах,
необходимо проводить постоянный мониторинг за антибиотикорезистентностью в каждом стационаре и на основании полученных локальных данных разработать больничный формуляр антибиотиков.
Политику использования антибиотиков в каждом хирургическом стационаре следует определять в
зависимости от локальных данных относительно резистентности к противомикробным препаратам.
Необходимо организовать систему эпидемиологического надзора за микробной резистентностью на
локальном, региональном и национальном уровнях.
Ключевые слова: Enterococcus faecalis, хирургия, хирургические стационары, нозокомиальные
инфекции, антибиотики, антибиотикорезистентность, ванкомицин-резистентные энтерококки.
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Abstract
Objective — to study the activity of antimicrobials against nosocomial strains of Enterococcus faecalis,
isolated in the surgical hospitals of different regions of the Ukraine.
Materials and methods. A total of 87273 nosocomial strains of E. faecalis isolated in 2011—2015
from patients hospitalized in 47 surgical hospitals in 24 different regions of Ukraine. Susceptibility to 34
antimicrobials: penicillum, ampicillin, amoxicillin, oxacillin, ampicillin/sulbactam, amoxicillin/clavulanic acid,
cefazolin, cefalexin, cefuroxime, cefoperazone, cefotaximum, ceftriaxone, ceftazidime, cefepim, imipenem,
meropenem, gentamicin, amikacinum, eritromicin, clarithromycin, azithromycin, lincomycin, clindamycin,
tetracyclin, doxycyclinum, vancomycin, ofloxacinum, levofloxacin, gatifloxacin, ciprofloxacin, norfloxacin,
pefloxacin, linezolid was determined by agar dilution method in accordance with the CLSI (Clinical and
Laboratory Standards Institute) recommendations.
Results and discussion. Studies have shown that in surgical hospitals in Ukraine, 37 % of E. faecalis
strains showed resistance to tested antibiotics. The most potent antimicrobials were linezolid, vancomycin,
meropenem, levofloxacin and imipenem. The high rates of resistance were found to cefalexin (56.4 %),
penicillum (47.9 %), cefuroxime (47.4 %), cefoperazone (47.0 %), norfloxacin (43.1 %), clarithromycin (42.6 %),
ceftazidime (41.6 %), doxycyclinum (40.5 %), clindamycin (39.7 %), cefotaximum (39.5 %), amikacinum
(38.1 %), gentamicin (37.4 %), and to azithromycin (37.6 %). The frequency of isolation of vancomycinresistant E. faecalis (VRE) among tested strains was 20.8 % varying from 8.0 % to 49.4 % in surgical hospitals
of different regions.
Conclusions. Resistance of clinical strains of E. faecalis at in-patient medical institutions, that are subject
to research, is a serious therapeutic and epidemiologic issue. Linezolid, vancomycin, meropenem, levofloxacin,
and imipenem have been the most active to nosocomial strains of E. faecalis. Taking into account resent
changes and resistance levels of nosocomial strains of E. faecalis, which take place in various regions, constant
monitoring over resistance to antimicrobials at every in-patient medical institution is required. Also, hospital
record sheets of antibiotics should be elaborated based upon the local data received. Antibiotics utilization
policy in each surgical in patient institution should be determined based 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 level.
Key words: Enterococcus faecalis, surgery, surgical departments, nosocomial infections, antibiotics,
antimicrobial resistance. vancomycin-resistant enterococci.
Citation: Salmanov AG, Usenko AYu. Antibiotic resistance of nosocomial strains Enterococcus faecalis in
Ukrainian surgical departments: results of multicenter study (2011—2015). International Journal of Antibiotics
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Антимікробна резистентність
провідних збудників інфекцій
сечових шляхів у Києві (Україна)
Мета роботи — вивчити резистентність до антибіотиків бактеріальних збудників інфекцій сечових
шляхів (ІСШ), виділених у пацієнтів урологічного стаціонару в м. Києві.
Матеріали і методи. Досліджено 1612 штамів бактерій, виділених із сечі хворих з ІСШ (цистит,
уретрит, пієлонефрит), госпіталізованих в урологічне відділення ДУ «Інститут урології НАМН України»
у м. Києві протягом 2016 р. Серед пацієнтів переважали жінки — 1201 (74,5 %). Вік хворих становив від
17 до 74 років. Для збору даних використано медичну документацію лікарні. Мікробіологічні дослідження
виконано у лабораторії мікробіології ДУ «Інститут урології НАМН України». Аналізували результати культурального дослідження зразків сечі, зібраних за наявності клінічних ознак ІСШ. Дослідження клінічного
матеріалу та інтерпретацію отриманих результатів проводили загальноприйнятими методами. Вивчено
чутливість уропатогенів до 31 антибіотика диско-дифузійним методом відповідно до рекомендацій
Інституту клінічних та лабораторних стандартів США (Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)).
Результати та обговорення. Аналіз мікробного спектра сечі виявив домінування серед уропатогенів
штамів Escherichia coli (32,0 %), Enterococcus faecalis (19,5 %), Klebsiella pneumoniae (10,9 %), Staphylococcus
epidermidis (8,9 %), S. haemolyticus (6,5 %) та Pseudomonas aeruginosa (6,4 %). Частка Enterococcus faecium,
Enterobacter aerogenes і Streptococcus viridans становила відповідно 2,5, 2,2 і 1,6 %, Enterobacter cloacae,
Klebsiella oxytoca, Acinetobacter baumannii, Proteus vulgaris та Providencia rettgeri — менше 1,0 %. У більшості випадків (69,7 %) мікроорганізми виділено у монокультурі, у решті випадків — у мікробних асоціаціях. Високу резистентність до тестованих антибіотиків виявили штами E. aerogenes (45,1 %), E. cloacae
(45,7 %), E. faecium (40,9 %), E. faecalis (40,7 %), E. coli (39,9 %), P. aeruginosa (34,0 %), K. pneumoniae
(28,6 %). Найбільш активними до уропатогенів були іміпенем (E. coli — 87,6 %, P. aeruginosa — 75,7 %,
E. cloacae — 67,3 %, E. aerogenes — 72,6 %, K. pneumoniae — 93,2 %), меропенем (E. coli — 89,1 %,
P. aeruginosa — 76,7 %, K. pneumoniae — 82,6 %), лефлоцин (E. coli — 74,5 %, ентерококи — 78,7 %,
P. aeruginosa — 76,7 %, E. cloacae — 73,9 %, E. aerogenes — 80,4 %, K. pneumoniae — 83,5 %), амоксицилін/клавуланат (ентерококи — 84,6 %), фурагін (ентерококи — 82,6 %), цефоперазон (K. pneumoniae —
89,2 %, P. aeruginosa — 73,8 %), цефтріаксон (K. pneumoniae — 80,1 %).
Висновки. Антибіотикорезистентність збудників ІСШ — важлива терапевтична проблема. Найбільшою активністю до уропатогенів характеризуються іміпенем, меропенем, лефлоцин, амоксицилін/
клавуланат, фурагін, цефоперазон, цефтріаксон, які можна розглядати як препарат вибору для призначення стартової терапії ІСШ. Необхідно здійснювати постійний моніторинг за резистентністю до
дії антибіотиків. Політику використання антибіотиків у кожному стаціонарі слід визначати залежно від
локальних даних щодо резистентності до протимікробних препаратів.
Ключові слова: інфекції сечових шляхів, мікроорганізми, антибіотики, резистентність до антибіотиків.
Посилання: Салманов А.Г., Руденко А.В. Антимікробна резистентність провідних збудників інфекцій
сечових шляхів у Києві (Україна). International Journal of Antibiotics and Probiotics. 2017 Dec; 1 (2): 48-60.
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Вступ
Інфекції сечових шляхів (ІСШ) належать до
найпоширеніших інфекційних захворювань.
За класифікацією Європейської асоціації урологів (European Association of Urology), до ІСШ
віднесено уретрит, цистит, пієлонефрит, уросепсис [1]. У 2005 р. в Україні було прийнято
класифікацію ІСШ, яку використовують у дітей
та дорослих.
ІСШ — глобальна соціально-економічна
проблема охорони здоров’я [1]. Сечові катетери є важливим чинником ризику розвитку
інфекцій сечових шляхів. Понад 40 % ІСШ
пов’язані з наданням медичної допомоги, а
саме з використанням катетерів [2]. Бактерурія
розвивається у 25 % пацієнтів, яким проводять катетеризацію [3, 4].
Економічні збитки, завдані інфекціями,
пов’язаними з наданням медичної допомоги,
спричинені резистентними патогенами, вражають.
Так, в Україні вони можуть досягати 1 млрд гривень на рік (для порівняння — щорічні економічні втрати від цих інфекцій та антимікробної
резистентності в Європі становлять приблизно
7 млрд євро, у США — 6,5 млрд доларів) [5].
Щодня у світі понад 1,5 млн пацієнтів звертаються до лікарів з приводу ІСШ. У США
реєструють щорічно понад 7 млн відвідувань
лікарів з цього приводу [6]. Приблизно 15 % з
усіх призначень антибактеріальних лікарських
засобів у США та країнах Європи стосується
хворих на ІСШ [7, 8]. Однак невиправдане та
неадекватне антибактеріальне лікування — це
основна причина бактеріальної резистентності не лише на індивідуальному, а і на популяційному рівні, що призводить до глобального зростання кількості резистентних штамів
бактерій. Особливе занепокоєння викликає
підвищення резистентності до антибіотиків
широкого спектра дії, зокрема до фторхінолонів, цефалоспоринів і навіть карбапенемів
[1, 9, 10]. Бактеріальна резистентність знижує
ефективність лікування, збільшує тривалість
госпіталізації та смертність. Лікарі змушені 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 [5].
Успіх стартової антибактеріальної терапії
ІСШ залежить від правильного вибору антибіотика на підставі даних про його резистентність.
У доступній літературі дослідженню антибіотикорезистентності збудників ІСШ у стаціонарах України присвячено поодинокі публікації,

а отримані результати суттєво відрізняються
[11—13]. Це не дає змоги обрати ефективну
емпіричну антимікробну терапію хворих.
Очевидно, що окремі повідомлення зарубіжних авторів не можуть замінити результати локальних досліджень, за допомогою яких можна
визначити масштаб поширення антибіотикорезистентності збудників ІСШ у стаціонарах
України. Це пов’язано з тим, що політика застосування антибіотиків в Україні та інших країнах
суттєво відрізняється.
В умовах обмеженої наявності нових антимікробних лікарських засобів резерву резистентність до антибіотиків є однією з ключових
проблем лікування інфекцій. Раціональне використання антибіотиків з урахуванням локальних
особливостей чутливості мікроорганізмів сприяє
мінімізації розвитку бактеріальної резистент
ності. У зв’язку з цим знання щодо особливості
зміни бактеріальної резистентності збудників
ІСШ може допомогти лікарям при виборі відповідного емпіричного лікування.
Мета роботи — вивчити резистентність до
антибіотиків бактеріальних збудників інфекцій
сечових шляхів, виділених у пацієнтів урологічного стаціонару в м. Києві.
МАТЕРІАЛИ і МЕТОДИ
Виконана робота є проспективним епідеміологічним дослідженням. Проведено ретроспективний аналіз результатів мікробіологічного
дослідження зрізків сечі від 1612 (872 жінок і
740 чоловіків віком від 17 до 74 років) хворих
на ІСШ (цистит, уретрит та пієлонефрит), які
перебували на лікуванні в ДУ «Інститут урології
НАМН України» в 2016 р. Обстежені пацієнти
були мешканцями різних регіонів України.
Усі дані отримано з медичної документації
(форма № 254/о — «Журнал реєстрації досліджень і результатів визначення чутливості
мікроорганізмів до хіміотерапевтичних препаратів», затверджена наказом МОЗ України № 1
від 04.01.2001 р.) досліджуваного стаціонару.
Аналізували результати культурального вивчення зразків сечі, зібраних за наявності клінічних
ознак ІСШ.
Мікробіологічні дослідження виконано у
лабораторії мікробіології ДУ «Інститут урології НАМН України». Дослідження клінічного
матеріалу та інтерпретацію отриманих результатів проводили згідно з наказом МОЗ
СРСР № 535 від 22.04.1985 р. «Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых
в клинико-диагностических лабораториях
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лечебно-профилактических учреждений».
Кількісне визначення бактерій здійснювали
шляхом посіву матеріалу на тверді поживні
середовища — агари (кров’яний, поживний,
жовточно-сольовий, Левіна). Визначали показник мікробного числа кожного з видів
бактерій та виділяли чисті культури. Ідентифікацію виявлених бактерій за їх морфологічними, культуральними і біохімічними
властивостями проводили за Bergey [14].
У роботі використано поживні середовища
компанії «Hi Мedia» (Індія).
Вивчали чутливість виділених штамів умовно-патогенних мікроорганізмів (УПМ) до 31 антибіотика (ампіцилін, оксацилін, амоксицилін/
клавуланат, цефіксим, цефуроксим, цефоперазон, цефотаксим, цефтріаксон, цефтазидим,
цефепім, іміпенем, меропенем, гентаміцин,
амікацин, еритроміцин, кларитроміцин, азитроміцин, лінкоміцин, кліндаміцин, доксициклін,
тигециклін, ванкоміцин, офлоксацин, лефлоцин, норфлоксацин, гатифлоксацин, ципрофлоксацин, спарфлоксацин, фурагін, фурамаг,
нітроксолін) 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 Європейського комітету з тестування
антимікробних препаратів (European Committee
on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST)).
Усі отримані кількісні результати досліджень
підлягали статистичній обробці загальноприй
нятими методами варіаційної і кореляційної
статистики. Формування бази даних та статистичний аналіз даних проводили з використанням спеціалізованої комп’ютерної програми
Microsoft Excel.

Етіологічна роль Staphylococcus еpidermidis
порівняно із S. aureus була більшою. Виділено
143 (8,9 % від загальної кількості досліджених
УПМ) штами S. еpidermidis. Дещо меншою була
етіологічна роль Staphylococcus haemolyticus
(виділено 105 штамів, 6,5 % від усіх УПМ). Це
підтверджує небезпечну тенденцію в останні роки щодо зростання ролі у розвитку нозокоміальних гнійно-запальних інфекцій S.
еpidermidis та S. haemolyticus, які раніше розглядали як представників нормальної мікрофлори людини.
Представників родини Streptococcaceae
виділено в 381 випадку (55,4 % від загальної
кількості грампозитивних бактерій). У загальній
структурі УПМ частка штамів Streptococcaceae
становила 23,6 %. Вони були представлені двома родами — Streptococcus та Enterococcus,
до яких належали штами Streptococcus viri
dans (n = 25), Enterococcus faecalis (n = 315) і
Enterococcus faecium (n = 41). Частка цих мікроорганізмів у загальній етіологічній структурі ІСШ становила відповідно 1,6 % (25/1612),
19,5 % (315/1612) та 2,5 % (41/1612). Отже, серед грампозитивних УПМ найбільшу етіологічну
роль у розвитку ІСШ відгравав E. faecalis.
Серед досліджуваних грамнегативних штамів УПМ 88,1 % (814 штамів) становили ентеробактерії, 11,9 % (110 штамів) — неферментуючі бактерії (Pseudomonas aeruginosa та
Acinetobacter baumannii). Ентеробактерії були
представлені декількома родами (Escherichia,
Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella та Proteus).
Переважали штами Escherichia coli (n = 516),
які становили 32 % від загальної кількості випадків виділення етіологічно значущої мікрофлори (р < 0,05). Друге місце серед ентеробактерій за кількістю виділених штамів посідала
K. pneumoniae (n = 176), частка яких у загальній
етіологічній структурі ІСШ становила 10,9 %.
З меншою частотою виділяли представників родів Enterobacter (зокрема Enterobacter
aerogenes — 36 штамів, Enterobacter cloacae —
10 штамів) та Proteus (P. mirabilis — 56 (3,5 % від
загальної кількості УПМ) штамів, P. rettgeri —
5 штамів, P. vulgaris — 7 штамів).
Неферментуючі грамнегативні УПМ —
збудники ІСШ були представлені штамами
Pseudomonas aeruginosa та Acinetobacter
baumannii (103 (6,4 % від усіх штамів УПМ) і
7 (0,4 %) відповідно). Отже, певну етіологічну
роль у розвитку ІСШ відігравав P. aeruginosa.
Аналіз мікробного спектра сечі продемонстрував етіологічну роль у розвитку ІСШ
ентеробактерій, зокрема E. coli — 32,0 %,

Результати та обговорення
Із зразків сечі від хворих було виділено
1612 штамів УПМ — збудників ІСШ в етіологічно значущих кількостях. Етіологічний
спектр збудників ІСШ, виявлених у хворих,
охоплював штами як грампозитивних (688
(42,7 %)), так і грамнегативних (924 (57,3 %))
УПМ. Виділені грампозитивні мікроорганізми належали до родин Micrococcaceae та
Streptococcaceae. Перша була представлена
родом Staphylococcus (307 штамів, або 44,6 %
від усіх грампозитивних мікроорганізмів та
19 % від УПМ). Отже, у розвитку ІСШ стафілококи відігравали велику роль. З них 59 (3,7 %
від усіх досліджених мікроорганізмів) штамів
ідентифіковано як Staphylococcus aureus.
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Рис. 1. Спектр та питома вага умовно-патогенних мікроорганізмів, виділених із сечі хворих на інфекції
сечових шляхів

E. faecalis — 19,5 %. До провідних збудників
ІСШ також належать K. pneumoniae — 10,9 %,
S. еpidermidis — 8,9 %, S. haemolyticus —
6,5 %, P. aeruginosa — 6,4 % та P. mirabilis —
3,5 (рис. 1).
Аналіз даних лабораторних досліджень показав, що більшість мікроорганізмів із зразків сечі було виділено у монокультурі — 1124
(69,7 %), решту — у мікробних асоціаціях.
Частота ідентифікації E. coli та E. faecalis не
залежала від топічного діагнозу ІСШ, але мала
статистично значущі відмінності за частого рецидивування захворювання. Так, E. coli виділено
у 827/1612 (51,3 %) хворих з пієлонефритом та
у 739/1612 (45,8 %) хворих на цистит (χ2 = 0,14;
р = 0,73), E. faecalis — відповідно у 354/1612
(21,9 %) і 434/1612 (26,9 %) хворих (χ2 = 0,17;
р = 0,68).
Отже, провідними збудниками ІСШ у досліджуваному урологічному стаціонарі у 2016 р.
були E. coli (32,0 %) та E. faecalis (19,5 %). Відзначено суттєве збільшення етіологічної ролі у
розвитку ІСШ штамів K. pneumoniae (10,9 %),
S. еpidermidis (8,9 %), S. haemolyticus (6,5 %),
P. aeruginosa (6,4 %).
Результати аналізу чутливості свідчили про
суттєві відмінності щодо рівня резистентності
досліджених збудників ІСШ до протестованих
антибіотиків. Незважаючи на відносно велику
частку в етіологічній структурі ІСШ стафілококів (19 %), резистентними були лише 16,6 %
мікроорганізмів, зокрема S. aureus (11,2 %),

S. epidermidis (12,9 %), S. haemolyticus (25,6 %).
Отже, серед стафілококів найбільш резистентними до антибіотиків були досліджені штами
S. haemoliticus, які в етіологічній структурі ІСШ
посідали п’яте місце (6,5 %). Вони виявили найбільшу резистентність до ципрофлоксацину
(53,2 %), гатифлоксацину (42,1 %), кларитроміцину (38,4 %), азитроміцину (38,7 %) та цефтріаксону (31,6 %), найменшу — до карбапенемів (< 10 %) і амоксициліну/клавуланату
(13,9 %). Резистентність до інших протестованих антибіотиків варіювала від 15 до 30 %. Частка оксацилін-резистентних штамів стафілококів
(S. aureus, S. epidermidis та S. haemoliticus) не
перевищувала 4 %.
Резистентність штамів E. coli до протестованих антибіотиків у середньому становила
39,9 %, до представників окремих груп та
класів антибіотиків вона була різною (рис. 2).
Так, аналіз даних виявив надзвичайно високу резистентність штамів E. coli до ампіциліну
(72,9 %), амоксициліну/клавуланату (68,2 %),
доксицикліну (66,7 %), цефіксиму (65,1 %) та
фурамагу (62,2 %). Уражає рівень резистент
ності E. coli до фторхінолонів ІІ—ІІІ покоління, які
вважаються препаратами вибору для емпіричного лікування ІСШ. За результатами нашого
дослідження, резистентність штамів E. coli до
фторхінолонів становила в середньому 28,8 %,
до фторхінолонів ІІ покоління (ципрофлоксацину, норфлоксацину та офлоксацину) — 42,2;
30,6 та 28,7 % відповідно, до представників
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Рис. 2. Антибіотикорезистентність штамів E. coli, виділених від хворих на інфекції сечових шляхів (2016)

фторхінолонів ІІІ покоління (спарфлоксацину і
левофлоксацину) — 28,4 та 15,5 %. Це свідчить
про недоцільність застосування зазначених
антибіотиків, окрім лефлоцину, для емпіричного
лікування ІСШ у досліджуваному урологічному
стаціонарі.
Відзначено високий рівень резистентності
E. coli щодо цефалоспоринів ІІ—ІІІ поколінь
(цефіксиму (65,1 %), цефуроксиму (46,5 %),
цефотаксиму (36,4 %), цефтріаксону (35,7 %)
та цефоперазону (31 %)), помірний — до цефтазидиму (26,4 %) та цефепіму (24,6 %), які є
представниками ІІІ та ІV покоління відповідно.
На нашу думку, це пов’язано з меншою частотою їх застосування у цієї категорії хворих.
Похідні нітрофуранів (фурамаг, фурагін та
нітроксалін) виявили незначну активність щодо
штамів E. coli. Ці препарати широко використовують для лікування хворих на ІСШ. Резистентність до них становила 62,2; 42,2 та 30,2 %
відповідно, що свідчить про неможливість використання цих препаратів для ефективного
лікування хворих на ІСШ.
Малою за весь період дослідження була
частка штамів E. coli, резистентних до карбапенемів. Так, резистентність до іміпенему
та меропенему становила 12,4 та 10,9 % відповідно.
Таким чином, результати аналізу чутливості
дають підставу стверджувати, що у досліджуваний період в урологічному стаціонарі найменший рівень резистентності виявили іміпенем,
меропенем та лефлоцин, а високий — ампі52

цилін, амоксицилін/клавуланат, доксициклін,
цефіксим та фурамаг.
Отримані нами дані щодо резистентності
E. coli до антибіотиків узгоджуються з результатами досліджень, проведених у 2012—2015 рр.
мережею Європейської системи нагляду за
резистентністю до протимікробних препаратів
(EARSS-Net) у 30 країнах Європейського Союзу
[15] та Україні [16].
В етіологічній структурі ІСШ у досліджуваному стаціонарі друге місце посідали штами ентерококів (22 %), представлені E. faecalis — 19,5 %
(315/1612) та E. faecium — 2,5 % (41/1612). Резистентність ентерококів до протестованих антибіотиків у середньому становила 40,8 % (рис. 3).
Резистентність досліджуваних штамів E. fae
calis і E. faecium до основних класів та груп протестованих антибіотиків відрізнялася. Встановлено, що найбільшу резистентність штами
E. faecalis виявили до тетрациклінів (59,0 %),
найменшу до аміноглікозидів (24,8 %) та глікопептидів (24,8 %). Штами Enterococcus виявили
помірну резистентність до похідних нітрофуранів (30,3 %). До макролідів та лінкозамідів
резистентними були відповідно 52,3 і 49,5 %
штамів, до β-лактамних препаратів та фторхінолонів — 40,8 і 41,7 % (рис. 4).
Виявлено суттєву відмінність щодо рівня резистентності досліджених штамів E. faecalis до
антибіотиків, які належали до різних класів та
груп. Найактивнішими щодо штамів E. faecalis
були амоксицилін/клавуланат, фурагін та лефлоцин. До цих препаратів резистентність вия-
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Рис. 3. Резистентність до антибіотиків штамів E. faecalis, виділених від хворих на інфекції сечових шляхів

вили 15,2, 18,4 та 21,3 % досліджених штамів.
Помірну резистентність штамів E. faecalis зафіксовано до гентаміцину (24,8 %), ванкоміцину
(24,8 %) та ампіциліну (27,9 %), високу (понад
50 %) — до азитроміцину (62,5 %), доксицикліну (59 %), цефіксиму (54,6 %), оксациліну
(52,1 %) та цефоперазону/сульбактаму (52,1 %),
резистентність на рівні від 40 до 50 % — до цефтріаксону (50,8 %), норфлоксацину (50,8 %),
лінкоміцину (49,5 %), цефуроксиму (48,3 %),
офлоксацину (48,3 %), кларитроміцину (47,3 %),
еритроміцину (47 %), спарфлоксацину (47 %),
ципрофлоксацину (45,7 %), на рівні від 30 до
40 % — до іміпенему (37,5 %), фурамагу
(36,8 %), нітроксоліну (35,6 %), цефотаксиму
(34,3 %) та меропенему (31,1 %).
Отримані нами дані щодо резистентності
E. faecalis до антибіотиків узгоджуються з результатами досліджень, проведених у 2012—

2015 рр. мережею Європейської системи нагляду за резистентністю до протимікробних
препаратів (EARSS-Net) у 30 країнах Європейського Союзу [15] та Україні [17].
Одним із провідних збудників ІСШ у досліджуваному урологічному стаціонарі був P. aeruginosa.
Дослідження чутливості його штамів до антибіотиків (рис. 5) виявило, що в середньому
резистентність штамів P. aeruginosa становила
34,0 %. Найвищий рівень резистентності виявили до макролідів (41,7 %) та β-лактамних препаратів (37,7 %)), найнижчий — до аміноглікозидів
(27,2 %), глікопептидів (27,2 %) та фторхінолонів
(27,8 %), високий — до похідних нітрофуранів
(35,6 %) та лінкозамідів (35,3 %), помірний — до
тетрациклінів (31,1 %).
Результати аналізу лабораторних даних продемонстрували суттєві відмінності
щодо резистентності досліджених штамів

Рис. 4. Резистентність штамів Enterococcus, виділених від хворих на інфекції сечових шляхів, до різних
класів та груп антибіотиків
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Рис. 5. Резистентність штамів P. aeruginosa до антибіотиків різних класів та груп

P. aeruginosa до окремих антибіотиків. Так,
найактивнішими щодо штамів P. aeruginosa
були лефлоцин, меропенем та іміпенем. До
цих препаратів резистентність виявили 23,3,
23,3 та 24,3 % досліджених штамів. Помірну
резистентність штами P. aeruginosa виявили
до цефоперазону (26,2 %), офлоксацину (27,1
%), ванкоміцину (27,2 %), гатифлоксацину
(27,2 %), амікацину (27,2 %), гентаміцину (27,2
%), цефтазидиму (27,2 %) та ципрофлоксацину (28,2 %), високу — до ампіциліну (67,1 %),
амоксициліну/клавуланату (63,1 %) та азитроміцину (41,7 %), резистентність на рівні від 30
до 40 % — до фурагіну (37,9 %), нітроксоліну
(35,9 %), кліндаміцину (35,3 %), цефтріаксону (35,2 %), цефепіму (35,2 %), цефіксиму
(35,1 %), фурамагу (33,1 %), цефуроксиму
(32,2 %), доксицикліну (31,1 %), спарфлоксацину (31,1 %), цефотаксиму (30,1 %) та норфлоксацину (30,1 %).
Отримані нами дані щодо резистентності
P. aeruginosa до антибіотиків узгоджуються з
результатами досліджень, проведених у 2012—
2015 рр. мережею Європейської системи нагляду за резистентністю до протимікробних препаратів (EARSS-Net) у 30 країнах Європейського
Союзу [15] та Україні [18].
Частка штамів Е. aerogenes та E. cloacae в
етіологічній структурі ІСШ була незначною і
становила 2,2 та 0,6 % відповідно, проте вони
виявилися одними із найбільш резистентних до
протестованих антибіотиків (45,6 %). Показники
резистентності зазначених штамів виявилися
майже однаковими. Найбільшу резистентність
штами Enterobacter виявили до макролідів
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(52,2 %) та лінкозамідів (52,2 %), найменшу —
до β-лактамних препаратів (38,3 %) і фторхінолонів (38,1 %). Високий рівень зафіксовано до
тетрациклінів (50,0 %), аміноглікозидів (43,5 %)
та похідних нітрофуранів (44,9 %).
Найактивнішими щодо штамів Enterobacter
були меропенем, іміпенем та лефлоцин (рис. 6).
До цих препаратів резистентність виявили 17,4,
17,4 та 19,6 % досліджених штамів. Помірну
резистентність штами Enterobacter виявили
до цефтазидиму (32,6 %), цефепіму (33,8 %),
нітроксоліну (34,8 %), цефтріаксону (34,8 %),
цефіксиму (34,8 %) та спарфлоксацину (34,8 %).
Резистентність до норфлоксацину становила
(39,1 %). Найбільшу резистентність (понад
50 %) досліджувані штами продемонстрували до амоксициліну/клавуланату (69,6 %),
кліндаміцину (52,2 %), ампіциліну (52,2 %),
азитроміцину (52,2 %) та фурамагу (52,2 %),
високу — до доксицикліну (50 %), ципрофлоксацину (47,8 %), фурагіну (47,8 %), офлоксацину (45,7 %), гентаміцину (43,6 %), амікацину
(43,6 %), цефуроксиму (43,5 %), цефотаксиму
(43,5 %), цефоперазону (41,3 %) та гатифлоксацину (41,3 %).
Отримані нами дані щодо резистентності
Enterobacter до антибіотиків узгоджуються з
результатами досліджень, проведених у 2012—
2015 рр. мережею Європейської системи нагляду за резистентністю до протимікробних
препаратів (EARSS-Net) у 30 країнах Європейського Союзу [15] та Україні [19].
K. pneumoniae у досліджуваному стаціонарі належала до провідних збудників ІСШ —
10,9 % (176/1612 штамів). Резистентність
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Рис. 6. Резистентність штамів Enterobacter до антибіотиків різних класів та груп

штамів K. pneumoniae до протестованих антибіотиків у середньому становила 28,6 %. Найбільшу резистентність штамів K. pneumoniae
виявили до похідних нітрофуранів (39,4 %),
макролідів (36,4 %) та тетрациклінів (34,1 %),
найменшу — до гліцилциклінів (20,5 %) і лінкозамідів (20,5 %), помірну — до β-лактамних
препаратів (23,8 %), аміноглікозидів (26,2 %) та
фторхінолонів (28,1 %).
Найактивнішими щодо штамів K. pneu
moniae були меропенем, іміпенем та лефлоцин (рис. 7). До цих препаратів резистентність

виявили 5,1, 6,8; 10,8 та 16,5 % досліджених штамів. Помірну резистентність штами
K. pneumoniae виявили до цефтріаксону
(19,9 %), цефтазидиму (20,5 %), кліндаміцину
(20,5 %), тигецикліну (20,5 %), цефуроксиму (20,5 %), цефотаксиму (23,9 %), цефепіму
(25,0 %), гентаміцину (25,0 %), спарфлоксацину (25,0 %), гатифлоксацину (25,0 %) та
амікацину (27,3 %), високу — до цефіксиму
(31,8 %), офлоксацину (34,1 %), норфлоксацину (34,1 %), ципрофлоксацину (34,1 %),
доксицикліну (34,1 %), фурагіну (36,4 %) та

Рис. 7. Резистентність штамів K. pneumoniae до антибіотиків різних класів та груп
55

International Journal of Antibiotics and Probiotics. 2017 Dec; 1 (2)

А.Г. Салманов, А.В. Руденко

азитроміцину (36,4 %), найбільшу — до ампіциліну (54,5 %), амоксициліну/клавуланату
(43,2 %) та нітроксоліну (40,9 %).
Отже, проведений аналіз мікробного спектра сечі продемонстрував домінування у розвитку ІСШ E. coli, E. faecalis, K. pneumoniae,
S. еpidermidis, S.haemolyticus, P. aeruginosa.
Незважаючи на відносно високу частку в етіологічній структурі ІСШ стафілококів, резистентність до антибіотиків виявили в середньому лише 16,6 % штамів, зокрема S. aureus,
S. epidermidis, S. haemolyticus. Стафілококи у
більшості випадків (від 60 до 80 %) виявляли в
асоціації з іншими патогенами ІСШ. Високий рівень резистентності до протестованих антибіотиків виявили штами E. coli (39,9 %), E. faecalis
(40,7 %), E. faecium (40,9 %), P. aeruginosa
(34 %), E. aerogenes (45,1 %) та E. cloacae
(45,7 %), K. pneumoniae (28,6 %). Ці бактерії у
більшості (понад 80 %) випадків виявляли в
монокультурі, що свідчить про їх велику роль у
розвитку ІСШ. Представники роду Enterobacter,
а саме E. aerogenes та E. cloacae, незважаючи
на низьку (2,2 і 0,6 %) частоту виділення із сечі,
виявили найбільшу (понад 45 %) резистентність
до антибіотиків.
Провідними збудниками ІСШ є E. coli,
E. faecalis, E. faecium, P. aeruginosa, E. aerogenes,
E. cloacae та K. pneumoniae, яких можна вважати проблемними у зв’язку з високим рівнем
резистентності до антибіотиків та здатністю
спричинити інфекцію в монокультурі.
Найбільшу антимікробну активність до провідних збудників ІСШ виявили іміпенем (E. coli —
87,6 %, P. aeruginosa — 75,7 %, ентеробактерії —
72,6 %, K. pneumoniae — 93,2 %), меропенем
(E. coli — 89,1 %, P. aeruginosa — 76,7 %, ентеробактерії — 72,6 %, K. pneumoniae — 82,6 %),
лефлоцин (E. coli — 74,5 %, ентерококи —
78,7 %, P. aeruginosa — 76,7 %, ентеробактерії — 80,4 %, K. pneumoniae — 83,5 %), амоксицилін/клавуланат (ентерококи — 84,6 %),
фурагін (ентерококи — 82,6 %), цефоперазон (K. pneumoniae — 89,2 %, P. aeruginosa —
73,8 %), цефтріаксон (K. pneumoniae — 80,1 %).
Зазначені антибіотики можна розглядати як
препарат вибору для призначення стартової
терапії ІСШ у дослідженому стаціонарі.
Отримані нами дані щодо резистентності
зазначених бактерій до антибіотиків узгоджуються з результатами досліджень, проведених
у 2012—2015 рр. мережею Європейської системи нагляду за резистентністю до протимікробних препаратів (EARSS-Net) у 30 країнах
Європейського Союзу [15].

У США E. coli, E. faecalis, E. faecium, P. aeru
ginosa, E. aerogenes, E. cloacae та K. pneumoniae
віднесено до так званих ESKAPE-патогенів
[20]. 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,
наявність яких у лікувально-профілактичних
установах слід суворо контролювати через загрозу їх епідемічного поширення. ВООЗ 17 лютого 2017 р. віднесла ці мікроорганізми до видів
бактерій, які становлять найбільшу загрозу для
здоров’я людини (всього їх 12) [21].
У нашому дослідженні продемонстровано
високу резистентість основних збудників ІСШ
до хінолонів/фторхінолонів. За даними літератури, першим хінолоном, класифікованим як
«антисептик сечових шляхів» та використаним
для лікування хворих на ІСШ, була налідиксова
кислота. Фторовані хінолони мали ще більш
виражену антибактеріальну активність щодо
уропатогенів: до середини 1990-х років резистентність штамів E. colі, ізольованих із сечі
хворих з ІСШ, становила менше 1 %. Починаючи з 2002 р., з’явилися перші повідомлення щодо збільшення резистентності збудників
ІСШ до фторхінолонів, яка нині у різних країнах
варіює від 9 до 83 % [22].
На нашу думку, збільшення частоти резистентності до фторхінолонів у хворих на ІСШ
пов’язане з їх введенням у рекомендації багатьох
міжнародних асоціацій урологічного та гінекологічного профілів як протимікробних препаратів
першої лінії для лікування і профілактики ІСШ.
Занепокоєння викликає підвищення резистентності штамів E. coli до карбапенемів та
Enterococcus spp. до цефалоспоринів ІІІ покоління. На відміну від фторхінолонів резистентність штамів E. coli до зазначених антибіотиків
має значні регіональні відмінності: від повної
відсутності у Китаї до 98 % у Індії [22]. Єдиними
лікарськими засобами, резистентність до яких
у багатьох країнах не перевищує 20 %, залишаються похідні нітрофуранів [22]. У 1953 р.
нітрофурани були затверджені в США для лікування неускладненої ІСШ. Протягом наступних
двох десятиріч похідні нітрофуранів широко
використовували, доки їх популярність не зменшилася у 1970 р. з появою ко-тримоксазолу
та β-лактамних антибіотиків. Проте останнім
часом підвищення резистентності до фторхінолонів разом з майже повною відсутністю нових
пероральних антибіотиків у арсеналі лікування
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ІСШ сприяло відновленню інтересу клініцистів
до нітрофуранів.
Результати нашого дослідження свідчать про
нагальну потребу постійного моніторингу за змінами бактеріальної чутливості та резистентності
в Україні. Ми впевнені, що емпіричний вибір антибактеріального лікування має ґрунтуватися на
особливостях локального етіологічного спектра
ІСШ та чутливості уропатогенів до антибіотиків.

3. Найбільшу антимікробну активність до провідних збудників ІСШ виявили іміпенем (E. coli,
P. aeruginosa, ентеробактерії, K. pneumoniae),
меропенем (E. coli, P. aeruginosa, ентеробактерії,
K. pneumoniae), лефлоцин (E. coli, ентерококи,
P. aeruginosa, ентеробактерії, K. pneumoniae),
амоксицилін/клавуланат (ентерококи), фурагін (ентерококи), цефоперазон (K. pneumoniae,
P. aeruginosa), цефтріаксон (K. pneumoniae).
Зазначені антибіотики можна розглядати як
препарат вибору для призначення стартової
терапії ІСШ у дослідженому стаціонарі.
4. З огляду на постійні зміни резистентності
мікроорганізмів необхідно здійснювати постійний моніторинг за резистентністю до дії антибіотиків у кожному стаціонарі та на підставі
отриманих локальних даних розробити лікарняний формуляр антибіотиків.
5. Необхідно організувати систему епідеміологічного нагляду за мікробною резистентністю
на локальному, регіональному та національ
ному рівнях.

ВИСНОВКИ
1. Провідними збудниками ІСШ є E. coli,
E. faecalis, E. faecium, P. aeruginosa, E. aerogenes,
E. cloacae та K. pneumoniae, яких можна вважати проблемними, у зв’язку з високим рівнем
резистентності до антибіотиків та здатністю
спричинити інфекцію в монокультурі.
2. Установлено високий рівень резистентності до антибіотиків штамів E. coli (39,9 %),
E. faecalis (40,7 %), E. faecium (40,9 %), P. aeru
ginosa (34 %), E. aerogenes (45,1 %) та E. cloacae
(45,7 %), K. pneumoniae (28,6 %).
Конфлікт інтересів
Конфлікту інтересів немає.
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Резистентность к антибиотикам доминирующих бактериальных
возбудителей инфекций мочевыводящих путей в г. Киеве
А.Г. Салманов 1, А.В. Руденко 2
1

Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев, Украина
2 ДУ «Институт урологии НАМН Украины», Киев, Украина

Резюме
Цель работы — изучить резистентность к антибиотикам бактериальных возбудителей инфекций
мочевыводящих путей (ИМП), выделенных у пациентов, госпитализированных в урологическую больницу г. Киева.
Материалы и методы. Исследованы 1612 штаммов бактерий, выделенных из мочи больных с ИМП
(цистит, уретрит, пиелонефрит), госпитализированных в урологическое отделение ГУ «Институт урологии
НАМН Украины» в г. Киеве в течение 2016 г. Среди пациентов преобладали женщины — 1201 (74,5 %).
Возраст больных составлял от 17 до 74 лет. Для сбора данных использована медицинская документация
больницы. Микробиологические исследования выполнены в лаборатории микробиологии ГУ «Институт урологии НАМН Украины». Исследование клинического материала и интерпретацию полученных
результатов проводили общепринятыми методами. Изучена чувствительность уропатогенов к 31
антибиотику диско-диффузным методом в соответствии с рекомендациями Института клинических и
лабораторных стандартов США (Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)).
Результаты и обсуждение. Анализ микробного спектра мочи выявил доминирование среди
уропатогенов штаммов Escherichia coli (32,0 %), Enterococcus faecalis (19,5 %), Klebsiella pneumoniae
(10,9 %), Staphylococcus epidermidis (8,9 %), S. haemolyticus (6,5 %) и Pseudomonas aeruginosa (6,4 %).
Доля Enterococcus faecium, Enterobacter aerogenes и Streptococcus viridans составляла соответственно 2,5, 2,2 и 1,6 %, Enterobacter cloacae, Klebsiella oxytoca, Acinetobacter baumannii, Proteus vulgaris и
Providencia rettgeri — менее 1,0 %. В большинстве случаев (69,7 %) микроорганизмы были выделены
в монокультуре, в остальных случаях — в микробных ассоциациях. Высокую устойчивость к тестируемым антибиотикам проявили штаммы E. aerogenes (45,1 %), E. cloacae (45,7 %), E. faecium (40,9 %),
E. faecalis (40,7 %), E. coli (39,9 %), P. aeruginosa (34,0 %), K. pneumoniae (28,6 %). Наиболее активными к
изучаемым уропатогенам были имипенем (E. coli — 87,6 %, P. aeruginosa — 75,7 %, E. cloacae — 67,3 %,
E. aerogenes — 72,6 %, K. pneumoniae — 93,2 %), меропенем (E. coli — 89,1 %, P. aeruginosa — 76,7 %,
K. pneumoniae — 82,6 %), лефлоцин (E. coli — 74,5 %, энтерококки — 78,7 %, P. aeruginosa — 76,7 %,
E. cloacae — 73,9 %, E. aerogenes — 80,4 %, K. pneumoniae — 83,5 %), амоксициллин/клавуланат
(энтерококки — 84,6 %), фурагин (энтерококки — 82,6 %), цефоперазон (K. pneumoniae — 89,2 %,
P. aeruginosa — 73,8 %), цефтриаксон ( K. pneumoniae — 80,1 %).
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Выводы. Антибиотикорезистентность возбудителей ИМП — важная терапевтическая проблема.
Наибольшей активностью к уропатогенам характеризуются имипенем, меропенем, лефлоцин, амоксициллин/клавуланат, фурагин, цефоперазон и цефтриаксон, которые можно рассматривать как
препарат выбора для назначения стартовой терапии ИМП. Необходимо осуществлять постоянный
мониторинг за резистентностью к действию антибиотиков. Политику использования антибиотиков
в каждом стационаре следует определять в зависимости от локальных данных о резистентности к
противомикробным препаратам.
Ключевые слова: инфекции мочевыводящих путей, микроорганизмы, антибиотики, резистентность
к антибиотикам.

Antibiotic Resistance of the Main Bacterial Pathogens of Urinary
Tract Infections in the Kyiv hospital, Ukraine
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Abstract
Objective — to determine resistance to antibiotics of the main pathogens of Urinary Tract Infections (UTI),
isolated from hospitalized patients in the Kyiv urological hospital, Ukraine.
Materials and methods. In this prospective study 1612 urine samples of patients (urine test results were
positive for UTIs) were examined during January to December 2016. A total of 1612 urine samples of patients
with clinical symptoms of UTI who had been referred to a medical laboratory of Kyiv urological hospital (Institute
of Urology of the Academy of Medical Sciences of Ukraine), were collected and processed immediately for
laboratory analysis. The age of the patients was from 17 to 74 years. The study included patients of different
sexes. There were 1201 (74.5 %) samples from female patients and 411 (25.5 %) from male patients. Patient
age ranged from 14 to 74 years (mean age 28.2 years). All patients were from different region of Ukraine.
Isolated bacteria were identified by standard microbiological tests. Antimicrobial susceptibility of isolates
was tested by the disk diffusion method according to the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)
recommendations, using Mueller — Hinton medium. Antimicrobial agents tested were 31 antibiotics. The
data were analyzed using the SPSS software (Version 18.SPSS). Statistical analysis was performed using
Chi-square and Fisher’s exact tests to determine significant correlations between gender and the type of
bacteria. Statistical significance was considered at a p < 0.05.
Results and discussion. According to our results, Escherichia coli was the most common etiological agent
of UTI (32 %), followed by Enterococcus faecalis (19.5 %), Klebsiella pneumoniae (10.9 %), Staphylococcus.
epidermidis (8.9 %), Staphylococcus haemolyticus (6.5 %), Pseudomonas aeruginosa (6.4 %), Enterococcus
faecium (2.5 %), Enterobacter aerogenes (2.2 %), and Streptococcus viridans (1.6 %). Frequency of Enterobacter
cloacae, Klebsiella oxytoca, Acinetobacter baumannii, Proteus vulgaris and Proteus rettgeri was 0.6 %,
0.5 %, 0.4 %, 0.3 % and 0.3 %, respectively. The high resistance to tested antibiotics was demonstrated
by strains of E. aerogenes (45.1 %), E. cloacae (45.7 %), E. faecium (40.9 %), E. faecalis (40.7 %), E. coli
(39.9 %), P. aeruginosa (34 %), K. pneumoniae (28.6 %). The most active for the studied uropathogens
were imipenem (E. coli — 87.6 %, P. aeruginosa — 75.7 %, E. cloacae — 67.3 %, E. aerogenes — 72.6 %,
K. pneumoniae — 93.2 %), meropenem (E.coli — 89.1 %, P. aeruginosa — 76.7 %, K. pneumoniae — 82.6 %),
levofloxacin (E. coli — 74.5 %, enterococci — 78.7 %, P. aeruginosa — 76.7 %, E. cloacae — 73.9 %,
E. aerogenes — 80.4 %, K. pneumoniae — 83.5 %), amoxicillin/clavulanate (enterococci 84.6 %), furagin
(enterococci — 82.6 %), cefoperazone (K. pneumoniae — 89.2 %, P. aeruginosa — 73.8 %), ceftriaxone
(K. pneumoniae — 80.1 %).
Conclusions. The antibiotic resistance of the UTI pathogens, which is the subject of the study, is a serious
therapeutic problem. It is necessary to carry out constant monitoring of resistance to antibiotics. The policy of
antibiotic use in each hospital should be determined depending on local data on resistance to antimicrobials.
Key words: urinary tract infection, causative agents, antibiotics, antimicrobial resistance.
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Характеристики сучасного бактерійного чинника
при гострому панкреатиті та їх клінічне значення
для обґрунтування лікувальної тактики
Мета роботи — вивчити характеристики сучасного бактерійного чинника (БЧ) при гострому панкреатиті (ГП) та проаналізувати їх клінічне значення для обґрунтування лікувальної тактики.
Матеріали і методи. Проведено 147 бактеріологічних досліджень вмісту перипанкреатичних рідинних скупчень та некротизованих тканин підшлункової залози і заочеревинної клітковини з використанням методик аеробного та анаеробного культивування матеріалу. Чутливість аеробних бактерій до
антибіотиків визначали диско-дифузійним методом, анаеробних бактерій — за допомогою тест-систем
АТВ ANA (BioMerieux. Франція). Ступінь чутливості/резистентності аеробних мікроорганізмів до антибактерійних засобів оцінювали згідно з наказом МОЗ України № 167 від 05.04.2007 «Про затвердження методичних вказівок “Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів”»,
а анаеробних — на підставі мінімальної інгібувальної концентрації антибіотика.
Результати та обговорення. Установлено, що БЧ при ГП представлений широким спектром мікрофлори з домінуванням аеробних бактерій у вигляді монокультури (37 %) та аеробно-анаеробних
асоціацій (39 %) з грамнегативною ознакою (56 %). Аналіз асоціаційності культивованої мікрофлори
засвідчив незмінність існуючих асоціацій упродовж усього періоду захворювання у кожного другого
хворого. Приєднання інфекційного чинника до первинно асептичного запального процесу відбувається
як у ранні (до одного тижня, 17 %), так і в пізні (через 3 тиж, 31 %) терміни. Визначено чутливість мікрофлори до антибіотиків та виявлено умови виникнення її полірезистентності. З’ясовано особливості
використання антибіотиків на різних етапах лікування в режимі превентивної та етіотропної терапії.
Виявлено деякі ознаки інфекційного чинника, які є предикторами тяжкості перебігу ГП.
Висновки. Бактерійний чинник (панкреатична інфекція) при ГП представлений переважно ентеробактеріями і анаеробною неклостридіальною флорою з неоднаковою тропністю окремих видів бактерій
до рідинних та тканинних патоморфологічних субстратів. Незмінність верифікованих мікробних асоціацій відзначено впродовж усього періоду захворювання в 54 % спостережень. Аналіз асоціаційності
культивованої мікрофлори за індексами частоти виявлення (Рi), постійності (С) та домінування (D) дає
підставу вважати бактерії Enterococcus spp. та Enterobacter aerogenes «мікробами-індикаторами» наявності анаеробної флори. Інфікованість залози або заочеревинної клітковини, раннє приєднання інфекційного чинника, домінування аеробно-анаеробної флори та її грамнегативна приналежність можуть
бути об’єктивними критеріями оцінки тяжкості перебігу захворювання. Превентивна антибіотикотерапія
сприяє збереженню асептичності запального процесу підшлункової залози в 68 % спостережень. У післяопераційний період антибіотики доцільно використовувати в режимі етіотропної антибіотикотерапії.
Ключові слова: характеристики бактерійного чинника, гострий панкреатит, значення в обґрунтуванні тактики лікування.
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Вступ
Гострий панкреатит (ГП) — одне з найскладніших, прогностично малосприятливих та нерідко життєво небезпечних гострих захворювань
органів черевної порожнини [1—4]. Захворюваність на ГП становить 12,4 випадку на 10 тис.
населення. У структурі невідкладної абдомінальної патології ГП посідає друге місце. Летальність
при деструктивних формах становить від 24 до
60 %, а післяопераційна — майже 70 %.
У матеріалах Американської і Всесвітньої
асоціацій панкреатологів (Маямі, США, 31
жовтня, 2013) зазначено, що ГП — це основний
вид гастроентерологічної патології з інцидентністю 13—45 випадків на 10 тис. населення,
при цьому 270 тис. пацієнтів потребують госпітальної допомоги. Летальність при тяжкому
клінічному перебігу захворювання становить
30 %, а матеріальні витрати на лікування —
2,5 більйона доларів щорічно (Working Group
JAP/APA Acute Pancreatitis Guidelines, 2013).
Проблема лікування хворих на ГП має важливе соціально-економічне значення у зв’язку
з домінуванням серед пацієнтів осіб чоловічої
статі працездатного віку, тривалим перебуванням хворих у стаціонарі, значними витратами
на медикаментозну терапію, частою інвалідизацією [5, 6].
При ГП, окрім запального процесу безпосередньо в паренхімі підшлункової залози, виникають місцеві та системні ускладнення з боку
основних систем організму [7—9].
Незважаючи на впровадження новітніх
схем консервативної медикаментозної терапії,
вдосконалення традиційних і застосування сучасних високотехнологічних малоінвазивних
операційних методик, питання вибору адекватної тактики і, зокрема, доцільності використання антибактерійних засобів на різних етапах
лікувння є предметом дискусій [10—12]
У сучасних умовах в різних галузях наукового пошуку набуває особливого значення ме-
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тодологія мультидисциплінарного підходу, яка
дає змогу перейти на вищий рівень науково-дослідницького пізнання [13, 14]. Спостерігається
загальна тенденція у сучасній медицині щодо
інтеграції різних фахових напрямів при вивченні
складних біологічних об’єктів [15, 16].
Серед медичних дисциплін, на яких ґрунтуються сучасні діагностичні та лікувально-тактичні підходи у хворих на ГП з його місцевими
ускладненнями, особливе місце посідає мікробіологія, оскільки приєднання бактерійного чинника (БЧ) до первинно асептичного запалення,
з якого починається розвиток захворювання,
трансформує перебіг патологічного процесу в
гнійно-інфекційне та некротичне ураження тканин як паренхіми підшлункової залози, так і клітковини заочеревинного простору. Тому вивчення
БЧ (панкреатичної інфекції) при ГП у контексті
його клінічної оцінки має актуальне значення.
Мета роботи — вивчити характеристики
сучасного бактерійного чинника при гострому
панкреатиті та проаналізувати їх клінічне значення для обґрунтування лікувальної тактики.
Матеріали і методи
Для вивчення та оцінки характеру мікро
флори, яка виявляється в клінічному перебігу
ГП, проведено бактеріологічне дослідження
матеріалу з тканинних субстратів (некротизованої тканини підшлункової залози, парапанкреатичної та параколярної клітковини), обмежених
і необмежених перипанкреатичних рідинних
скупчень, отриманого під час проведення малоінвазивних інтервенційних ультрасонографічних і традиційних лапаротомних операційних
втручань (рис. 1).
Дослідження виконане на кафедрі мікробіології та вірусології Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького з використанням методик аеробного та
анаеробного культивування матеріалу. Загалом проведено 147 бактеріологічних дослід-

Рис. 1. Пункційний забір рідинного матеріалу для бактеріологічного дослідження
62

М.Ю. Ничитайло та співавт.

International Journal of Antibiotics and Probiotics. 2017 Dec; 1 (2)

А

Б

Рис. 2. Склад верифікованої аеробної (А) та анаеробної (Б) мікрофлори

жень, з них 102 — при виконанні традиційних
хірургічних втручань і 45 — при застосуванні
малоінвазивних технологій (МІТ). У 80 випадках використано аеробний спосіб культивування, у 67 — анаеробний. Забір рідинного та
тканинного матеріалу здійснювали у спеціальні транспортні пробірки та напіврідкий агар
Шедлера. Посів інкубували впродовж 48 год
за температури 37 °С в анаеробних умовах, які
створювали в боксах Anaero Pack за допомогою пакетів Gen Box. Біохімічну ідентифікацію
мікрофлори проводили з використанням комерційних діагностичних стрічок АРІ 20 А, які
містять 24 тести. Чутливість аеробних бактерій
до антибіотиків визначали диско-дифузійним
методом, анаеробних бактерій — за допомогою
тест-систем АТВ ANA (BioMerieux. Франція).
Ступінь чутливості/резистентності аеробних
мікроорганізмів до антибактерійних засобів
оцінювали згідно з наказом МОЗ України № 167
від 05.04.2007 «Про затвердження методичних
вказівок “Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів”», а анаеробних — на підставі мінімальної інгібувальної
концентрації антибіотика [17].
Усі кількісні дані підлягали статистичній обробці загальноприйнятими методами варіаційної
(з використанням критеріїв Стьюдента, Фішера
та χ² [18]) і кореляційної статистики. Формування бази даних та статистичний аналіз даних
проводили з використанням спеціалізованої
комп’ютерної програми Microsoft Excel.
Результати та обговорення
Установлено, що в структурі мікрофлори,
яку культивували з досліджуваного матеріалу,
основне місце посідали аеробні бактерії пере
важно кишкової групи (51 %), а саме Enterobacter
aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia
coli, Enterococcus spp., а також анаеробні неклостридіальні мікроорганізми (49,0 %), зокрема
Peptostreptococcus spp., Staphylococcus spp.,
Bacteroides spp. та Veilonella spp. (рис. 2).

Мікроорганізми характеризувалися переважно грамнегативною ознакою і належали до
ентеробактерій, які вегетують у просвіті товстої
кишки, що є непрямим доказом інтестинального джерела транслокації мікрофлори при ГП.
Аналіз монокультур бактерій та їх асоціацій
з оцінкою типу метаболізму (аеробний, анаеробний) виявив (рис. 3) домінування аеробно-анаеробних асоціацій (39 %) та аеробної
монокультури (37 %).
Для з’ясування термінів приєднання БФ/
інфікування тканин залози і/або парапанкреатичної заочеревинної клітковини виконано
46 бактеріологічних досліджень у динаміці розвитку захворювання з інтервалом між заборами
матеріалу для культивування 1 тиж.
Установлено, що впродовж першого тижня
перебігу хвороби панкреатична інфекція виявлялася у 8 (17 %) спостереженнях, упродовж
другого — у 13 (28 %), упродовж третього —
в 11 (24 %), через 3 тиж — у 14 (31 %). Інфікування анаеробною мікрофлорою переважало
у перший тиждень перебігу ГП (63 %), аеробною — через 3 тиж (82 %).
Таким чином, на відміну від існуючої думки
щодо інфікування залози і/або заочеревинної
клітковини на третій тиждень перебігу хвороби,
результати бактеріологічних досліджень довели
можливість приєднання інфекційного чинника
(ІЧ) і в більш ранній період, а саме впродовж
першого тижня захворювання.

Рис. 3. Структура виявленої мікрофлори за типом
метаболізму та асоціаційністю
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Аналіз результатів дослідження з виявленням аеробно-анаеробної асоціаційності
мікрофлори за спеціальними показниками,
зокрема за коефіцієнтом Жаккара (критерій
екологічної асоціаційної подібності різних мікроорганізмів), індексами частоти виявлення
(Рі, наявність окремих видів мікроорганізмів в
угрупованні), постійності (С, переважання певного збудника в асоціації бактерій) та індексу
домінування (D, домінування досліджуваного
виду мікроорганізмів) засвідчив, що у бактерій
Enterococcus spp. та Enterobacter aerogenes
були великі значення індексів С і D, а величина індексу Рі становила відповідно 80 і 75 %.
Це дало підставу стверджувати, що виявлення
цих бактерій у досліджуваному матеріалі свідчить про велику вірогідність наявності анаеробної флори в мікробних асоціаціях, тобто бактерії
Enterococcus spp. та Enterobacter aerogenes є
індикаторами наявності аеробно-анаеробної
мікрофлори в матеріалі, що робить непотрібним
використання спеціальної складної методики
анаеробного культивування.
Розрахунок коефіцієнта Жаккара показав,
що здатність мікроорганізмів до співіснування
в асоціаціях (синергізм та мутуалізм) мала місце
у 54 % досліджень. Це свідчило про сталість
мікробних асоціацій упродовж усього періоду
захворювання.
Узагальнений аналіз величин індексів Рі, С
і D також підтвердив, що в культивованих мікробних асоціаціях домінувала грамнегативна
мікрофлора та бактерій з анаеробним типом
метаболізму.
Для визначення тропності верифікованих
бактерій до тканин паренхіми підшлункової
залози, жирової клітковини та заочеревинного
простору, а також вмісту перипанкреатичних
рідинних скупчень проведено бактеріологічне
дослідження при заборі матеріалу з декількох
ділянок, а саме з некротизованої тканини залози,
вогнищ гнійно-некротичного запалення заочеревинної клітковини та вмісту рідинних скупчень.
Оцінку інформативності отриманих результатів здійснено шляхом розрахунку показників
чутливості та специфічності. При аеробному
культивуванні матеріалу найвищі показники
чутливості та специфічності виявляли при дослідженні тканинного матеріалу (відповідно 75
і 70 %), тобто аеробні мікроорганізми виявляли
тропність до тканинного патоморфологічного субстрату, а саме некротизованих тканин
паренхіми залози і/або заочеревинної клітковини. При анаеробному культивуванні великі
показники чутливості та специфічності спо-

стерігалися при дослідженні вмісту рідинних
скупчень (відповідно 85 і 70 %), що свідчило про
тропність анаеробних мікроорганізмів до перипанкреатичних рідинних середовищ. Це дало
підставу для висновку, що при використанні
методики аеробного культивування доцільним є
забір тканинного матеріалу, а при застосуванні
методики анаеробного культивування — вмісту
рідинних скупчень.
Об’єктивна оцінка тяжкості клінічного перебігу ГП відіграє вирішальну роль в обґрунтуванні тактики лікування. Інтегральні шкали
прогнозування тяжкості перебігу захворювання на підставі підрахунку балів-результатів
клінічних, спеціальних біохімічних та променевих методів обстежень (Ranson, APACHE ІІ,
BISAP ) є дещо громіздкими і не завжди доступними для практичного застосування. Тому
вивчено можливість використання окремих
характеристик БЧ для об’єктивного оцінювання тяжкості ГП. З цією метою проаналізовано
клінічні та лабораторно-біохімічні показники,
дослідження яких при ГП передбачено наказом МОЗ України «Про затвердження стандартів клінічних протоколів надання медичної
допомоги зі спеціальності «Хірургія» № 297 від
02.04.2010 р.». Проаналізовано такі показники:
тривалість перебування хворого в стаціонарі,
зокрема в реанімаційно-анестезіологічному
відділенні, обсяг первинних і кількість етапних
санаційних операційних втручань, наявність органної і поліорганної недостатності, виникнення
ускладнень у післяопераційний період, летальності. Із показників лабораторних досліджень
вивчали рівень лейкоцитозу з нейтрофільним
зсувом, лейкоцитарний індекс інтоксикації, індекс імунореактивності. Зазначені показники
зіставляли з окремими характеристиками мікрофлори: наявністю/відсутністю інфікування,
термінами приєднання БЧ — ранній (до одного
тижня), пізній (через 3 тиж), інфікованістю різних патоморфологічних субстратів (тканин
ного, рідинного), типом метаболізму бактерій
(аеробний, анаеробний, аеробно-анаеробний),
тинкторіальною ознакою мікрофлори (грампозитивна, грамнегативна).
За результатами узагальненого аналізу зі
статистичним опрацюванням одержаних даних
виявлено залежність між окремими ознаками культивованої мікрофлори і показниками
тяжкості перебігу ГП. Статистично значущими
чинниками тяжкого клінічного перебігу ГП виявилися: інфікованість тканинного субстрату,
зокрема, паренхіми залози і/або заочеревинної
клітковини (р < 0,01), раннє (впродовж першо-
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Таблиц я 1
Антибіотикочутливість аеробної мікрофлори
Штами мікрофлори, %

Група
препаратів

Чутливі

Помірно чутливі

Резистентні

Цефалоспорини

59

9

32

Фторхінолони

51

11

38

Пеніциліни

17

–

83

Аміноглікозиди

23

17

60

Тетрацикліни

36

12

52

Нітрофурани

28

31

41

Рифампіцин

31

20

49

Карбапенеми

74

13

13

Таблиц я 2
Антибіотикочутливість анаеробних бактерій
МІК*

МІК

2

50 % штамів
–

90 % штамів
–

32

64

64

–

35

4/2

8/4

4/2

–

59

Піперацилін + тазобактам

32/2

64/2

32/2

64/2

98

Тикарцилін + клавуланова кислота

32/2

64/2

32/2

64/2

98

Цефотаксим

16

32

16

16

91

Цефотетан

16

32

16

16

94

Іміпенем

4

8

4

4

97

Кліндаміцин

2

4

2

4

94

Хлорамфенікол

8

16

8

16

79

Метронідазол

8

16

16

–

65

Антибіотик

Діапазон
концентрацій мкл/мл

Пеніцилін

0,5

Піперацилін
Амоксицилін + клавуланова кислота

% чутливих
штамів
9

Примітка. * МІК — мінімальна інгібувальна концентрація мікрофлори.

го тижня) приєднання інфекційного чинника
(р < 0,01), домінування аеробно-анаеробної
флори (р < 0,01), грамнегативна приналежність
бактерій (р < 0,05). Отже, зазначені показники
можуть слугувати вірогідними об’єктивними критеріями оцінки тяжкості клінічного перебігу ГП.
Також було вивчено чутливість культивованої мікрофлори до антибіотиків. При
визначенні антибіотикочутливості аеробної
мікрофлори використано 8 дисків з антибіотиками, які найчастіше застосовують у лікуванні
хірургічної інфекції (цефалоспорини І—ІV поко
ління — цефазолін, цефалексин, цефуроксим,
цефтріаксон, цефтазидим, фторхінолони ІІ—ІІІ
покоління — норфлоксацин, офлоксацин, ципрофлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин, аміноглікозиди — гентаміцин, амікацин,
пеніциліни — ампіцилін, ампіцилін + сульбактам, нітрофурани — фурамаг, рифампіцин,
карбапенеми — іміпенем).

Аналіз чутливості аеробних мікроорганізмів до антибіотиків (табл. 1) виявив найбільший її рівень до препаратів групи цефалоспоринів ІІІ—ІV покоління, фторхінолонів
ІІ—ІІІ покоління і карбапенемів. Так, сумарно
«чутливість» і «помірну чутливість» до цих засобів зафіксували відповідно у 68, 62 і 87 %
спостережень. У групі антибактерійних середників цефалоспоринового ряду чутливість
до препаратів І покоління спостерігали лише
в 19 % випадків, до препаратів ІІ покоління —
у 20 %. Отже, найбільшу чутливість аеробна
мікрофлора виявляла до карбапенемів, цефалоспоринів ІІІ—ІV покоління та фторхінолонів
ІІ—ІІІ покоління.
Оцінка антибіотикочутливості анаеробної мікрофлори (табл. 2) виявила високий, фактично
абсолютний її рівень до захищених пеніцилінів
(піперацилін + тазобактам, тикарцилін + клавуланова кислота). Чутливість цих мікроорганізмів
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Рис. 4. Полірезистентність аеробних мікроорганізмів

Рис. 5. Полірезистентність анаеробних мікроорганізмів

до іміпенему, цефотаксиму і кліндаміцину зафіксовано відповідно у 97, 91 і 94 % спостережень.
Причому іміпенем і цефотетан мали активність
щодо 90 % штамів мікроорганізмів у мінімальній інгібувальній концентрації.
Для вивчення динаміки чутливості мікро
флори до антибактерійних препаратів при
призначенні антибіотиків у фазі асептичного
панкреонекрозу в режимі превентивної антибіотикотерапії проведено повторне визначення
антибіотикочутливості бактерій у 37 хворих.
Установлено, що після курсу антибіотикотерапії у 26 (70 %) пацієнтів істотно підвищувався
рівень резистентної аеробної флори як до окремих антибактерійних засобів, так і до декількох
з них одночасно, з розвитком явища полірезистентності — стійкості бактерій до двох антибіотиків і більше у 18 (49 %) осіб. Дані щодо
полірезистентності аеробних бактерій наведено на рис. 4. Полірезистентність була високою.
Оцінка чутливості анаеробних бактерій до
антибактерійних засобів після проведення курсу превентивної антибіотикотерапії показала,
що полірезистентність виникла у 33 (89 %) пацієнтів. Дані щодо полірезистентності анаеробних бактерій наведено на рис. 5.
За результатами аналізу чутливості мікро
флори до антибіотиків можна дійти висновку,
що аеробні мікроорганізми як носії панкреатичної інфекції виявляли високу антибіотикочутливість до цефалоспоринів ІІІ—ІV покоління,
фторхінолонів ІІ—ІІІ покоління і карбапенемів, а
анаеробні бактерії — до захищених пеніцилінів,
цефалоспоринів та карбапенемів.
Використання антибіотиків є важливою
складовою медикаментозного лікування хворих на ГП. Спостерігається певна тенденція
до трансформації поглядів щодо місця антибіотиків у сучасних лікувальних програмах при
ГП. Так, на початку ХХІ ст. думка Міжнародної
асоціації панкреатологів, викладена у «Керівних принципах хірургічного лікування гострого
панкреатиту» (2002), полягала у тому, що «про-

філактичне застосування антибіотиків широкого спектра дії зменшує частоту інфекційних
ускладнень у пацієнтів з гострим некротичним
панкреатитом, але, ймовірно, не поліпшує виживання пацієнтів».
Однак, незважаючи на певну суперечливість
думок щодо доцільності/недоцільності застосування антибіотиків при ГП з наведенням
аргументів «за» і «проти» їх використання,
результати рандомізованих досліджень, проведених останнім часом, зокрема G. Manes та
співавт. (2006), а також Кокранівський огляд
(2004) свідчать про обґрунтовану доцільність
призначення антибіотиків у ранній період розвитку захворювання.
Розбіжність поглядів на значення і місце антибіотиків у лікувальних програмах при ГП зумовлена тим, що призначення цих засобів при
різних формах захворювання і на різних етапах
лікування має особливості як щодо мети, так і
щодо режиму використання. Згідно з клінічним протоколом, затвердженим МОЗ України,
у лікуванні хворих на ГП середнього та тяжкого
ступеня клінічного перебігу передбачено проведення антибактерійної терапії.
Слід уточнити деякі термінологічні поняття,
зокрема «антибіотикопрофілактика» і «антибіотикотерапія». Так, призначення антибіотиків у хворих на ГП відразу після госпіталізації
з метою запобігання розвитку інфікованого,
гнійного та гнійно-некротичного ураження паренхіми підшлункової залози або парапанкреатичної заочеревинної клітковини у більшості
публікацій вітчизняних дослідників визначено
як антибіотикопрофілактику [19, 20]. Однак це
не відповідає значенню цього терміна, оскільки
антибіотикопрофілактика в хірургії передбачає
одномоментне введення єдиної дози (одно- або
дворазово) у доопераційний період, інколи —
у післяопераційний для запобігання виникненню гнійно-септичних ускладнень, насамперед
з боку операційної рани [21, 22]. Тому більш
коректним і точним за змістом при ГП слід вва-
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Таблиц я 3
Здатність антибіотика проникати в тканину підшлункової залози
Група препаратів

Концентрація в тканині залози

Антибіотики

А

Недостатня МІК для більшості збудників

В

Достатня МІК для деяких мікроорганізмів

С

Достатня МІК для більшості збудників

Аміноглікозиди, амінопеніциліни,
цефалоспорин І покоління
Мезлоцилін, піперацилін,
цефалоспорини ІІІ покоління
(цефотаксим, цефтазидим)
Фторхінолони, карбапенеми, метронідазол

Примітка. МІК — мінімальна інгібувальна концентрація; А — після внутрішньовенного введення концентрація антибіотика в тканинах підшлункової залози недостатня для більшості бактерій; В — при довенному введенні концентрація антибіотика в паренхімі залози перевищує МІК для деяких, але не всіх бактерій; С — після застосування створюється максимальна концентрація антибіотика у тканині органа, котра перевищує МІК для більшості бактерій, які виявляють при панкреатиті.

Таблиц я 4

Ефективність превентивної антибіотикотерапії за клінічними показниками

Показник
Асептичний панкреонекроз
Гнійно-некротичний панкреатит/
парапанкреатит
Усього

Комбінована терапія Монотерапія

Разом

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

199

43

114

25

313

68

62

14

85

18

147

32

261

57

199

43

460

100

жати термін «превентивна антибіотикотерапія»
(praeventivus – попередження), оскільки вона
може тривати довго та мати на меті збереження
асептичності запального процесу. Це підтверджується, тим, що в матеріалах Міжнародної та
Американської асоціацій панкреатологів (Маямі, США, 31 жовтень, 2013) при визначенні
лікувальних заходів профілактики інфекційних
ускладнень використано термін рraeventing
infectionus complications [23].
Використання превентивної антибіотикотерапії у нашому дослідженні залежало від морфологічної форми захворювання. Так, при набряковому/інтерстиціальному ГП, перебіг якого
характеризувався асептичним запаленням, цю
терапію не застосовували через відсутність
об’єкту її лікувальної дії. Такої самої думки дотримуються зарубіжні дослідники (див. довідник Сенфорда з протимікробної терапії (2013)).
При інших формах захворювання, зокрема
при асептичному панкреонекрозі з ураженням
понад 30 % об’єму залози (за даними ультразвукового дослідження та комп’ютерної томографії),
призначали антибіотики в режимі превентивної
антибіотикотерапії з використанням препаратів,
чутливість мікрофлори до яких було встановлено на етапі бактеріологічного дослідження.
При призначенні антибіотикотерапії враховували здатність препаратів проникати в паренхіму підшлункової залози та підтримувати

в тканинах органа високу концентрацію діючої
речовини. За цими показниками основні види
антибіотиків було об’єднано у групи (табл. 3).
Превентивну антибіотикотерапію у двох
режимах проведено у 460 хворих на ГП. Перший режим полягав у комбінованій терапії, а
саме у призначенні антибіотиків групи цефалоспоринів або фторхінолонів у поєднанні з
метронідазолом за загальноприйнятими схемами. Такий режим застосовано у 261 (56 %)
хворoго. Другий режим передбачав принцип
моноантибіотикотерапії на основі використання
антибіотиків з групи карбапенемів. Його застосовано у 199 (44 %) пацієнтів.
Оцінку ефективності превентивної антибіотикотерапії проведено за результатами аналізу
клінічних, лабораторних, біохімічних, радіологічних даних з констатацією «збереженості
асептичності» запального процесу або виникнення «інфікованого панкреонекрозу», «гнійно-некротичного парапакреатиту/параколіту»
(табл. 4), а також за результатами бактеріологічних досліджень (табл. 5) у вибірці хворих,
яким призначали схему комбінованої (n = 18)
або моноантибіотикотерапії (n = 24).
Констатовано, що, незважаючи на курс
комб інованої або моноантибіотикотерапії,
трансформація асептичного панкреонекрозу в гнійно-некротичний панкреатит/парапанкреатит унаслідок долучення ІЧ відбувалася за
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Таблиц я 5
Ефективність превентивної антибіотикотерапії за результатами бактеріологічних досліджень
Результат досліджень
Відсутність росту мікрофлори

Комбінована терапія

Монотерапія

Разом

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

13

31

17

40

30

71

Ріст мікрофлори

5

12

7

17

12

29

Усього

18

43

24

57

42

100

Таблиц я 6
Ефективність превентивної антибіотикотерапії залежно від поширеності панкреонекрозу

Поширеність панкреонекрозу
Вогнищевий
Субтотальний
Тотальний
Усього

Асептичний

Інфікований

панкреонекроз

панкреонекроз

Разом

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

248
51
14
313

54
11
3
68

19
41
87
147

4
9
19
32

267
92
101
460

58
20
22
100

Примітка. Вогнищевий — ураження до 30 % паренхіми залози; субтотальний — ураження від 30 до 50 %; тотальний —
ураження понад 50 %.

клінічними показниками відповідно у 62 (14 %)
і 85 (18 %) спостереженнях, тобто сумарно
у 147 (32 %) випадках. За даними бактеріологічних досліджень приєднання ІЧ виявлялося
у 5 (12 %) спостережень при реалізації комбінованої антибактерійної терапії з призначенням препаратів групи цефалоспоринів або
фторхінолонів у комбінації з метронідазолом і
в 7 (17 %) клінічних випадках при проведенні
монотерапії з використанням карбапенемів,
тобто сумарно — у 12 (29 %) обстежених.
Деяка відмінність результатів бактеріологічних досліджень і клінічних даних зумовлена
тим, що у низці спостережень інфікування відбувалося пізніше, ніж провели забір матеріалу
для культивування мікрофлори.
Аналіз особливостей вияву панкреатичної
інфекції на тлі проведення превентивної антибіотикотерапії при різному ступені поширення
некротичного ураження паренхіми підшлункової залози (табл. 6) виявив, що виникнення
та розвиток гнійно-інфекційного процесу залежали від поширення панкреонекрозу. Так,
якщо при вогнищевому ураженні залози це
мало місце у 19 (4 %) пацієнтів, то при субтотальному і тотальному панкреонекрозі — у 128
(28 %) хворих (χ2 = 66,273; р < 0,001). Частота
виникнення гнійно-інфекційних ускладнень
при тотальному некрозі була вищою, ніж при
субтотальному ураженні підшлункової залози, — відповідно у 19 і 9 % осіб (χ2 = 35,416;
р < 0,001). Отже, при масивних зонах змер68

твіння паренхіми органа, його інфікування відбувалося значно частіше.
Узагальнений аналіз результатів цього
етапу дослідження дав підставу для такого
висновку: у хворих на ГП з верифікованим
асептичним панкреонекрозом показано проведення превентивної антибіотикотерапії для
запобігання інфікуванню як самої залози, так
і парапанкреатичної заочеревинної жирової
клітковини.
З урахуванням визначеної чутливості мікрофлори до антибіотиків превентивну антибіотикотерапію доцільно здійснювати як
у режимі комбінованих антибактерійних схем
з поєднанням вітчизняних препаратів цефалоспоринів ІІІ—ІV покоління (Гепацеф-комбі) або
фторхінолонів та метронідазолу (Грандазол),
так і у вигляді монотерапії з використанням препаратів групи карбапенемів (Мепенам).
Превентивна антибіотикотерапія забезпечила збереження асептичності запалення у 68 %
спостережень. У 32 % хворих, незважаючи
на її проведення, відзначено трансформацію
асептичного панкреонекрозу в інфікований:
при вогнищевому ураженні залози — в 4 %
спостереженнях, при субтотальному і тотальному — у 28 %.
Після виконання оперативного втручання з
приводу інфікованого панкреонекрозу, гнійнонекротичного парапанкреатиту/параколіту з
огляду на індуковану полірезистентність інфекційного чинника доцільно змінити як антибіоти-
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ки, так і режим їх використання за принципом
етіотропної антибіотикотерапії.

еробної флори в досліджуваному матеріалі. Приєднання інфекційного чинника відбувається як у
ранні (до одного тижня), так і в пізні (через 3 тиж)
терміни перебігу захворювання.
3. Окремі характеристики культивованої
флори, а саме інфікованість залози або заочеревинної клітковини, раннє приєднання
інфекційного чинника, домінування аеробноанаеробної флори та її грамнегативна приналежність можуть бути об’єктивними критеріями
оцінки тяжкості перебігу захворювання.
4. Використання антибіотиків при гострому
панкреатиті має особливості на різних етапах
лікування. Превентивна антибіотикотерапія,
яка показана при панкреонекрозі з ураженням
понад 30 % об’єму залози у вигляді полі- або
монотерапії сприяє збереженню асептичності
запального процесу в 68 % спостережень. Після проведених оперативних втручань антибіотики призначають у режимі етіотропної антибіотикотерапії (з врахуванням полірезистентості)
на підставі оцінки чутливості мікрофлори за
даними бактеріального дослідження.

Висновки
1. Бактерійний чинник (панкреатична інфекція), який виявляється в клінічному перебігу
гострого панкреатиту, представлений широким
спектром мікрофлори з домінуванням мікроорганізмів з аеробним типом метаболізму у
вигляді монокультури (37 %) та аеробно-анаеробних асоціацій (39 %) з грамнегативною
ознакою (56 %). До бактерійного чинника належать переважно ентеробактерії і анаеробна
неклостридіальна флора з різною тропністю
окремих видів бактерій до рідинних та тканинних патоморфологічних субстратів.
2. Аналіз асоціаційності культивованої мікро
флори за коефіцієнтом Жаккара, індексами
частоти виявлення, постійності та домінування
виявив незмінність існуючих асоціацій упродовж
усього періоду захворювання (54 %) та дав змогу
оцінити бактерії Enterococcus spp. та Enterobacter
aerogenes як «мікроби-індикатори» наявності ана-

Конфлікт інтересів
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів при виконанні наукового дослідження та
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Характеристики современного бактериального фактора
при остром панкреатите и их клиническое значение
для обоснования лечебной тактики
М.Ю. Ничитайло 1, Д.В. Андрющенко 2, В.А. Маглёваный 2, В.П. Андрющенко 2
ГУ «Национальный институт хирургии и трансплантологии
имени А.А. Шалимова НАМН Украины», Киев, Украина
2 Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, Украина
1

Резюме
Цель работы — изучить характеристики современного бактериального фактора (БФ) при остром
панкреатите (ОП) и проанализировать их клиническое значение для обоснования лечебной тактики.
Материалы и методы. Проведено 147 бактериологических исследований содержимого перипанкреатических жидкостных скоплений и некротизированных тканей поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки с использованием методик аэробного и анаэробного культивирования материала.
Чувствительность аэробных бактерий к антибиотикам определяли диско-диффузионным методом,
анаэробных бактерий — с помощью тест-систем АТВ ANA (BioMerieux. Франция). Степень чувствительности/резистентности аэробных микроорганизмов к антибактериальным средствам оценивали
согласно приказу МЗ Украины № 167 от 05.04.2007 «Про утверждение методических рекомендаций
“Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам”», а анаэробных — на основании минимальной ингибирующей концентрации антибиотика.
Результаты и обсуждение. Установлено, что БФ при ОП был представлен широким спектром микрофлоры с доминированием аэробных бактерий в виде монокультуры (37 %) и аэробно-анаэробных
ассоциаций (39 %) с грамнегативной принадлежностью (56 %). Анализ ассоциативности культивированной микрофлоры свидетельствовал о неизменности существующих ассоциаций в течение всего
периода заболевания у каждого второго больного. Присоединение инфекционного фактора к первично
асептическому воспалительному процессу происходит как в ранние (до одной недели, 17 %), так и
в поздние (через 3 нед (31 %)) сроки. Установлена чувствительность микрофлоры к антибиотикам и
определены условия возникновения ее полирезистентности. Выяснены особенности использования
антибиотиков на разных этапах лечения в режимах превентивной и этиотропной терапии. Выявлены
отдельные признаки БФ, которые являются предикторами тяжести течения ОП.
Выводы. Бактериальный фактор (панкреатическая инфекция) при ОП представлен преимущественно энтеробактериями и анаэробной неклостридиальной флорой с разной тропностью отдельных
видов бактерий к жидкостным и тканевым патоморфологическим субстратам. Неизменность верифицированных микробных ассоциаций отмечена в течение всего периода заболевания в 54 % наблюдений. Анализ ассоциативности культивированной микрофлоры по индексам частоты выявления
(Рi), постоянства (С) и доминирования (D) позволил считать бактерии Enterococcus spp. и Enterobacter
aerogenes «микробами-индикаторами» наличия анаэробной флоры. Инфицированность железы или
забрюшинной клетчатки, раннее присоединение инфекционного фактора, доминирование аэробноанаэробной флоры и ее грамнегативная принадлежность могут служить объективными критериями
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оценки тяжести течения заболевания. Превентивная антибиотикотерапия способствует сохранению
асептичности воспалительного процесса поджелудочной железы в 68 % наблюдений. В послеоперационный период антибиотики целесообразно использовать в режиме этиотропной антибиотикотерапии.
Ключевые слова: характеристики бактериального фактора, острый панкреатит, значение в обосновании тактики лечения.

The characteristics of the modern bacterial factors
in acute pancreatitis and their clinical significance
in justification of medical tactics
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Abstract
Objective — to study the characteristics of the modern bacterial factor (BF) in acute pancreatitis (AP) with
an analysis of their clinical significance in the justification of treatment tactics.
Materials and methods. 147 bacteriological studies of peripancreatic fluid accumulation and necrotic
tissue of the pancreas and retroperitoneal tissue were performed using methods of aerobic and anaerobic
cultivation. Determination of sensitivity of aerobic bacteria to antibiotics was carried out by disc diffusion
method. Antibiotic susceptibility of anaerobic bacteria was determined using ANA Test Systems (Bio Merieux,
France). Assessment of the sensitivity / resistance of aerobic microorganisms to antibacterial agents was
carried out in accordance with the Order of the Ministry of Health of Ukraine dated April 5, 2007, No. 167
«On Approval of Methodological Instructions» Determination of Sensitivity of Microorganisms to Antibacterial
Drugs”», and anaerobic — on the basis of taking into account the minimum inhibitory concentrations of
antibiotics. The obtained results of researches were worked out by methods of variation statistics using the
Student criteria, Fisher and χ².
Results and discussion. It was stated that bacterial factor (BF) is represented by a wide spectrum
of microorganisms with domination of aerobic bacteria in the form of monoculture (37 %) and aerobicanaerobic associations (39 %) with gram negative characters (56 %). The analysis of the association of
cultivated microorganisms has shown the immutability of existing associations throughout the period of the
disease in each other patient. It was established that the connection of inflammation to the primary aseptic
inflammatory process occurs both in the early — up to one week (17 %), and late — after three weeks (31 %)
periods. The sensitivity of the microorganisms to the antibiotics has been determined and the conditions
for its polyresistance have been established. The peculiarities of the use of antibiotics at different stages
of treatment in the mode of preventive and etiotropic therapy are revealed. Some signs of inflammation are
identified, which are predictors of the assessment of AP course severity.
Conclusions. The bacterial factor (pancreatic infection) in the AP includes predominantly enterobacteria
and anaerobic nonclostridial flora with heterogeneous tropism of certain types of bacteria to liquid and tissue
pathomorphological substrates. The inertia of verified microbial associations is determined throughout the
course of the disease in 54 % of the observations. The analysis of the association of cultivated microorganisms
according to modern criteria — indexes of detection frequency (Рi), constancy (С) and dominance (D) allows
estimating bacteria Enterococcus spp. and Enterobacter aerogenes as «microbial indicators» of anaerobic
flora. Infection of the gland or retroperitoneum, early adherence to BF, the dominance of aerobic-anaerobic
flora and its gram-negative affiliation may serve as objective criteria for assessing the severity of the disease.
Preventive antibiotic therapy contributes to the preservation of aseptic inflammatory process of the pancreas
in 68 % of observations. In the postoperative period it is expedient to use antibiotics in the mode of etiotropic
antibiotic therapy.
Key words: characteristics of bacterial factor, acute pancreatitis, meaning in substantiation of treatment
tactics.
Citation: Nychytajlo MYu, Andriuschenko DV, Mahlovanyj VA, Andriuschenko VP. The characteristics of the
modern bacterial factors in acute pancreatitis and their clinical significance in justification of medical tactics.
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Prevalence of methicillin-resistant
Staphylococcus aureus (MRSA)
in Kyiv Surgical Hospital (Ukraine)
Abstract
Objective — to determine the prevalence of methicillin-resistant strains of Staphylococcus aureus, isolated
from patients different departments in Kyiv Surgical Hospital.
Materials and methods. Between June 2015 and December 2015, a total of 128 S. aureus isolates were
collected from the pus samples of the patients with SSI in a surgical hospital in Kyiv, Ukraine. The identification
and antimicrobial susceptibility of the cultures were determined, using automated microbiology analyzer
VITEK 2 Compact (bioMerieux, France). Susceptibility to antibiotics was determined using VITEK 2 AST-P580
card (bioMerieux, France), which included 20 antibiotics (benzylpenicillin, oxacyllin, cefoxitin, gentamycin,
tobramycin, levofloxacin, moxifloxacin, erythromycin, clindamycin, linezolid, teicoplanin, vancomycin,
tetracycline, tigecycline, fosfomicin, nitrofurantoin, fusidic acid, mupirocin, rifampicin, and trimethoprim/
sulphamethoxazole) and a cefoxitin test, designed for detection of staphylococci resistance to methicillin.
Interpretative criteria were those suggested by the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
Results and discussion. Based on antimicrobial susceptibility analysis, the most active antibiotics found in the
study were linezolid, tigecycline, and mupirocin, showing growth inhibition of 100 % strains tested. Susceptibility
to the other antimicrobials was also on a high level: 99 % of strains were found susceptible to nitrofurantoin
and trimethoprim/sulphamethoxazole, 98 % — to fusidic acid, 97 % — to moxifloxacin, 96 % — to teicoplanin,
95 % — to vancomycin and fosfomicin, 93 % — to gentamycin, and 92 % — to tobramycin. Susceptibility
to levofloxacin (89 %), tetracycline (88 %), rifampin (87 %), erythromycin (84 %), and clindamycin (79 %) was
observed to be some lower. Research of MRSA prevalence in Kyiv Surgical Hospital (Ukraine) shown, that 11 %
of staphylococci strains, isolated from patients having nosocomial infections (SSI), had multiple resistance to
antibiotics. Resistance S. aureus to oxacyllin came up to 19 %. Further, 35.7 % of MRSA strains were resistant
only to the group of beta-lactamic antibiotics, while the rest — also to the other classes of antibiotics.
Conclusions. MRSA in surgical hospital, being a subject of the research is considered to be a serious
therapeutic and epidemiologic problem. Total prevalence of MRSA in hospital was evaluated as 19 %, varying
in every surgical department studied. Antibiotics revealed the most effective for treatment of MRSA infections
were linezolid, mupirocin, tigecycline, vancomycine, teicoplanin, moxifloxacin, nitrofurantoin, fusidic acid, and
trimethoprim/sulphamethoxazole. Taking into account the constant changes and significant differences of the
S. aureus resistance levels observed in various regions, the constant monitoring of antibiotic resistance to
antimicrobials in every in-patient medical institution is required and on the base of the local obtained results
to elaborate the hospital record sheets. Antibiotics application tactics should be determined in accordance
with the local data of resistance to them in each surgical in-patient institution. The system of epidemiologic
surveillance over microbial resistance should be established on the local, regional, and national levels.
Key words: Staphylococcus aureus, surgery, nosocomial infections, antibiotics, antimicrobial resistance, MRSA.
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Introduction
Humans have been actively using antibiotics to
combat infectious agents for more than 70 years.
However, the infectious agents’ resistance to
antimicrobials (antibiotics, antivirals, antiseptics,
and disinfectants) is developing quite rapidly, and
has become so widespread, that many highlydeveloped countries consider as a national safety
threat [1]. Methicillin-resistant Staphylococcus
aureus (MRSA) is a multidrug resistant organism
that threatens the continued effectiveness of
antibiotics worldwide and causes a threat almost
exclusively in hospitals and long-term care settings.
The rising prevalence of nosocomial methicillinresistant Staphylococcus aureus (MRSA) and
the recent emergence of community-associated
MRSA are major clinical, public health, and
economic challenges. MRSA is a leading cause
of nosocomial pneumonia and complicated skin
and soft-tissue infections (cSSTI) [2].
Among the multiresistant bacteria MRSA is
a major cause of HAIs in the EU. In 2008, over
380,000 HAIs due to selected antibiotic-resistant
bacteria, including those of the bloodstream, lower
respiratory tract, skin or soft tissues and urinary
tract, were estimated to be acquired annually in
hospitals of the EU Member States, Iceland and
Norway. Overall, MRSA accounts for 44 % of
these HAIs, 22 % of attributable extra deaths and
41 % of extra days of hospitalisation associated
with these infections. [3]. MRSA is the most
common multidrug-resistant pathogen causing
nosocomial infections in Europe. There are about
132,000 cases of MRSA in German hospitals each
year. MRSA is found in about 18 % to 20 % of
all inpatient-derived culture specimens that are
positive for S. aureus [4].
Estimates indicate that there are approximately
170,000 MRSA infections in European healthcare
systems each year, causing more than 5,000
fatalities, more than 1 million additional inpatient
days, and additional costs of approximately € 380
million [5, 6].
MRSA is at present the most commonly
identified antibiotic-resistant pathogen in many
parts of the world with a prevalence between 25
and 50 % in most parts of America, Australia and
southern Europe [7, 8]. In 2005, 19,000 deaths
associated with MRSA strains were reported in the
USA [9]. Although infection rates are decreasing,
MRSA infections were estimated to affect more
than 150,000 patients in the EU alone in 2010 [5].
Until recently, vancomycin and daptomycin have
been the only effective treatment for methicillinresistant pathogens [10]. But in 1997, the first

vancomycin-intermediate-resistant S. aureus
strains were isolated, followed by reports of vanco
mycin-resistant ones in 2003 [11, 12]. Cases of
daptomycin-resistant MRSA have also been des
cribed [13, 14]. Consequently, the need for new
antibiotics for the treatment of these multi-resistant
bacteria arises. In a global priority list released by the
WHO in 2017, development of antibiotics against
MRSA is given the second highest priority [15].
The global spread of MRSA over the past
20 years has become a major worldwide public
health concern [16, 17]. In some areas of the world,
MRSA prevalence is very high, for example, in
Latin American countries prevalence is estimated
to be > 80 % [18]. In other regions the prevalence
is rising. Australia experienced an increase from
12 % in 2000 to 19 % in 2013 [19]. In India
proportions of 41—80 % were observed in 2008—
2012. Although the mean prevalence of MRSA
is decreasing in Europe, the United States and
Canada, the prevalence of MRSA is still high in
most countries, ranging from 15 % to 45 % [18].
In Ukraine proportions of 33.8—48.1. % were
observed in 2008—2014 [20—22].
The WHO declared year 2011 a year of a cam
paign, directed against antimicrobial resistance,
under the following motto: «No action today, no
cure tomorrow». The global strategy of combating
antimicrobial resistance is directed to guarantee
efficacy of such vital preparations as antibiotics, not
only for the present generation, but for the future
ones as well. Thus, monitoring of antimicrobial
resistance is an extremely important measure
that allows studying the extent of the problem, as
well as forecasting its future developments. The
European Antimicrobial Resistance Surveillance
System (EARSS-Net), created in 1999, is consi
dered to be the biggest system of monitoring
and controlling of antimicrobial resistance in the
world. It provides with official, well-grounded, and
comparative data regarding the resistance of 7
types of indicative bacteria in Europe: Strepto
coccus pneumoniae, Staphylococcus aureus,
Escherichia coli, Enterococcus faecalis and
Enterococcus faecium, Klebsiella pneumoniae
and Pseudomonas aеruginosa. Unfortunately,
nowadays Ukraine is not a part of this system,
because it’s outside the European Community. The
absence in Ukraine of systematic microbiological
monitoring of antimicrobial resistance, the lack of
local multi-center researches and relevant data,
related to resistance issues, especially worrying
specialists.
MRSA is considered to be so-called «proble
matic» microorganisms, since it demonstrates
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high frequency of associated resistance
to beta-lactamic antibiotics, aminoglycosides,
erythromycin, imipenem, and clindamycin [20].
This phenomenon considerably narrows the
range of antimicrobials, used for the treatment
of infections, caused by staphylococci, while the
latter belong to major causes of opportunistic
infections, including nosocomial. Diseases,
caused by MRSA, are treated by glycopeptide
antibiotics (first of all, vancomycin), that are
considered to be the most efficient for the
moment. However, glycopeptides, in comparison
with beta-lactams, have a deficiency, which is
bacteriostatic action to staphylococci. Moreover,
wide use of vancomycin has facilitated the
formation of resistance to it among S. aurеus. All
this allows considering utilization of glycopeptides
as suboptimal alternative, when treating infections
caused by staphylococci, and efforts are to be
directed on prevention of further spreading of
MRSA. According to the global experience, the
implementation of infection control system is the
most efficient remedy, directed on prevention of
MRSA spreading in healthcare facilities. This may
explain, to some extent, such a huge difference
in MRSA prevalence in various countries.
Levels of resistance to oxacyllin may differ in
various medical institutions of the same country,
and even in various departments of the same
medical facility. Thus, according to some sampling
studies, conducted in Ukraine, MRSA prevalence
in the country in 2010—2014 came up to 9.7—
55.6 % [20].
Resistance of staphylococci to beta-lactamic
antibiotics is associated with their ability to
create beta-lactamases. Staphylococcal betalactamases are a homogeneous group of enzymes
having actually no differences regarding their main
properties. All of them have similar substrate
profiles, and besides, they hydrolyze natural and
semi-synthetic penicillins (excluding methicillin
and isoxazolilpenicillins: oxacyllin, cloxacillin, and
dicloxacillin). Staphylococcal beta-lactamases
are efficiently inhibited by clavulanate, sulbactam,
and tazobactam. Beta-lactamases production is
inducible, and its quantitative description obviously
depends upon the number of plasmids’ copies,
carrying beta-lactamases’ production gene [23].
The nature of staphylococci resistance to
oxacyllin has been described in 1980s. Resistance
to oxacyllin is related to acquisition of additional
penicillin-binded protein, PBP2а (can be also
indicated as РВР2’), with a decreased affinity
to beta-lactamic antibiotics. PBP2а protein is
encoded by mecA gene that is a part of movable

genetic element «staphylococcal chromosomal
cassette mec», which origin is unknown. Complete
homology detected between mecA gene, and
another gene of one penicillin-binded protein
Staphylococcus sciuri, however, does not allow
to establish the origin of oxacyllin resistance gene,
since S. sciuri is susceptible to beta-lactams.
Viability of MRSA in the presence of beta-lactamic
antibiotics can be explained by maintaining of
functional activity of PBP2а protein, while other
penicillin-binded proteins are not active in the
presence of beta-lactams [23].
Currently several mechanisms of staphy
lococci resistance to oxacyllin are established.
Classic resistance to oxacyllin is caused by
PBP2а production, subdivided within a cell
population to homogeneous and heterogeneous
types. Strains, that are resistant due to PBP2а
production, are typically also resistant to betalactamic and other antibiotics. In this case, a
combination of beta-lactamic antibiotic and
beta-lactamase inhibitor does not eliminate
strain’s resistance to beta-lactams. Another type
of resistance to oxacyllin is caused by betalactamases’ hyper-production. Such strains do
not have multiple resistance to other classes
of antibiotics, and loose their resistance to
beta-lactams in presence of beta-lactamases’
inhibitors. If a strain is resistant to oxacyllin due
to a modified PBP production, it’s not going
to have multiple resistance to various classes
of antibiotics, neither cross-resistance to all
the beta-lactams. However, beta-lactamases’
inhibitors are not efficient in such a case. The
specificity of MRSA antimicrobial resistance,
actually resulting in difficulties in treatment of SSI,
causes the need of conducting a microbiological
monitoring of MRSA prevalence, in order to
develop effective approaches of its control.
The aim of this study was to determine the
prevalence of methicillin-resistant strains of
Staphylococcus aureus, isolated from patient’s
different departments in Kyiv Surgical Hospital.
Materials and Methods
This work is a microbiological research, to study
the prevalence of methicillin-resistant Staphy
lococcus aureus strains, isolated from patients of
Kyiv Surgical Hospital. The investigation included the
analysis of 128 strains of conditionally pathogenic
microorganisms from biological material obtained
from patients with clinical symptoms. The clinical
sample consisted of laboratory-diagnosed SSIs
that emerged no less than 48 hours after a surgery.
Bacterial strains obtained for a second time from the
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same patients were not subject to analysis. Analysis
of biological material and interpretation of results
were performed in accordance with the approved
rules for clinical material selection, analysis and
interpretation of results.
Primary identification of isolated cultures
was made in bacteriology lab by routine manual
methods, based on valid local regulatory
documents. Totally, 128 strains of staphylococci
were taken and all were subjected to re-identi
fication in the reference lab. Of them, 100
strains of S. аureus were selected for the further
investigation.
The identification and antimicrobial susce
ptibility of the cultures were determined, using
automated microbiology analyzer VITEK2 Compact
(bioMerieux, France). Following Gram-staining of
the cultures, their identification was made using
a VITEK2 GP card (bioMerieux, France), which
consisted of 64 biochemical tests, to identify
Gram-positive cultures. Susceptibility to antibiotics
was determined using VITEK2 AST-P580 card
(bioMerieux, France), which included 20 antibiotics
and a cefoxitin test, designed for detection of S.
аureus resistance to methicillin. VITEK2 Compact
analyzer is able to determine susceptibility to
antibiotics, with an indication of minimum inhibitory
concentrations (MICs), estimated by means of serial
dilutions. The results obtained were analyzed using
a built-in VITEK2 Advanced Expert System™ (AES),
intended for interpretation of antibiogram and
determination of anti-microbial resistance profiles
of microorganisms studied. In general, susceptibility
of staphylococci strains to the following antibiotics
was analyzed: benzylpenicillin, oxacyllin, cefoxitin,
gentamycin, tobramycin, levofloxacin, moxifloxacin,
erythromycin, clindamycin, linezolid, teicoplanin,
vancomycin, tetracycline, tigecycline, fosfomicin,
nitrofurantoin, fusidic acid, mupirocin, rifampicin,
and trimethoprim/sulphamethoxazole. Interpretative
criteria were those suggested by the Clinical and
Laboratory Standards Institute (CLSI) [24].
Data obtained were transferred for further
analysis into computer software WHONET
5.1 (Copyright 1989—2001, World Health
Organization. All rights reserved. Freeware
downloadable from http://www.who.int/
drugresistance/whonetsoftware/en/). The analysis
of statistical data was performed using Microsoft
Excel. Personal IBM-computer, running Microsoft
Windows, was used during the study.

primary identification was not confirmed by the
re-identification in a reference lab (catalase and
coagulase tests, Gram staining, and automated
identification), we highlighted two error types:
1) related to subjective impact of lab personnel, and
2) occurred due to specific biological properties of
microorganisms.
As an example of the 1st type of errors, one
could take the cases, when strains primarily identi
fied as S. aureus, actually reacted negatively on
catalase, which is not typical for Micrococaceae.
Also discrepancies with the identification due
to contamination of staphylococci cultures by
outside microflora were found. These cases
clearly demonstrate that in local microbiology
laboratories much higher attention must be
paid to internal quality control of the operations,
performed in the labs.
Regarding the 2nd type of errors, some strains
reacted positively on coagulase, but biochemically
were different from S. aureus, and some strains
were coagulase-negative, while biochemically
identified as S. aureus. It proves once more, that
a coagulase test is not to be used as the only
criteria to differentiate types of S. aureus from all
the other types of staphylococci, despite this test
is very common in local labs.
As a result of studying of staphylococci tested
strains susceptibility to antibiotics it was esta
blished, that based on antimicrobial susceptibility
analysis, the most active antibiotics found in the
study were linezolid, tigecycline, and mupirocin,
showing growth inhibition of 100 % strains
tested (Table 1).
Susceptibility to the other antimicrobials was
also on a high level: 99 % of strains were found
susceptible to nitrofurantoin and trimethoprim/
sulphamethoxazole, 98 % — to fusidic acid,
97 % — to moxifloxacin, 96 % — to teicoplanin,
95 % — to vancomycin and fosfomicin, 93 % —
to gentamycin, and 92 % — to tobramycin. Sus
ceptibility to levofloxacin (89 %), tetracycline
(88 %), rifampin (87 %), erythromycin (84 %),
and clindamycin (79 %) was observed to be
some lower. Resistance to oxacyllin came up
to 19 %. Interestingly, benzylpenicillin, which is
currently not used for treatment of staphylococcal
infections anymore, was shown to be ineffective
in 72 % of strains, which still suggests the
usefulness of this antibiotic for patient treatment,
based on the individual antibiogram data.
At first glance, taking into account the fact, that
levels of antimicrobial resistance of tested strains of
S. aureus did not exceed 21 %, it seems quite easy
to choose any of the above-mentioned antibiotics

Results and Discussion
100 strains of S. аureus were selected for
the research. Analyzing the cases, when the
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Table 1
Antimicrobial susceptibility of S. aureus isolates from different departments of Kyiv Surgical Hospital (Ukraine)

Cefoxitin

Division by susceptibility, %
Moderately
Resistant
Susceptible
resistant
14
0
86

Benzylpenicillin

72

0

28

Oxacyllin

19

0

81

Gentamycin

8

0

92

Tobramycin

7

0

93

Levofloxacin

2

9

89

Moxifloxacin

2

1

97

Erythromycin

16

0

84

Clindamycin

21

0

79

Linezolid

0

0

100

Teicoplanin

4

0

96

Vancomycin

5

0

95

Tetracycline

12

0

88

Tigecycline

0

0

100

Fosfomicin

5

0

95

Nitrofurantoin

1

0

99

Fusidic acid

1

1

98

Mupirocin

0

0

100

Rifampin

8

5

87

Trimethoprim/sulphamethoxazole

1

0

99

Antibiotic

(excepting benzylpenicillin) to treat staphylococcal
infections of any localization. However, analysis
of antimicrobial resistance profiles revealed that
some strains were resistant to 9—13 antibiotics,
belonging to 6—10 classes of antimicrobials. This
considerably limits the choice of antibiotics useful
for treatment of infections, despite of low levels of
resistance among staphylococci in general (Table 2).
Analysis of the profiles for strains resistant to
6 and more classes of antibiotics demonstrated,
that all the strains were resistant to oxacyllin,
suggesting previously shown evidences on multiple
antimicrobial resistance among staphylococci,
resistant to oxacyllin.
Oxacyllin-resistant strains were found not
to have identical susceptibility to cefoxitin, and
therefore, different mechanisms of resistance to
oxacyllin were presumed. Thus, oxacyllin-resistant
strains were also resistant to cefoxitin due to betalactamases hyper-production, while cefoxitinresistant strains were also resistant to oxacyllin
due to production of РВР2а, or the other modified
PBP, which was impossible to differentiate without
use of molecular methods of analysis.
MRSA antimicrobial resistance profiles, excep
ting differences in resistance to cefoxitin, had some

other diversity. 35.7 % of MRSA strains were found
to be resistant only to beta-lactamic antibiotics:
penicillin, cefoxitin, and oxacyllin. Such an MRSA
phenotype is specific for non-nosocomial strains of
S. aureus, or for strains, resistant due to modified
penicillin-binded proteins (not РВР2а). Other
strains, except of anti-beta-lactam resistance,
were resistant to other classes of antibiotics, and
such a phenotype is considered to be specific for
nosocomial MRSA.
Besides the differences in antimicrobial resistance
phenotypes, nosocomial and non-nosocomial
MRSA are very well known for their differences in
genotypes, e.g., non-nosocomial MRSA contains
a staphylococcal cassette chromosome SCCmec,
type IV, which cannot be found in nosocomial
staphylococcal strains. In addition, most nonnosocomial strains of MRSA are typical of PantonValentine leukocidin (PVL) production, while
oxacyllin-resistant nosocomial strains of S. aureus,
express this feature much less frequently.
It should be highlighted, that when isolating
MRSA, particular attention should be paid to the
choice of antibiotic, prescribed for treatment.
Having analyzed MRSA resistance levels to
antibiotics, our data allowed us to determine the
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Table 2
Profiles of resistance to antibiotics among S. aureus strains
Combination of resistance
determinants to antibiotics

Number of resistance
determinants

Number of antibiotics classes
at resistance profile

Percentage
of S. aureus strains, %

Not detected

0

Y

1

1

1

L

1

1

1

P

1

1

40

GT

2

1

1

PY

2

2

1

PL

2

2

4

PO

2

1

1

PED

3

3

4

CPO

3

1

5

DTVR

4

4

2

ODVR

4

4

1

PEDY

4

4

3

PLED

4

4

1

PGTE

4

3

1

CPOF

4

2

1

CPODF

5

3

1

CPODFR

6

4

3

POEDTVYSR

9

6

1

POGTLEDYR

9

7

1

CPOGTLEDYR

10

7

2

CPOGTLMEYR

10

6

1

CPOGTLMEDYR

11

7

1

POGMEDTVYNSRH

13

10

1

22

Note. С — cefoxitin; P — penicillin; O — oxacyllin; G — gentamycin; T — tobramycin; L — levofloxacin; M — moxifloxacin;
E — erythromycin; D — clindamycin; J — teicoplanin; V — vancomycin; Y — tetracycline; F — fosfomicin; N — nitrofurantoin;
S — fusidic acid; R — rifampicin; H — trimethoprim/sulphamethoxazole.

antibiotics, that can be chosen for treatment of
staphylococcal infections (Table 3).
MRSA resistance levels, in comparison
with resistance of all analyzed S.aureus strains
in general, were higher, and therefore, the list
of antibiotics to be effective used for MRSA
treatment, had more limitations. Except of
linezolid, mupirocin, and tigecycline, that no strain
demonstrated resistance to, MRSA indicated quite
high levels of susceptibility to nitrofurantoin and
trimethoprim/sulphamethoxazole (both 94.7 %),
fusidic acid (89.4 %), and moxifloxacin (84.2 %).
These antibiotics could be the preparations
of choice for the treatment of MRSA-caused
infections.
It is important to specifically note low levels of
MRSA susceptibility to glycopeptide antibiotics,
vancomycin and teicoplanin (vancomycin — 15.8 %,
and teicoplanin — 10.5 %), that no strain quite
recently demonstrated resistance to, and that were
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typically chosen for treatment of infections, caused
by MRSA. Isolation of such strains suggested,
that staphylococci have acquired resistance to
vancomycin, and that it is greatly important to find
new antibiotics, active against MRSA.
Since strains investigated have been received
from different departments located in one
surgical hospital, it was interesting to establish
the prevalence of MRSA in different regions of
Ukraine. According to the results of our study, the
prevalence of MRSA by departments: Surgery —
36.4 %; Trauma — 25.0 %; ICU — 16.7 %,
Urology — 9.1 %; in Ophthalmology there was no
MRSA. However, the information provided may not
reflect, in our opinion, the real MRSA prevalence
in the country due to impact of several factors, the
most important of which was small selection of
strains. Thus, we actually made our research using
a total selection of 100 strains, having from every
department just 20 strains of S. aureus.
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Table 3
Susceptibility of oxacyllin-resistant S. aureus to antibiotics
Antibiotic

Division by susceptibility, %
Resistant

Moderately resistant

Susceptible

73.7

0

26.3

Gentamycin

31.6

0

68.4

Tobramycin

26.3

0

73.7

Cefoxitin

Levofloxacin

10.5

15.8

73.7

Moxifloxacin

10.5

5.3

84.2

Erythromycin

36.8

0

63.2

Clindamycin

57.9

0

42.1

Linezolid

0

0

100.0

Teicoplanin

10.5

0

89.5

Vancomycin

15.8

0

84.2

Tetracycline

36.8

0

63.2

Tigecycline

0

0

100.0

Fosfomicin

26.3

0

73.7

Nitrofurantoin

5.3

0

94.7

Fusidic acid

5.3

5.3

89.4

Mupirocin

0

0

100.0

Rifampin

42.1

15.8

42.1

Trimethoprim/sulphamethoxazole

5.3

0

94.7

To combat the spreading of strains, resistant
to antibiotics, one should have, first of all, reliable
data about the status of this problem in each re
gion, hospital, and even in every department.
Implementation of standardized methods to
receive this information, as well as introduction
of efficient sanitary and hygienic approaches to
control and decrease the prevalence of problematic
microorganisms is of great importance, and should
be based on the close cooperation between experts,
both microbiologists, clinicians, and epidemiologists.
CONCLUSIONS
1. Based on our data, the prevalence of
S. aureus strains, resistant to oxacyllin, is about
19 % in Kyiv Surgical Hospital.
2. Among studied strains, 11 % of S. aureus had
5—13 resistance determinants to 3—10 classes of
antibiotics, thus demonstrating multiple resistance.
3. 35.7 % of MRSA strains demonstrated resis
tance to the only group of beta-lactamic antibiotics,

the other were resistant also to the other classes
of antibiotics.
4. Currently, anong the most active antibiotics,
that can be used for treatment of oxacyllin-re
sistant S. aureus isolated from patients of sur
gical departments, there are linezolid, mupirocin,
tigecycline, vancomycine, teicoplanin, moxiflo
xacin, nitrofurantoin, fusidic acid, and trimethoprim/
sulphamethoxazole.
5. Considerable differences in the MRSA
prevalences among strains, isolated from patients
of different departments of surgical hospital,
presuppose clarification by further determination
of staphylococcal resistance to methicillin, using
more isolates.
Prospects of further studies presuppose
determination of MRSA proliferation progress
among agents, causing pyoinflammatory
infections, in particular, nosocomial infections in
hospitals of different types, and finding ways of
prevention of these diseases.

Acknowledgment
The authors wish to express their grateful acknowledgement to Ukrainian Association of Infection
Control and Antimicrobial Resistance for their organizational support and funding of the study.
Conflicts of interest
Authors declare no conflicts of interest.
79

International Journal of Antibiotics and Probiotics. 2017 Dec; 1 (2)

А.Г. Салманов, О.М. Вернер

References
1.

Salmanov AG. Ukrainian Action Plan on antimicrobial
resistance (Ukr). International Journal of Antibiotics and
Probiotics. 2017;1(1):10-28.
2. Stein GE, Wells EM. The importance of tissue
penetration in achieving successful antimicrobial
treatment of nosocomial pneumonia and complicated
skin and soft-tissue infections caused by methicillinresistant Staphylococcus aureus: vancomycin and
linezolid. Curr Med Res Opin. 2010 Mar; 26(3):571-88.
3. European Centre for Disease Prevention and Control/
European Medicines Agency (ECDC/EMEA). Joint
technical report The bacterial challenge: time to react.
Stockholm: ECDC/EMEA; 2009. Available from: http://
www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0909_
TER_The_Bacterial_Challenge_Time_to_React.pdf.
4. Köck R, Mellmann A, Schaumburg F et al. The epide
miology of methicillin-resistant Staphylococcus aureus
(MRSA) in Germany. Dtsch Arztebl Int. 2011 Nov;
108(45):761-7.
5. Köck R, Becker K, Cookson B, et al. Methicillinresistant Staphylococcus aureus (MRSA): burden
of disease and control challenges in Europe. Euro
Surveill. 2010;15(41):19688. Available from: http://www.
eurosurveillance.org/content/10.2807/ese.15.41.19688-en
6. European Centre for Disease Prevention and Control/
European Medicines Agency (ECDC/EMEA). Joint
technical report The bacterial challenge: time to react.
Stockholm: ECDC/EMEA; 2009. Available from: http://
www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0909_
TER_The_Bacterial_Challenge_Time_to_React.pdf.
7. Grundmann H, Aires-de-Sousa M, Boyce J, Tiemersma
E. Emergence and resurgence of meticillin-resistant
Staphylococcus aureus as a public-health threat.
Lancet. 2006;368:874-85.
8. World Health Organization. Antimicrobial resis
tance: global report on surveillance. 2014. Avai
lable from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/
112642/1/9789241564748_eng.pdf.
9. Klevens RM, Morrison MA, Nadle J. et al. Invasive
methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections
in the United States. JAMA. 2007;298:1763-71.
10. Kalimuddin S, Phillips R, Gandhi M. et al. Vancomycin
versus daptomycin for the treatment of methicillinresistant Staphylococcus aureus bacteremia due to
isolates with high vancomycin minimum inhibitory
concentrations: study protocol for a phase IIB ran
domized controlled trial. Trials. 2014;15:233.
11. Hiramatsu K, Aritaka N, Hanaki H. et al. Dissemination
in Japanese hospitals of strains of Staphylococcus
aureus heterogeneously resistant to vancomycin.
Lancet. 1997;350:1670-73.

80

12. Chang S, Sievert DM, Hageman JC. et al. Infection
with vancomycin-resistant Staphylococcus aureus
containing the vanA resistance gene. N Engl J Med.
2003;348:1342-47.
13. Hayden MK, Rezai K, Hayes RA. et al. Development
of daptomycin resistance in vivo in methicillinresistant Staphylococcus aureus. J Clin Microbiol.
2005;43:5285-7.
14. Mangili A, Bica I, Snydman DR, Hamer DH. Daptomycinresistant, methicillin-resistant Staphylococcus aureus
bacteremia. Clin Infect Dis. 2005;40:1058-60.
15. World Health Organization. Global priority list of an
tibiotic-resistant bacteria to guide research, discovery,
and development of new antibiotics. 2017. Available
from: http://www.who.int/medicines/publications/WHOPPL-Short_Summary_25Feb-ET_NM_WHO.pdf?ua=1.
16. Chambers HF, Deleo FR. Waves of resistance: Staphy
lococcus aureus in the antibiotic era. Nat Rev Microbiol.
2009;7:629-41.
17. Larsen AR, Bocher S, Stegger M. et al. Epidemiology of
European community-associated methicillin-resistant
Staphylococcus aureus clonal complex 80 type IV
strains isolated in Denmark from 1993 to 2004. J Clin
Microbiol. 2008;46:62-8.
18. World Health Organization (WHO). Antimicrobial
resistance: global report on surveillance 2014. WHO:
Geneva; 2014. Available from:http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/112642/1/9789241564748_eng.pdf
19. Center for Disease Dynamics, Economics & Policy
(CDDEP). State of the World’s Antibiotics, 2015.
CDDEP: Washington, D.C. Available from:https://
www.cddep.org/wp-content/uploads/2017/06/swa_
executive_summary_edits_2016.pdf.
20. Salmanov AG. Antimicrobial resistance and healthcareassociated infections in Ukraine. Epidemiological
report of the multicenter study (2010–2014) (Ukr.). Kyiv,
AgrarMediaGroup, 2015. 452 p.
21. Salmanov A. Surgical site infections and antibiotic
resistance of causal agents in the hospitals of Kiev,
Ukraine. EpiNorth. 2009;10(3):120-7.
22. Salmanov AG, Marievsky VF. Antibiotic resistance
of nosocomial strains of Staphylococcus aureus in
the Ukraine: the results of multicenter study (in Rus.).
Novosti Khirurgii. 2013 Jul-Aug; Vol 21(4):78-83.
23. Stapleton PD, Taylor PW. Methicillin resistance in
Staphylococcus aureus: mechanisms and modulation.
Science Progress. 2002;85,1:57-72.
24. Clinical and Laboratory Standards Institute. Per
formance Standards for Antimicrobial Susceptibility
Testing: Eighteenth Informational Supplement M100S18. Wayne, PA, USA: CLSI; 2008.

А.Г. Салманов, О.М. Вернер

International Journal of Antibiotics and Probiotics. 2017 Dec; 1 (2)

Поширеність метицилін-резистентних штамів Staphylococcus
aureus (MRSA) у Київській міській хірургічній лікарні (Україна)
А.Г. Салманов, О.М. Вернер
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ, Україна
Резюме
Мета роботи — вивчити поширеність метицилін-резистентних штамів Staphylococcus aureus (MRSA),
виділених від пацієнтів, госпіталізованих у хірургічні відділення Київської міської хірургічної лікарні.
Матеріали і методи. Досліджено 128 клінічних штамів S. aureus, виділених від пацієнтів з інфекціями
в ділянці хірургічного втручання в період з червня до грудня 2015 р. Ідентифікацію виділених культур
і визначення чутливості до антибіотиків проводили за допомогою автоматизованого мікробіологічного аналізатора VITEK 2 Compact та карти VITEK 2 AST-P580 (bioMerieux, Франція), яка охоплювала
20 антибіотиків (бензилпеніцилін, оксацилін, цефокситин, гентаміцин, тобраміцин, левофлоксацин,
моксифлоксацин, еритроміцин, кліндаміцин, лінезолід, тейкопланін, ванкоміцин, тетрациклін, тигециклін, фосфоміцин, нітрофурантоїн, фузидинова кислота, мупіроцин, рифампіцин і триметоприм/сульфаметоксазол) і тест цефокситину, призначений для виявлення стійкості стафілококів до метициліну.
Для оцінки результатів чутливості до антибіотиків використовували критерії, запропоновані Інститутом
клінічних та лабораторних стандартів США (CLSI).
Результати та обговорення. Аналіз чутливості S. aureus до протимікробних препаратів виявив,
що найактивнішими антибіотиками були лінезолід, тигециклін і мупіроцин, які продемонстрували
пригнічення росту 100 % тестованих штамів. Чутливість до інших протимікробних препаратів також
була високою: 99 % штамів були чутливі до нітрофурантоїну і триметоприму/сульфаметоксазолу,
98 % — до фузидинової кислоти, 97 % — до моксифлоксацину, 96 % — до тейкопланіну, 95 % — до
ванкоміцину і фосфоміцину, 93 % — до гентаміцину і 92 % — до тобраміцину. Відзначено зниження
чутливості до левофлоксацину (89 %), тетрацикліну (88 %), рифампіцину (87 %), еритроміцину (84 %) і
кліндаміцину (79 %). Дослідження поширеності MRSA в Київській міській хірургічній лікарні показало,
що 11 % штамів S. aureus, виділених від пацієнтів з нозокоміальною інфекцією (SSI), мають множинну
стійкість до антибіотиків. Загальна поширеність MRSA в лікарні становила 19 %, показники у хірургічних відділеннях відрізнялися. Крім того, 35,7 % штамів MRSA були стійкі лише до групи β-лактамних
антибіотиків, решта — до інших класів антибіотиків.
Висновки. Антибіотикорезистентність клінічних штамів S. aureus в досліджуваному хірургічному
стаціонарі — важлива терапевтична та епідеміологічна проблема. Найбільшою активністю до клінічних
штамів MRSA володіли лінезолід, мупіроцин, тигециклін, ванкоміцин, тейкопланін, моксифлоксацин,
нітрофурантоїн, фузидинова кислота та триметоприм/сульфаметоксазол. З огляду на постійну зміну
рівня резистентності штамів S. aureus, що спостерігається в усіх регіонах світу, необхідно проводити
постійний моніторинг антибіотикорезистентності у кожному стаціонарі та на підставі отриманих локальних даних розробити лікарняний формуляр антибіотиків. Політика використання антибіотиків у
кожному хірургічному стаціонарі має визначатися залежно від локальних даних щодо резистентності
до протимікробних препаратів. Доцільно налагодити систему епідеміологічного нагляду за мікробною
резистентністю на локальному, регіональному та національному рівнях.
Ключові слова: Staphylococcus aureus, хірургія, нозокоміальні інфекції, антибіотики, антибіотикорезистентність, MRSA.

Распространенность метициллин-резистентных штаммов
Staphylococcus aureus (MRSA) в Киевской городской
хирургической больнице (Украина)
А.Г. Салманов, О.М. Вернер
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев, Украина
Резюме
Цель работы — изучить распространенность метициллин-резистентных штаммов Staphylococcus
aureus (MRSA), выделенных от пациентов, госпитализированных в хирургические отделения Киевской
городской хирургической больницы.
Материалы и методы. Исследованы 128 клинических штаммов S. aureus, выделенных у пациентов с инфекциями в области хирургического вмешательства в период с июня по декабрь 2015 г.
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Идентификацию выделенных культур и определение чувствительности к антибиотикам проводили с
помощью автоматизированного микробиологического анализатора VITEK 2 Compact и карты VITEK 2
AST-P580 (bioMerieux, Франция), которая включала 20 антибиотиков (бензилпенициллин, оксациллин,
цефокситин, гентамицин, тобрамицин, левофлоксацин, моксифлоксацин, эритромицин, клиндамицин,
линезолид, тейкопланин, ванкомицин, тетрациклин, тигециклин, фосфомицин, нитрофурантоин, фузидиновая кислота, мупироцин, рифампицин и триметоприм/сульфаметоксазол) и тест цефокситина,
предназначенный для выявления устойчивости стафилококков к метициллину. Для оценки результатов
чувствительности к антибиотикам использовали критерии, предложенные Институтом клинических и
лабораторных стандартов США (CLSI).
Результаты и обсуждение. Анализ чувствительности S. aureus к противомикробным препаратам
показал, что наиболее активными антибиотиками были линезолид, тигециклин и мупироцин, продемонстрировавшие ингибирование роста 100 % тестируемых штаммов. Чувствительность к другим противомикробным препаратам также была высокой: 99 % штаммов были восприимчивы к нитрофурантоину
и триметоприму/сульфаметоксазолу, 98 % — к фузидиновой кислоте, 97 % — к моксифлоксацину,
96 % — к тейкопланину, 95 % — к ванкомицину и фосфомицину, 93 % — к гентамицину и 92 % —
к тобрамицину. Выявлено снижение чувствительности к левофлоксацину (89 %), тетрациклину (88 %),
рифампицину (87 %), эритромицину (84 %) и клиндамицину (79 %). Исследование распространенности
MRSA в Киевской хирургической больнице показало, что 11 % штаммов S. aureus, выделенных у пациентов с нозокомиальными инфекциями (SSI), имеют множественную устойчивость к антибиотикам.
Общая распространенность MRSA в больнице составляла 19 %, показатели в хирургических отделениях отличались. Кроме того, 35,7 % штаммов MRSA были устойчивы только к группе β-лактамных
антибиотиков, остальные — к другим классам антибиотиков.
Выводы. Антибиотикорезистентность клинических штаммов S. aureus в исследуемом хирургическом
стационаре — важная терапевтическая и эпидемиологическая проблема. Наиболее эффективными
для лечения инфекций MRSA были линезолид, мупироцин, тигециклин, ванкомицин, тейкопланин,
моксифлоксацин, нитрофурантоин, фузидиновая кислота и триметоприм/сульфаметоксазол. Учитывая
постоянное изменение уровня резистентности нозокомиальных штаммов S. aureus в разных регионах
мира, необходимо проводить постоянный мониторинг за антибиотикорезистентностью 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 относительно резистентности к противомикробным препаратам.
Необходимо организовать систему эпидемиологического надзора за микробной резистентностью на
локальном, региональном и национальном уровнях.
Ключевые слова: Staphylococcus aureus, хирургия, внутрибольничные инфекции, антибиотики,
антибиотикорезистентность, MRSA.
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Антибиотикорезистентность возбудителей
бактериальных инфекций животных в Украине
Цель работы — изучить резистентность возбудителей бактериальных заболеваний животных
к антибактериальным препаратам в Украине.
Материалы и методы. Материалом для исследования были собственные исследования, а также
результаты анализа ветеринарной статистической отчетности. Для изучения резистентности основных
возбудителей бактериальных заболеваний животных использовали классический диско-диффузионный
метод Кирби — Бауэра. Исследовано 789 клинических изолятов Escherichia coli, 163 — сальмонеллы,
734 — стафилококка, 303 — стрептококков, 65 — Pseudomonas aeruginosa, 76 — пастерелл, выделенных от животных и, в частности, птиц государственными лабораториями ветеринарной медицины
Украины и Государственным научно-исследовательским институтом по лабораторной диагностике и
ветеринарно-санитарной экспертизе в 2016 г. Интерпретацию результатов исследования проводили
по методологии EUCAST.
Результаты и обсуждение. Бактериальными инфекциями, которые чаще всего регистрируют на
территории Украины у животных и, в частности, птиц, являются эшерихиозы, пастереллез, сальмонеллез, стафилококкоз, стрептококкоз, рожа, отечная болезнь свиней, псевдомоноз. Чаще всего из патологического и биологического материала в 2016 г. выделяли кишечную палочку. На чувствительность к
антибактериальным препаратам исследовано 789 изолятов E. coli, из них 592 проявили резистентность
к антибиотикам. Количество выделенных культур и резистентность микроорганизмов к антибиотикам
в разных областях отличается. Наивысший процент устойчивости отмечен к ß-лактамам (в среднем
по Украине — (52,95 ± 26,63) %). Активное применение в ветеринарии препаратов хинолонового ряда
привело к появлению резистентных штаммов E. coli (в среднем по Украине — (38,90±31,68) %). К макролидам и аминогликозидам проявляли устойчивость (30,20 ± 29,08) и (34,35 ± 25,00) % выделенных
культур соответственно. Также выделены изоляты E. coli, резистентные к нитрофуранам ((27,7 ± 2,12) %),
полимиксинам (от 2,0 до 87,5 %), сульфаниламидам ((14,7 ± 8,31) %), карбапенемам ((21,75 ± 2,47) %).
Из 734 изолятов стафилококков 497 культур проявили резистентность к антибиотикам. Наивысший
процент устойчивости отмечен к макролидам (в среднем по Украине — (52,80 ± 32,87) %). Из 163
выделенных культур сальмонелл 112 оказались резистентными к антибиотикам. В целом по Украине
резистентность к антибиотикам тетрациклиновой группы, β-лактамам (полусинтетическим), макролидам и аминогликозидам составляла (60,00 ± 39,33), (50,00 ± 32,96), (80,00 ± 33,22) и (52,90 ± 26,37) %
соответственно.
Выводы. Полученные результаты позволяют утверждать, что ситуация в Украине с резистентностью возбудителей бактериальных заболеваний животных к антибактериальным препаратам
вызывает беспокойство. Географические границы не могут повлиять на распространенность
резистентных к антибиотикам микроорганизмов, которая зависит прежде всего от того, какие
антибактериальные препараты используют в животноводстве региона (области). Для мониторинга
тенденций резистентности к антибиотикам необходимо наладить межведомственный обмен информацией между медико-санитарными и ветеринарными компетентными органами, рассмотреть
возможность создания общегосударственной программы мониторинга за устойчивостью к анти-
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бактериальным препаратам определенных видов бактерий, особенно тех, которые передаются
через пищевые продукты.
Ключевые слова: бактериальные инфекции, ветеринария, лаборатории ветеринарной медицины,
антибиотики, антибиотикорезистентность.

Ссылка: Гаркавенко Т.А., Ордынская Д.А., Семенчукова И.В. Антибиотикорезистентность возбуди
телей бактериальных инфекций животных в Украине. International Journal of Antibiotics and Probiotics.
2017 Dec; 1 (2): 84-91.

Введение
В настоящее время резистентность к антибактериальным препаратам является серьезной международной проблемой общественного
здравоохранения. Из-за устойчивости к антибиотикам инфекции, которые обычно излечивали
с помощью антибиотикотерапии, стало трудно
или даже невозможно устранить. Неудачи в лечении приводят к увеличению заболеваемости,
смертности и экономическим потерям [1, 2].
Устойчивость к разным классам антибиотиков
стабильно возрастает у видов бактерий, а также в разных экологических условиях. Значение
антибиотиков как лекарств, спасающих жизнь
больным, подвергается сомнению.
На протяжении всего существования человечество было подвержено разным инфекционным заболеваниям. В течение многих лет
средневековые алхимики пытались создать
чудодейственные лекарства от всех болезней.
Препараты, созданные на основе серебра, ртути, мышьяка, отличались высокой токсичностью и низкой эффективностью. Несбыточная
мечта ученых осуществилась только в ХХ в.,
когда были открыты антибиотики — лекарственные вещества, обладающие способностью
убивать или подавлять рост и размножение
разных видов микроорганизмов [1—3].
Начиная с 1940-х годов, антибактериальные
препараты (АБП) широко применяют в ветеринарии. В отличие от индивидуального применения антибиотиков у людей, всему молодняку
сельскохозяйственных животных, например,
поросятам и бройлерным цыплятам, одновременно назначают антибиотики. Поэтому у животных контакты с антибиотиками происходят
гораздо чаще, чем у людей.
После появления в 1950-х годах антибиотиков-стимуляторов роста (АСР) их планово
используют при промышленном разведении
сельскохозяйственных животных независимо
от состояния здоровья животных или риска
бактериальных инфекций. Так, в США использование антибиотиков в качестве стимуляторов

в период с 1951 по 1978 гг. возросло в 50 раз
(с 110 до 5580 т), тогда как применение антибиотиков для лечения заболеваний у людей
и животных — только в 10 раз [4, 5]. За это
время многие штаммы бактерий, выделенных
от людей и животных, ранее чувствительных к
антибиотикам, стали резистентными. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других странах.
Например, в Великобритании превалентность
среди домашней птицы штаммов Escherichia
coli, устойчивых к тетрациклину, возросла с
3,5 до 63,2 % всего лишь после четырех лет
(1957—1960 гг.) применения антибиотиков в
птицеводстве [6].
В Великобритании в 1968 г. был создан Объединенный комитет по применению антибиотиков в промышленном животноводстве и
ветеринарии из-за опасения возможного побочного влияния на состояние здоровья людей.
Доклад этого комитета лег в основу политики
рационального применения антибиотиков и
соответствующих регламентов во многих западноевропейских странах [7]. Однако глобальное применение АСР продолжалось до 1986 г.,
когда Швеция запретила их использование
из-за озабоченности в связи с продолжающимся ростом устойчивости к антибиотикам.
Исследователи установили, что применение антибиотиков у сельскохозяйственных животных
может создавать риски для здоровья людей
из-за распространения резистентности к этим
препаратам через пищевую цепь. В частности, исследователи показали, что применение
АСР представляет опасность для здоровья людей из-за формирования и распространения
перекрестной устойчивости к антибиотикам,
используемым для лечения людей. Поэтому
некоторые страны прекратили регистрацию
некоторых АСР. Например, Дания и Норвегия
в 1995 г. запретили применение авопарциина,
а с 1997 г. использование этого препарата запрещено в других странах ЕС.
Угроза развития антибиотикорезистентности также вызвала реакцию со стороны потре85
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бителей, о чем свидетельствуют рекомендации
по рациональному применению антибиотиков,
опубликованные Комитетом ЕС по экономической и социальной политике [8]. Многие страны
провели оценку рисков, связанных с применением АСР, и установили, что эти препараты представляют угрозу для здоровья людей.
С 1997 г. ВОЗ рассматривает проблему риска
АСР для общественного здоровья и рекомендует немедленно или в ближайшее время прекратить использование АСР [8]. С 2006 г. все
АСР были запрещены к применению в странах
ЕС на основании рекомендаций Научного рабочего комитета [9].
Устойчивые микроорганизмы могут передаваться людям при непосредственном контакте с
животными, через пищевые продукты и объекты
внешней среды. Данные, полученные в странах
ЕС, свидетельствуют о том, что спектр резистентности штаммов сальмонелл, выделенных от свиней, крупного рогатого скота и цыплят, сходен со
спектром устойчивости штаммов сальмонелл,
выделенных из соответствующих продуктов и от
людей. В первую очередь это относится к персоналу, работающему в сельском хозяйстве.
По данным ряда авторов, у лиц, работающих с
животными, чаще выделяют антибиотикорезистентные микроорганизмы из носовой и ротовой
полости и из содержимого кишечника [10].
Цель работы — изучить резистентность
возбудителей бактериальных заболеваний
животных к антибактериальным препаратам в
Украине.

грамму Excel, рассчитывали среднее арифметическое, медиану, среднее квадратическое
отклонение [14].

Материалы и методы
Материалом для исследования были собственные исследования, а также результаты анализа ветеринарной статистической отчетности.
Для изучения резистентности основных возбудителей бактериальных заболеваний животных
использовали классический диско-диффузионный метод Кирби — Бауэра [11, 12]. Исследованы 789 клинических изолятов Escherichia
coli, 163 — сальмонеллы, 734 — стафилококка, 303 — стрептококков, 65 — Pseudomonas
aeruginosa, 76 — пастерелл, выделенных от
животных и, в частности, птиц государственными лабораториями ветеринарной медицины
Украины и Государственным научно-исследовательским институтом по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе
в 2016 г. Интерпретацию результатов исследования проводили по методологии EUCAST [13].
Полученные результаты обрабатывали
статистическими методами. Используя про86

Результаты и обсуждение
Чаще всего на территории Украины у животных и, в частности, птиц регистрируют такие
бактериальные инфекции, как эшерихиозы,
пастереллез, сальмонеллез, стафилококкоз,
стрептококкоз, рожа, отечная болезнь свиней,
псевдомоноз.
Из патологического и биологического материала от животных и в частности птиц в 2016 г.
выделяли чаще всего кишечную палочку. Специалистами государственных лабораторий ветеринарной медицины Украины исследованы на
чувствительность к АБП 789 изолятов E. coli, из
них 592 проявили резистентность к антибиотикам. Количество выделенных культур и резистентность микроорганизмов к антибиотикам
в разных областях отличались. Так, в Запорожской области изолировано наибольшее количество кишечной палочки — 252 культуры, из них
207 проявляли устойчивость к антибиотикам.
Наибольшая устойчивость отмечена к
β-лактамам (в среднем по Украине — (52,95 ±
± 26,63) %). Наименьший процент кишечных палочек, устойчивых к этой группе АБП,
зафиксирован в Луганской области (5,9 %),
тогда как штаммы E. coli, изолированные от
животных в Житомирской и Киевской областях, имели 100 % устойчивость к β-лактамам.
У этих микроорганизмов также отмечена высокая резистентность к антибиотикам из группы
тетрациклинов — (47,10 ± 26,98) % (от 7 % в
Черкасской области до 100 % в Киевской и
Черновицкой областях).
Активное применение в ветеринарии препаратов хинолонового ряда привело к появлению резистентных штаммов E. coli (в среднем по Украине — (38,90 ± 31,68) % (от 3,4 %
в Тернопольской области до 100,0 % в Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской
и Кировоградской областях). К макролидам
и аминогликозидам проявляли устойчивость
(30,20 ± 29,08) % (от 9,1 % в Херсонской области до 100,0 % в Николаевской и Черновицкой
областях) и (34,35 ± 25,00) % (от 9,1 % в Херсонской области до 100,0 % в Черновицкой)
выделенных культур соответственно. Также
были выделены изоляты E. coli, резистентные к
нитрофуранам ((27,70 ± 2,12) %), полимиксинам
(от 2,0 до 87,5 % в зависимости от области),
сульфаниламидам ((14,70 ± 8,31) %), карбапенемам ((21,75 ± 2,47) %).
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Лидирующую позицию удерживают стафилококки. Из 734 изолятов 497 культур проявили резистентность к антибиотикам. Наибольшую устойчивость наблюдали к макролидам (в
среднем по Украине — (52,80 ± 32,87) %). Наименьший процент стафилококков, устойчивых
к этой группе АБП, отмечен в Днепропетровской области (4,7 %), тогда как стафилококки,
изолированные от животных из Житомирской
и Луганской областей, имели 100,0 % устойчивость к антибиотикам из группы макролидов.
Также у этих возбудителей зафиксировали высокую резистентность к антибиотикам из группы
тетрациклинов — (51,50 ± 33,62) % (от 2 % в
Черкасской области до 100 % в Житомирской,
Ивано-Франковской и Киевской областях). Процент устойчивых к аминогликозидам стафилококков составлял в среднем (50,80 ± 22,79) %
(от 14,3 % в Тернопольской области до 100,0 %
в Ивано-Франковской области).
Стойкость к β-лактамам составила (45,80 ±
± 26,64) % (от 4,2 % во Львовской области до
100,0 % в Житомирской и Киевской областях). Изолировано 46 штаммов метициллинрезистентных стафилококков. Также были
выделены стафилококки, устойчивые к фторхинолонам (от 5,7 до 100,0 % в зависимости
от области), нитрофуранам (от 2,3 до 17,6 %),
полимиксинам (от 2 % в Черкасской области
до 100,0 % в Луганской), сульфаниламидам
(14,2±19,4 %), карбапенемам (20,8 %), рифам
пицинам (23,7 %), линкозамидам (от 14 до
100,0 %).
Что касается сальмонелл, то из 163 выделенных культур 112 оказались резистентными
к ним. В Хмельницкой области было зарегистрировано наибольшее количество сальмонелл (40 изолятов), которые проявили 100 %
устойчивость к антибиотикам тетрациклиновой
группы, β-лактамам (полусинтетическим), макролидам. К аминогликозидам устойчивость
зафиксирована у 97,5 % испытуемых культур.
К этим группам антибактериальных препаратов
в целом по Украине резистентность составляла
(60,00 ± 39,33), (50,00 ± 32,96), (80,00 ± 33,22) и
(52,90 ± 26,37) % соответственно.
Возбудители стрептококковых инфекций
животных также были устойчивы к АБП. Из
303 изолятов стрептококков, резистентность
к антибиотикам проявилась у 226. Процент
устойчивых к этой группе антибиотиков штаммов значительно отличался в разных областях:
к β-лактамам — от 3,3 до 100,0 %, к макролидам — от 4,7 до 100,0 %, к аминогликозидам —
от 17,2 до 100,0 %, к фторхинолонам — от 6,3 до

100,0 %, к тетрациклинам — от 10,0 до 100,0 %.
Стрептококки, выделенные от животных и в
частности птиц из Львовской и Житомирской
областей, проявили 100 % полирезистентность
к АБП к аминогликозидам, фторхинолонам,
тетрациклинам, полимиксинам, β-лактамам,
макролидам, фторхинолонам, тетрациклинам,
плевромутилинам соответственно.
Pseudomonas aeruginosa имели особенно
высокую устойчивость. Процент устойчивых
к β-лактамам резистентных штаммов составлял от 76,9 до 100,0 %, к макролидам — от 4,7
до 100,0 %, к аминогликозидам — от 17,2 до
100,0 %, к фторхинолонам — от 6,3 до 100 %,
к тетрациклинам — от 10,0 до 100,0 %. Полирезистентные штаммы (к гентамицину, энрофлоксацину, триметоприму) были выделены в
Донецкой области. Наименьший процент резистентности отмечен в Волынской области, где
только один штамм Pseudomonas aeruginosa
был резистентным к тетрациклину.
Ситуация с пастереллами не менее тревожная, так как их устойчивость к β-лактамам составила от 21,1 % (в Запорожской области) до
100,0 % (Житомирская, Ивано-Франковская,
Киевская и Черкасская области), к макролидам — от 71,4 % (в Винницкой области) до
100,0 % (в Черкасской области), к аминогликозидам — от 28,6 % (в Винницкой области) до
100,0 % (Житомирская и Черкасская область),
к фторхинолонам и тетрациклинам — от 12,5
до 100,0 %. Полирезистентный штамм был выделен в Черкасской области. Он был устойчив
одновременно к 17 АБП.
Результаты исследований позволяют утверждать, что ситуация в Украине с резистентностью возбудителей бактериальных заболеваний животных к АБП вызывает беспокойство.
Географические границы не могут повлиять на
распространенность резистентных к антибиотикам микроорганизмов, которая зависит прежде
всего от того, какие АБП используют в животноводстве того или иного региона/области.
Наиболее критическая ситуация с антибиотикорезистентностью возбудителей бактериальных заболеваний животных сложилась
в Киевской и Житомирской областях, где все
изолированные от животных культуры проявляли 100 % резистентность к β-лактамам. Такая
же высокая резистентность зафиксирована к
фторхинолонам в Житомирской, Донецкой и
Кировоградской областях. В Ровенской области от животных выделили мультирезистентные
штаммы стрептококков, в Харьковской — псевдомонад, в Черкасской — пастерелл.
87
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Для мониторинга тенденций резистентности
к антибиотикам необходимо наладить межведомственный обмен информацией между
медико-санитарными и ветеринарными компетентными органами, рассмотреть возможность
создания общегосударственной программы
мониторинга за устойчивостью к АБП видов
бактерий, особенно тех, которые передаются
через пищевые продукты.

рафические границы не могут повлиять на
распространенность резистентных к антибиотикам микроорганизмов, которая зависит
прежде всего от того, какие антибактериальные препараты используют в животноводстве
того или иного региона/области.
Для мониторинга тенденций резистентности к антибиотикам необходимо наладить
межведомственный обмен информацией
между медико-санитарными и ветеринарными
компетентными органами, рассмотреть возможность создания общегосударственной
программы мониторинга за устойчивостью к
антибактериальным препаратам видов бактерий, особенно тех, которые передаются через
пищевые продукты.

Выводы
Результаты исследований позволяют утверждать, что ситуация в Украине с резистентностью возбудителей бактериальных
заболеваний животных к антибактериальным
препаратам вызывает беспокойство. ГеогКонфликт интересов
Конфликта интересов нет.
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Антибіотикорезистентність збудників
бактеріальних інфекцій тварин в україні
Т.О. Гаркавенко, Д.О. Ординська, І.В. Семенчукова
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики
та ветеринарно-санітарної експертизи, Київ, Україна
Резюме
Мета роботи — вивчити резистентність збудників бактеріальних захворювань тварин до антибактеріальних препаратів в Україні.
Матеріали і методи. Матеріалом для дослідження були власні дослідження, а також результати
аналізу ветеринарної статистичної звітності. Для вивчення резистентності основних збудників бактеріальних захворювань тварин використовували класичний диско-дифузний метод Кірбі — Бауера.
Було досліджено 789 клінічних ізолятів Escherichia coli, 163 — сальмонели, 734 — стафілокока, 303 —
стрептококові, 65 — Pseudomonas aeruginosa, 76 — пастерел, виділених від тварин та, зокрема, птиці
державними лабораторіями ветеринарної медицини України і Державним науково-дослідним інститутом
з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи у 2016 р. Інтерпретацію результатів
дослідження проводили за методологією EUCAST.
Результати та обговорення. Бактеріальними інфекціями, які найчастіше реєструють на території
України у тварин та, зокрема, птиці, є ешерихіози, пастерельоз, сальмонельоз, стафілококоз, стрептококоз, бешиха, набрякова хвороба свиней, псевдомоноз. Найчастіше з патологічного і біологічного
матеріалу в 2016 р. виділяли кишкову паличку. На чутливість до антибактеріальних препаратів досліджено 789 ізолятів E. coli, з них 592 виявили резистентність до антибіотиків. Кількість виділених культур
і резистентність мікроорганізмів до антибіотиків у різних областях відрізняється. Найвищий відсоток
стійкості спостерігали до β-лактамів (у середньому по Україні — (52,95 ± 26,63) %). Активне застосування
у ветеринарії препаратів хінолонового ряду призвело до появи резистентних штамів E. coli (у серед
ньому по Україні — (38,90 ± 31,68) %. До макролідів і аміноглікозидів виявляли стійкість (30,20 ± 29,08)
та (34,35 ± 25,00) % виділених культур відповідно. Також виділено ізоляти E. coli, резистентні до нітрофуранів ((27,70 ± 2,12) %), поліміксину (від 2 до 87,5 %), сульфаніламідів ((14,70 ± 8,31) %), карбапенемів ((21,75 ± 2,47) %). Із 734 ізолятів стафілококів 497 культур виявили резистентність до антибіотиків.
Найвищий відсоток стійкості спостерігали до макролідів (у середньому по Україні — (52,80 ± 32,87) %).
Із 163 виділених культур сальмонел 112 виявилися резистентними до антибіотиків. У цілому по Україні
резистентність до антибіотиків тетрациклінової групи, β-лактамів (напівсинтетичних), макролідів, аміноглікозидів становила (60,00 ± 39,33), (50,00 ± 32,96), (80,00 ± 33, 22) і (52,90 ± 26,37) % відповідно.
Висновки. Результати досліджень дають підставу стверджувати, що ситуація в Україні з резистентністю
збудників бактеріальних захворювань тварин до антибактеріальних препаратів викликає занепокоєння.
Географічні кордони не можуть вплинути на поширення резистентних до антибіотиків мікроорганізмів, яке
залежить насамперед від того, які антибактеріальні препарати використовують у тваринництві регіону
(області). Для моніторингу тенденцій резистентності до антибіотиків необхідно налагодити міжвідомчий
обмін інформацією між медико-санітарними та ветеринарними компетентними органами, розглянути
можливість створення загальнодержавної програми моніторингу за стійкістю до антибактеріальних
препаратів певних видів бактерій, особливо тих, які передаються через харчові продукти.
Ключові слова: бактеріальні інфекції, ветеринарія, лабораторії ветеринарної медицини, антибіотики,
антибіотикорезистентність.
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Antimicrobial resistance of animal bacterial
diseases pathogеns in ukraine
T.A. Garkavenko, D.O. Ordynska, I.V. Semenchukova
State Scientific and Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary
and Sanitary Expertise, Kyiv, Ukraine
Abstract
Objective — to study the situation concerning antimicrobial resistance of animal bacterial pathogens to
antibacterial drugs in Ukraine.
Materials and methods. The analysis of our research data and the State veterinary statistical reporting
data (2016) regarding antimicrobial resistance of the major bacterial pathogens to antibacterial drugs. The
classical disco-diffusion method of Kirby — Bauer has been used. 789 clinical pathogen agents of E.coli, 163
of Salmonella, 734 of Staphylococcus, 303 of Streptococcus, 65 of Pseudomonas aeruginosa, 76 of Pasteurella
isolated from animals and birds at state veterinary laboratories of Ukraine and at the State Research Institute
of Laboratory Diagnostics and Veterinary and Sanitary expertise (SSRILDVSE) have been examined. The
interpreting of research results has been conducted by EUCAST methodology. The average, median and the
standard deviation have been determined using the Exell program.
Results and discussion. Escherichia coli, Pasteurella spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Pseudomonas aeruginosa are major bacterial pathogens registered in animals and
birds in Ukraine. E. coli was allocated most often from pathological and biological material from animals and
birds in 2016. Sensitivity to antibacterial drugs was testied in 789 isolates of E. coli, 592 from them showed
resistance to antibiotics. The number of isolated cultures and the resistance of microorganisms to antibiotics
varies in different region. The highest percentage of resistance was observed for ß-lactams and in Ukraine it
was average 52.95 ± 26.63 %. The active use of quinolones in veterinary medicine led to the emergence of
resistant strains of E. coli and this figure in Ukraine is average 38.9 ± 31.68 %. Macrolides and aminoglycosides
are not inferior, they were resistant to 30.2 ± 29.08 % and 34.35 ± 25.0 % of the isolated cultures, respectively.
Isolates of E. coli resistant to nitrofurans (27.7 ± 2.12 %), polymyxins (from 2 % to 87.5 %), sulfonamides
(14.7 ± 8.31 %), carbapenems (21.75 ± 2.47 %) were allocated. 734 isolates of Staphylococcus were
tested, 497 cultures showed resistance to antibiotics. The highest percentage of resistance was observed to
macrolides and in Ukraine it average 52.8 ± 32.87 %. 163 Salmonella cultures isolated tested for sensitivity to
antibacterial drugs and 112 were resistant to them. In general, the resistance to antibiotics of the tetracycline
group, β-lactams (semisynthetic), macrolides, and aminoglycosides in Ukraine was observed in the following
ranges: 60.0 ± 39.33 %, 50.0 ± 32.96 %, 80.0 ± 33, 22 % and 52.9 ± 26.37 % respectively.
Conclusions. The results of the research allow us to state that the situation of resistance of animals
bacterial pathogens to antibacterial drugs in Ukraine causes concern. Geographic boundaries can not affect the
prevalence of antibiotic resistant of microorganisms and depend, first of all, on what kind of antibacterial drugs
are used in the livestock production of a particular region. In order to monitor trends of antibiotic resistance,
it is necessary to establish inter-agency information exchange between health and veterinary authorities, to
consider the possibility of establishing a national monitoring program on resistance to antibacterial drugs for
a specific list of bacterial species, especially those transmitted through food, antibacterial drugs and research
methods.
Key words: bacterial infections, veterinary medicine, veterinary medicine laboratories, antibiotics, antibiotic
resistance.
Citation: Garkavenko TA, Ordynska DO, Semenchukova IV. Antimicrobial resistance of animal bacterial
diseases pathogens in Ukraine. International Journal of Antibiotics and Probiotics. 2017 Dec; 1 (2): 84-91
[in Russian].
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Резистентність до антибіотиків та біоцидів
Реферат
Резистентність бактеріальної патогенної мікрофлори до антибіотиків збільшується, що призводить
до терапевтичних невдач при лікуванні інфекційних захворювань людини і тварин. Це спостерігається
в усіх країнах. Бактерії здатні швидко адаптуватися до нових умов довкілля та виживають при впливі
протимікробних засобів завдяки розвитку різних механізмів резистентності. Резистентність бактерій
до дії протимікробних засобів зростає пропорційно збільшенню застосування засобів протимікробної
дії. На відміну від проблеми резистентності до антибіотиків, актуальність проблеми стійкості бактерій
до біоцидів встановлено відносно недавно.
Деякі механізми резистентності до біоцидів та антибіотиків є спільними. Результати бактеріологічних,
біохімічних та генетичних досліджень свідчать про те, що застосування активних молекул у продуктах
біоцидної дії може призвести до збільшення кількості штамів бактерій, резистентних до антибіотиків.
Селективний стрес, спричинений впливом біоцидів, може зумовлювати виникнення нових механізмів
резистентності бактерій та їх поширення. Деяким біоцидам притаманна властивість сприяти збереженню мобільних генетичних елементів, носіїв генів, які кодують перехресну резистентність до біоцидів
та антибіотиків. Поширення цих мобільних елементів, їх генетична організація та здатність до накопичення в біоплівках забезпечують умови, в яких підвищується потенційний ризик розвитку перехресної
резистентності до антибіотиків та біоцидів.
Через недостатність точних даних, зокрема щодо кількості антибіотиків та біоцидів, які використано, неможливо визначити, які саме біоциди найбільше підвищують ризик виникнення резистентності
до антибіотиків. Припускають, що механізм розвитку резистентності бактерій запускається завдяки
горизонтальній передачі генів та паралельному каскаду регулюючих сигналів, стимульованих впливом хімічних сполук, які діють як біоциди. Необхідно провести додаткові дослідження для визначення
механізмів розвитку перехресної резистентності, виникнення резистентних до антибіотиків бактерій
під впливом біоцидів у різних галузях їх застосування (наприклад, у медицині, ветеринарії, харчовій
промисловості, при виготовленні косметичної продукції та інших споживчих товарів).
Ключові слова: антибіотики, біоциди, резистентність, бактерії.
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Вступ
Протягом останнього десятиріччя резистентність патогенної бактеріальної мікрофлори до
антибіотиків, спричинена різними чинниками,
збільшилася, що призводить до терапевтичних
невдач при лікуванні інфекційних захворювань
людини та тварин. Це спостерігають у всіх країнах [1—5].

Бактерії здатні швидко адаптуватися до нових умов довкілля, зокрема, до зумовлених
наявністю молекул протимікробної дії, внаслідок чого їх резистентність зростає паралельно
збільшенню впливу протимікробних засобів
[6]. Викликає стурбованість збільшення резистентності нозокоміальних, позалікарняних та
харчових патогенних організмів до антибіотиків
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протягом останніх років. Цю проблему розглядають як на національному, так і на міжнародному рівні [1, 3—6].
Молекули з протимікробними властивостями входять до складу антибіотиків та біоцидів,
які чинять бактерицидний/бактеріостатичний
вплив на клітини бактерій. У літературі описано
численні механізми виникнення резистентності до антибіотиків, тоді як вивчати механізми
розвитку стійкості до інших біоцидів почали
відносно недавно.
Біоцидам та антибіотикам притаманні деякі спільні властивості, на яких ґрунтується їх
протимікробна дія. Відомі спільні механізми
резистентності клітин бактерій до обох видів
протимікробних речовин [7—9]. Важливим завданням є визначення ризику селективного
впливу біоцидів на клітини бактерій, унаслідок
чого виникає резистентність до антибіотиків, а
також зумовленого цими процесами ризику для
здоров’я людини. Розуміння механізмів селекції
та поширення патогенних мікроорганізмів, резистентних до біоцидів, має важливе значення для
боротьби з поширенням внутрішньолікарняних
захворювань, а також з патогенними мікроорганізмами, носіями яких є продукти харчування.
З урахуванням широкого застосування антибіотиків та біоцидів у різних галузях (медицина,
ветеринарія, харчова промисловість, сільське господарство тощо), а також постійного зростання
резистентності, бракує інформації та методології
для чіткої ідентифікації ризиків, спричинених
безсистемним застосуванням антимікробних
препаратів (антибіотиків та біоцидів).
Вартість ринку біоцидів у країнах Європейського Союзу (ЄС) щороку становить 10—11 млрд
євро. Очікується подальше збільшення ринку
біоцидів [4]. Чи існує небезпека виникнення
бактерій, резистентних до дії протимікробних
препаратів, через застосування біоцидів? У
доступній літературі цим питанням приділено
недостатню увагу, інформація є обмеженою
або взагалі відсутня.
Мета роботи — проаналізувати дані літератури щодо виникнення резистентності бактерій
до антибіотиків і біоцидів та визначити можливості перехресної резистентності внаслідок їх
широкого використання.

опублікованих у період з 1995 до 2016 рр. Особливу увагу приділяли питанням, щодо яких
інформація є обмеженою або взагалі відсутня,
тобто вони потребують проведення додаткових
досліджень. Пошук матеріалу здійснювали за
допомогою всесвітньої мережі Інтернет в електронних базах даних Medline, Pabmed, WHO,
CDC, ECDC, Національної наукової медичної
бібліотеки України та Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського.

Матеріали і методи
У доступній літературі виявлено 306 джерел, в яких висвітлено проблему резистентності
бактерій до антибіотиків та біоцидів. Вивчено
та залучено до метааналізу результати наукових досліджень, які описано у 243 статтях,

Результати та обговорення
Проблеми резистентності мікроорганізмів
до антимікробних (антибіотиків та біоцидів)
препаратів розглядали багато дослідників.
Спостерігається великий інтерес до проблеми
резистентності бактерій до антисептиків та дезінфікуючих засобів, які разом з консервантами
позначають терміном «біоциди» [1—5].
Згідно з визначенням, яке міститься у Директиві 98/8/ЄС Європейського парламенту
та Ради Європи від 16 лютого 1998 р., біоцидні
продукти — це активні речовини та препарати,
які містять одну активну речовину або більше,
вироблені у формі, в якій їх постачають споживачу, призначені для знищення, знешкодження,
перешкоджання дії або забезпечення в інший
спосіб контролю будь-яких шкідливих мікроорганізмів за рахунок хімічного або біологічного
впливу. У цьому документі активні речовини
класифіковано на такі, котрі мають властивості,
які можуть небажано впливати на організм людини і тварин або довкілля, або позбавлені їх.
У метааналізі використано такі визначення:
• біоциди — активні хімічні молекули в складі
продукту біоцидної дії, призначені для конт
ролю за розмноженням або знищення бактерій;
• антибіотики — активні речовини синтетичного або природного походження, призначені
для ерадикації бактеріальної інфекції людини
або тварин;
• протимікробна активність — інгібувальний
або летальний вплив біоцидного продукту
або антибіотика;
• селективний тиск — хімічні, фізичні та біологічні чинники або обмеження, під впливом
яких утворюються добре адаптовані бактерії
або які сприяють активації специфічних біологічних механізмів, котрі зумовлюють відповідь
бактеріальних клітин на зовнішні чинники.
Є декілька визначень резистентності до протимікробних біоцидів та/або антибіотиків. Резистентність — це здатність бактерій витримувати шкідливий вплив протимікробної речовини.
Наведені в цьому метааналізі визначення було
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запропоновано J. Chapman та співавт. [10, 11],
А. Russell та співавт. [7] і Т. Cloete [12].
На практиці термін «резистентність до антибіотиків» застосовують для опису ситуацій,
коли: а) штам не гине або інгібування подальшого розмноження клітин не забезпечується
концентраціями, досягнутими in vivo, б) штам не
гине або інгібування подальшого розмноження
клітин не забезпечується концентраціями, до
яких більшість штамів цього виду мікроорганізмів є чутливими, в) клітини бактерій не гинуть
або інгібування їх подальшого розмноження
не забезпечується концентраціями, активними
щодо більшості клітин цієї культури.
Якщо йдеться про речовини протимікробної
дії, які не належать до антибіотиків (тобто біоциди), то термін «резистентність» застосовують
для опису ситуацій, коли штам не гине або інгібування подальшого розмноження клітин не
забезпечується концентраціями, досягнутими
в практичних умовах («робочими» концентраціями, тобто такими, які застосовують в умовах
експлуатації), а також ситуацій б) та в), наведених вище. Такі визначення запропоновано
Європейським агентством з безпечності харчових продуктів (European Food Safety Authority,
EFSA). «Чутливість або резистентність до протимікробних речовин зазвичай визначають з
урахуванням параметрів, установлених in vitro.
Цими термінами позначають здатність бактерій
до виживання під впливом певної концентрації
речовини протимікробної дії, але застосовують різні визначення залежно від контексту
дослідження — клінічне діагностування або
епідеміологічне дослідження» [13, 14].
Терміном «медикаментозно стійкі до багатьох
препаратів» (Multi-Drug Resistant (MDR)) поззначають бактерії, які виявляють стійкість до
антибіотиків, які належать до різних хіміотерапевтичних класів, за рахунок різних механізмів
резистентності [15]. Комітет EFSA використовує
термін «стійкість до багатьох речовин» (multiple
resistance (MR)), або мультирезистентність, для
опису штамів бактерій, резистентних до декількох протимікробних речовин або протимікробних речовин різних класів [14, 15].
Термін «перехресна резистентність» використовують для визначення штамів, в яких виникла резистентність, що забезпечує їх виживання під впливом різних молекул протимікробної
дії, механізм або механізми якої пов’язані або
накладаються.
У літературі трапляються й інші терміни: «нечутливість», «стійкість» та «ко-резистентність».
Нечутливість — це природна властивість до

опору мікроорганізмів. Наприклад, непроникність клітинного шару мікобактерій та грамнегативних бактерій. Стійкість — це зниження
чутливості до впливу протимікробних бактерій,
про що свідчить підвищення значення мінімальної інгібувальної концентрації (МІК) або втрата
запобіжною системою здатності перешкоджати розмноженню мікроорганізмів. Ко-резистентність — це поява генетичних детермінант
(інтегронів, транспозонів або плазмід), які переносять гени, котрі кодують непов’язані механізми резистентності, здатні до одночасної
передачі та спільної дії при потраплянні в нову
бактеріальну клітину.
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Активні речовини біоцидів
Кількість біоцидів, які застосовують, величезна. У метааналізі не розглядали біоциди,
використання яких зумовлено їх поверхневоактивними властивостями або не пов’язане
з протимікробною активністю, а також протимікробні пептиди (наприклад, бактеріоцини).
Проаналізовано інформацію щодо біоцидів,
котрі застосовують найчастіше, резистентність
бактерій до яких є відомою.
Протимікробна активність біоциду залежить
від його компонентів (речовини, які змінюють
рН, поверхнево-активні речовини (ПАР), антиоксиданти, хелатоутворювальні речовини,
ароматичні сполуки, спирти, сполуки рослинного походження, протимікробні амфіфільні пептиди (катіонні протимікробні пептиди (САМР)),
ферментні протимікробні системи). Засіб може
містити декілька різних біоцидів для підсилення
загальної протимікробної дії. Результат комбінації двох або більше біоцидів можна визначити
як: а) адитивний, якщо комбінована активність
не перевищує сумарну дію кожного з компонентів при їх ізольованому використанні, б) синергічний, якщо комбінована активність перевищує сумарну дію кожного з компонентів при
їх ізольованому використанні, в) антагоністичний, якщо комбінована активність є меншою,
ніж сумарна дія кожного з компонентів при їх
ізольованому використанні. Метою створення
складних біоцидних засобів, які містять більш
ніж два види активних молекул, є забезпечення
синергізму дії. Деякі з компонентів, які часто
використовують у складі засобів побутового
призначення, є ПАР та речовинами, котрі забезпечують «проникність мембран». ПАР притаманна антибактеріальна активність (аніонні,
неіонні, органічні кислоти (активні щодо грампозитивних бактерій), сполуки з алкільними ланцюгами (активні як щодо грампозитивних, так і
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щодо грамнегативних бактерій) [16]. Їх комбінація може підсилювати загальну бактерицидну
активність продукту. Зазвичай при маркуванні
продукту їх не зазначають як діючу речовину.
Речовини, котрі забезпечують «проникність
мембран» та хаотропні речовини (етилендіамінтетраоцтова кислота (ЕДТК), детергенти), при
застосуванні в комбінації з біоцидами також
підсилюють бактерицидну активність продукту,
спрямовану переважно на знищення грамнегативних бактерій. Механізм дії цих речовин
детально описано [17—19].
На відміну від нагляду за використанням антибіотиків, які застосовують у медицині та ветеринарії, використання біоцидів не є постійно
контрольованим, кількість застосованого продукту є невідомою. Відомі лише загальні цифри,
наприклад, у 2006 р. вартість ринку біоцидів у
ЄС становила 10—11 млрд євро. Цей показник
продовжує зростати [4].
Відомо, що біоциди використовують у великій кількості, але Комітету ЄС, попри численні
зусилля, не вдалося отримати інформацію для
визначення справжнього обсягу їх використання. Вважають, що об’єм виробництва багатьох
із сполук на декілька порядків перевищує такий антибіотиків. Припускають, що величезна
кількість біоцидів, які потрапили в навколишнє
середовище, сама по собі може становити загрозу через спричинений нею селективний тиск
на популяції бактерій.
Директивою 98/8/ЄС Європейського парламенту та Ради Європи від 16 лютого 1998 р.
з питань розміщення біоцидних продуктів на
ринку визначено правила застосування активних речовин у складі цих продуктів, вимоги до
продуктів біоцидної дії, які надходять на ринок, зокрема до процесу реєстрації продуктів.
Передбачено надання інформації щодо ефективності, безпечності, результатів екотоксикологічних досліджень, аналітичних процедур,
застосованих для визначення складу речовини,
її токсичності, контролю за залишками, зокрема
за продуктами метаболічного перетворення та
розкладу.
Обґрунтоване використання біоцидів є наріжним каменем будь-якої ефективної програми запобігання та контролю за внутрішньо
лікарняними інфекціями (ВЛІ) [19]. Згідно з
класифікацією CEN/TC * 216 (Засоби дезінфікуючі хімічні та антисептики) термін «дезінфекція»
означає обробку для запобігання інфікуванню,

термін «антисептик» — речовину, призначену
для усунення інфекції. Засоби дезінфекції використовують для знезараження медичного
обладнання та інструментів, поверхонь у приміщеннях та неушкодженої шкіри. Антисептики
застосовують для обробки ушкодженої шкіри
та слизових оболонок.
Біоциди, призначені для контролю за розмноженням патогенних мікроорганізмів або
видалення їх з предметів, поверхонь або неушкодженої шкіри, класифікують з урахуванням забезпечуваного ними рівня інактивації
мікроорганізмів. Засоби дезінфекції з низькою
активністю інактивують більшість вегетативних
бактерій, деякі гриби та віруси (оболонкові віруси), засоби із середньою активністю — вегетативні бактерії, мікобактерії, більшість вірусів
та грибів, але не обов’язково знищують спори
бактерій, засоби з високою активністю — всі мікроорганізми (вегетативні бактерії, мікобактерії,
гриби, оболонкові та безоболонкові віруси),
за винятком великої кількості спор бактерій.
Високоактивні дезінфікуючі засоби, здатні інактивувати спори бактерій при тривалому впливі,
називають хімічними стерилізувальними речовинами (стерилантами).
У табл. 1 наведено перелік засобів дезінфекції, схвалених до застосування в закладах
охорони здоров’я США Управлінням з конт
ролю харчових продуктів та лікарських засобів
(US-FDA) або зареєстрованих Агенцією із захисту довкілля США (US-EPA) [20—22].
У 1968 р. Spaulding розробив раціональний метод дезінфекції і стерилізації медичного обладнання та інструментів, які було розподілено на три категорії за ступенем ризику
інфікування, зумовленого їх застосуванням:
критичні, напівкритичні інструменти та некритичні інструменти.
До критичних інструментів віднесено такі,
котрі контактують зі стерильними тканинами,
зокрема стерильними порожнинами та судинною системою (наприклад, хірургічні інструменти, голки, шприци, прилади, призначені
для імплантації, внутрішньосудинні прилади,
серцеві та уретральні катетери, астроскопи,
лапароскопи) і мають бути стерильними при застосуванні, оскільки забрудненість інструменту
призведе до передачі патогенних організмів.
Найбільш ефективним та надійним методом
обробки є парова стерилізація під тиском, чутливі до впливу високих температур прилади

* Технічні комітети Європейського Комітету зі стандартизації.
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Таблиц я 1
Біоциди, схвалені US-FDA до застосування в закладах охорони здоров’я або зареєстровані US-EPA
[20—22]
Рівень

Біоцид

дезінфекції

Етиловий або ізопропіловий спирт (70—90 %)
Розчини йодофору (згідно з рекомендаціями з приготування розчину)
Низький

Середній

Фенольні (згідно з рекомендаціями з приготування розчину)
Засоби для миття, які містять четвертинні сполуки амонію
(згідно з рекомендаціями з приготування розчину)
Гідрохлорит натрію (5,25—6,15 %, побутова білизна,
розчинена до концентрації 1 : 500, вміст хлору ≈100 ‰ )
Етиловий або ізопропіловий спирт (70—90 %)
Фенольні (згідно з рекомендаціями з приготування розчину)
Гідрохлорит натрію (5,25—6,15 %, побутова білизна,
розчинена до концентрації 1 : 500, вміст хлору ≈100 ‰)
Глутаральдегід ≥ 2 %
Глутаральдегід (1,12 %) та фенол/фенат (1,93 %)
Перекис водню (7,5 %)
Перекис водню (7,35 %) та надоцтова кислота (0,23 %)

Високий

Перекис водню (1 %) та надоцтова кислота (0,08 %)
Гіпохлорит (хлор, для одноразового використання, який утворюється при електролізі
сольового розчину, котрий містить > 650—675 ‰ активного вільного хлору)
Орто-фталальдегід (0,55 %)
Надоцтова кислота (0,2 %)

слід обробляти етиленоксидом (ЕТО), плазмою
перекису водню або хімічними стерилантами.
Через обмеженість можливості застосування
рідких хімічних стерилантів не в автоматичних
стерилізаторах, їх використання слід обмежити критичними інструментами, чутливими до
впливу високих температур, які не можна стерилізувати іншими методами.
Напівкритичні інструменти — це прилади,
які контактують зі слизовими оболонками або
ушкодженою шкірою (обладнання для респіраторної терапії та анестезії, гнучкі ендоскопи,
дзеркала для обстеження глотки, зонди для
манометричного обстеження стравоходу, вагінальні та ректальні зонди, відхідниково-прямокишкові манометричні катетери, розширювачі
для носа). Найкращим методом їх обробки є
стерилізація, оскільки це значно підвищує безпечність. Також безпечність інструментів для
пацієнта може забезпечити високоефективна
дезінфікувальна обробка.
Некритичні інструменти — це інструменти,
котрі контактують з неушкодженою шкірою,
або предмети, з якими пацієнт не контактує
(стетоскопи, підкладні судна, манжети апаратів
для вимірювання тиску, кабелі та електроди
електрокардіографів). Ризик інфікування па96

цієнтів через некритичні прилади є дуже низьким, тому для їх обробки можна застосовувати засоби дезінфекції з низькою активністю.
До цієї категорії також належать поверхні.
Біоциди часто застосовують для дезінфекції
поверхонь у приміщенні закладу та у безпосередньому оточенні пацієнта (підлога, стіна,
стіл, перила ліжок, ширма тощо). Думки щодо
регулярного застосування біоцидів для дезінфікування поверхонь є суперечливими [23—27].
Роль поверхонь об’єктів лікарняного середовища в поширенні ВЛІ остаточно не визначено. Хоча пацієнти з ними не контактують, є
дані, що вони можуть призводити до епідемічного або ендемічного поширення важливих з точки зору епідеміологічного контролю
бактерій, таких як метицилін-резистентний
Staphylococcus aureus (MRSA), ванкоміцинрезистентний ентерокок (VRE) та Clostridium
difficile, через забруднення рук медичного
персоналу [28, 29]. У деяких ситуаціях рекомендована цілеспрямована дезінфекція певних поверхонь для запобігання поширенню
патогенних бактерій; наприклад, поверхонь,
забруднених кров’ю, калом, сечею, іншими
потенційно контамінованими речовинами, або
поверхонь, до яких часто торкаються у від-
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діленнях високого ризику (наприклад, у відділеннях інтенсивної терапії).
З урахуванням комплексної природи ВЛІ,
на яку впливає багато чинників, необхідно провести добре сплановані дослідження ролі дезінфекції поверхонь у запобіганні ВЛІ, а також
визначити бактеріологічні стандарти для оцінки
гігієни поверхонь у закладах охорони здоров’я
[25, 30, 31].
Деякі виробники створюють продукти, поверхня яких містить біоциди (пластики, поруччя
в душових кабінах, завіси та пересувні столики). Такі продукти вже є в закладах охорони
здоров’я. До складу матеріалу їх поверхонь
входять іони металів, наприклад, срібла. Проведено низку досліджень для визначення доцільності повернення до застосування металевих поверхонь, наприклад, використання міді
для дверних ручок або предметів, які часто
застосовують [32—35]. Хоча результати деяких
досліджень свідчать про протимікробну активність мідних поверхонь, їх фактичний вплив
порівняно з іншими поверхнями (переважно з
нержавіючої сталі) важко оцінити [36].
Дедалі частіше в закладах охорони здоров’я
застосовують протимікробні серветки. Для виготовлення доступних на ринку серветок використовують активні речовини, протимікробна
ефективність яких значною мірою залежить
від вмісту детергентів, натуральних продуктів та біоцидів. Хоча ці салфетки є доцільним
складником режиму дезінфікуючої обробки,
нещодавно проведене дослідження висвітило
проблеми, пов’язані з їх застосуванням, зокрема, спричинені неналежним використанням (багаторазове застосування для обробки
декількох поверхонь) [37].
Деякі біоциди (засоби дезінфекції та антисептики) використовують для зменшення
загальної кількості мікроорганізмів або знищення патогенних бактерій на шкірі пацієнтів
та медичного персоналу. Антисептики відрізняються від дезінфікувальних засобів тим,
що застосовуються для обробки неушкодженої шкіри та слизових оболонок. Біоциди
як дезінфікувальні засобів широко використовують в медицині, ветеринарії, харчовій
промисловості.
Дезінфекція вважається основним етапом
забезпечення певного гігієнічного статусу, необхідного в зонах виготовлення та обробки
харчових продуктів, а також на консервних
заводах. Для дезінфекції обладнання, контейнерів, поверхонь та трубопроводів, пов’язаних
з виготовленням, транспортуванням і зберіган-

ням харчових продуктів та напоїв (питної води)
застосовують велику кількість біоцидів.
На засоби дезінфекції, призначені для використання в харчовій промисловості, не поширюється дія Директиви 98/8/ЄС про розміщення
на ринку продуктів біоцидної дії. Використання
дезінфікувальних засобів для поліпшення якості питної води, призначеної до споживання
людиною, регулюється Директивою про питну
воду 98/83/ЄС18. Біоциди застосовують у водогонах для збереження певної мікробіологічної
якості води до та під час її розподілу за рахунок
підтримки загальної кількості мікроорганізмів
на прийнятному рівні та знешкодження патогенних мікроорганізмів.
У ХХ ст. застосовували хлор для попереднього хлорування сирої води на етапі її потрапляння в водопровідну систему, дезінфекції
та після дезінфекції. Однак через утворення
галогенованих побічних продуктів попереднє
хлорування нині не рекомендують. Для дезінфекції частіше застосовують окиснювачі, такі
як озон або хлор-двооксид. У деяких країнах
обробку після дезінфекції завжди проводять із
застосуванням хлору або хлорамінів.
Біоциди в довкіллі
Біоциди застосовують з різною метою, зокрема для обробки води, стічних вод або в промисловості. Ці види застосування контролюються Директивною про біоциди 98/8/ЄС, але
через відсутність вимог про звітність, кількість
використаних продуктів невідома.
Багато заводів з обробки стічних вод, особливо в прибережних зонах, застосовують для
фінальної обробки дезінфекцію води хлором.
Однак ця практика викликає багато нарікань
через токсичність побічних продуктів для водної фауни, а також через знищення непатогенних індикаторів фекальної контамінації, тоді
як віруси та найпростіші, більш резистентні до
впливу хлору, виживають і можуть спричинити
спалахи захворювань плавців та споживачів
морепродуктів.
Баштові охолоджувачі води — нове місце
інтенсивного застосування дезінфікувальних
засобів, відтоді коли стала відома їх роль у
поширенні контамінованих аерозолів (носіїв
бактерій з роду Legionella, збудників легіонелозу). Нині використовують багато засобів дезінфекції для уникнення контамінації рідини
для охолодження. Ці засоби потім входять до
складу аерозолів або знищуються при потраплянні в стічні води. Збільшується застосування
біоцидів у будівельних матеріалах як речовин,
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котрі запобігають гниттю, в матеріалах для протимікробної обробки поверхонь, їх додають у
пальне та пластики, але застосовані кількості
невідомі. Розширення сфери використання біоцидів призводить до утворення наночастинок
дезінфікувальних засобів (наприклад, при їх
використанні в складі матеріалів для захисту
бетонних фасадів від лишаїв та плісняви), які у
великій кількості потрапляють у довкілля.
Велику увагу приділяють забезпеченню протимікробних властивостей поверхонь за рахунок використання протимікробного покриття або просочення поверхонь. Хоча кількість
компаній, які розробляють такі матеріали для
різних промислових потреб, збільшується, найчастішим завданням є захист зовнішніх поверхонь від впливу навколишнього середовища,
особливо від ушкоджень через появу грибка.
Залучення біоцидів у ці будівельні матеріали
має на меті забезпечення надійного захисту
поверхонь (наприклад, замазки, шпалери, фарби). Деякі з таких оздоблювальних матеріалів
здатні виділяти біоциди в низькій концентрації,
через що можливе зростання локального селективного тиску. Оздоблювальні матеріали, які
виділяють біоциди, а також дія локалізованого
селективного впливу на мікрофлору довкілля
та резидентну мікрофлору біоцидів у вигляді
аерозолів, які виділяють матеріали для просочення поверхонь, не досліджено, тому важко
оцінити фактичний вклад таких матеріалів у
збільшення резистентності мікроорганізмів до
біоцидів або антибіотиків.

таких як MRSA або Pseudomonas aeruginosa,
деякі з біоцидів, які застосовують у лікарнях, є
неефективними щодо нозокоміальних патогенних мікроорганізмів, які містяться в біоплівках на
поверхнях, а отже, не придатні для знищення цих
резервуарів внутрішньолікарняних інфекцій [47].
Резистентність Salmonella в біоплівках до
триклозану пояснюється низьким рівнем проникнення речовини крізь міжклітинний матрикс.
Зміна експресії генів може призводити до зростання резистентності як до триклозану, так і до
інших протимікробних речовин [48]. Більшість
даних щодо резистентності бактерій до біоцидів
ґрунтуються на результатах лабораторних досліджень, метою яких було вивчення різних
речовин, наприклад катіонних біоцидів [49,50],
фенолів [51, 52], перекису водню, надоцтової
кислоти [46] та інших сполук [53].
Концентрацію біоциду вважають найважливішим чинником ефективної дії [54]. У разі
біоплівок на концентрацію біоциду та чутливість
бактерій значною мірою впливає знижена здатність активних молекул проникати всередину
біоплівки [55—58]. Концентрацію речовини слід
ураховувати при визначенні резистентності
бактерій у практичних умовах.
Висновки багатьох авторів, котрі досліджували резистентність бактерій до біоцидів,
ґрунтуються на визначенні МІК. Використання МІК як показника резистентності бактерій
до біоцидів є спірним, оскільки в практичних
умовах біоциди застосовують у концентраціях,
набагато вищих за мінімальну, тому неефективність щодо зменшення кількості бактерій
через підвищення МІК є малоймовірним [54].
Дані деяких досліджень підтверджують, що
штами бактерій при підвищенні МІК деяких біоцидів залишаються чутливими до тих самих
біоцидів при їх застосуванні у вищій («робочій»)
концентрації [59, 60].
Таким чином, визначення мінімальної бактерицидної концентрації (МБК) є доцільнішою
методикою, яка забезпечує можливість порівняння показників знищення стандартних та
резистентних штамів. Під стандартними штамами розуміють популяції бактерій, чутливих
до біоцидів. Визначення показників знищення
бактерій при застосуванні біоцидів у «робочій»
концентрації дає змогу розрізнити ситуації,
коли штами бактерій є нечутливими (наприклад,
через природну резистентність), або набули
резистентності (шляхом порівняння зі стандартними штамами). Визначення кінетики процесу
інактивації при впливі біоциду і особливо форма кривої інактивації дають інформацію щодо

Бактеріальна
резистентність до біоцидів
Повідомлення про резистентність бактерій
до біоцидів почали з’являтися з 1950-х років.
Часто вони пов’язані із забрудненням біоцидами, які містять катіонні речовини [38, 39].
Резистентність бактерій виникає переважно
внаслідок неправильного використання або
зберігання препаратів, через що знижується
їх концентрація, а отже, і ефективність. Є повідомлення про випадки резистентності бактерій
до всіх відомих консервантів [10,11].
У закладах охорони здоров’я зафіксовано
випадки резистентності бактерій до біоцидів
при застосуванні таких речовин, як хлоргексидин, четвертинні сполуки амонію [40], бісфенол,
триклозан [41, 42], йодофор [43] і навіть глутаральдегід [43—45] та пероксиди [46].
Результати недавно проведеного дослідження свідчать, що, хоча біоциди виявляють активність щодо популяцій планктонних бактерій,
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походження резистентності популяції клітин
та/або взаємодії між біоцидом та популяцією
клітин.
Визначення показників знищення клітин під
впливом біоциду слід проводити із застосуванням речовини-нейтралізатора або з усуненням
біоциду, інакше можлива завищена оцінка летального впливу біоциду на досліджені клітини.
У багатьох дослідженнях застосовують МІК
як індикатор зміни чутливості бактерій до впливу біоциду. Підвищення резистентності бактерій
до впливу біоциду в низький концентрації може
спричинити його застосування в низькій концентрації. Підвищення рівня резистентності
відбувається через селективний механізм, наприклад при багаторазовому впливі біоциду в
низькій концентрації або при впливі біоциду в
зростаючій концентрації [49, 50, 53, 57, 61, 62].
Показники кінетики розмноження бактерій за
наявності біоциду в низькій концентрації також
можна застосовувати як індикатор зміни бактеріального фенотипу [57, 60, 63].
Дія біоцидів зумовлена впливом на різні мішені бактеріальних клітин. Отже, виникнення резистентності бактерій є результатом: а)
специфічної модифікації мішені, б) зміни метаболічного процесу. Резистентність виникає
внаслідок процесів, які призводять до зниження концентрації біоциду всередині клітини до
рівня, нижчого за шкідливий. Деякі механізми, які діють за цим принципом (зміна способу
дії), детально описано. До них належать зміна
клітинної оболонки, проникності, ефлюкс та
розщеплення. Ймовірно, ці механізми діють
синергічно, однак досліджень, присвячених
визначенню механізмів резистентності бактерій
при впливі біоцидів, мало.
Ефективність біоцидів залежить від низки
внутрішніх та зовнішніх чинників. До внутрішніх
належать характеристики біоцидної речовини
та спосіб її застосування. Найважливіше значення мають концентрація і тривалість експозиції. Комбінація тривалості експозиції та
концентрації визначає результат — зменшення
кількості життєздатних бактерій. Цей принцип
називають КЧ (концентрація–час) концепцією.
При значеннях часу та концентрації, які залишаються в певних межах, між ними існує
взаємозв’язок, який визначається постійним
коефіцієнтом та застосовується для характеристики ефективності. Це означає, що можливе забезпечення однакового результату при
застосуванні дезінфікувального засобу у вищій
концентрації протягом нетривалої експозиції та
при його застосуванні в низькій концентрації

протягом тривалішої експозиції. На ефективність біоциду в довкіллі впливає також стабільність активних речовин у його складі.
Зовнішні чинники зумовлені умовами довкілля при застосуванні. Важливе значення має
температура середовища, оскільки дієвість
більшості речовин при низькій температурі
зменшується. Наявність білків також знижує
ефективність, оскільки вони взаємодіють з
речовиною. На ефективність впливає спосіб
і тривалість застосування (механічні чинники).
Ще один важливий чинник — кислотність. Концентрація мікроорганізмів, вік бактеріального
угруповання та захист за рахунок прикріплення
до твердих поверхонь, утворення біоплівок також мають важливе значення [13, 64].
Механізми резистентності
бактерій до біоцидів
Описано декілька механізмів, які забезпечують резистентність бактерій. Деякі з них притаманні окремим клітинам бактерій, інші — популяціям. Виділяють природні (внутрішньо притаманні
мікроорганізмам) механізми резистентності та
набуті (внаслідок мутацій або через включення
до клітини мобільних генетичних елементів) [65].
Природні механізми зумовлюють резистентність
бактерій до біоцидів з високим рівнем активності.
В такому випадку йдеться про несприйнятливість
бактерій.
Найкраще вивченим механізмом природної
резистентності є зміна проникності оболонки
клітини, яку ще називають «бар’єром проникності». Цей механізм спостерігали не лише у спор
[12, 66], а й у вегетативних бактерій, наприклад,
у мікобактерій та до деякої межі у грамнегативних бактерій. Бар’єр проникності обмежує кількість біоциду, який проникає всередину клітини,
через що його концентрація знижується [18, 67,
68]. У мікобактерій шар мікоіларабіногалактану
забезпечує непроникність усередину клітини
багатьох протимікробних засобів [66, 68]. Крім
того, наявність та склад арабіногалактану/
арабіноманану в стінках клітин також заважає
проникненню біоциду всередину мікобактерій
[45, 69].
Роль ліпополісахаридів (ЛПС) у забезпеченні
бар’єра проникності» грамнегативних бактерій
добре висвітлено [18, 70—72]. Є повідомлення
про зниження ефективності біоцидів унаслідок зміни інших компонентів ультраструктури
зовнішньої мембрани [73—75], наприклад білків, а також через зміну складу жирних кислот
[76—78] та фосфоліпідів [79]. Такі випадки зміни ультраструктури, які спричинили зниження
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чутливості клітин до біоциду, спостерігали після
впливу біоциду зазвичай у низький концентрації
(нижчій за МІК).
Заряд на поверхні клітини також впливає на
механізм резистентності бактерій до біоцидів з
позитивним зарядом іонів (четвертинні сполуки амонію) [80]. Ймовірно, резистентність бактерій до біоцидів зумовлена комбінацією різних
механізмів [73—75], хоча зазвичай предметом
вивчення є особливості окремих механізмів.
Наявність ефлюксного насоса — ще один
механізм, описаний у літературі. Протягом
останнього десятиріччя визнано його роль як
одного з механізмів резистентності. Ефлюксні
насоси знижують внутрішньоклітинну концентрацію токсичних сполук, зокрема біоцидів
[64, 81—87]. Цей механізм є дуже поширеним
у бактерій. Описано п’ять функціональних родин транспортних протеїнів: родина незначної множинної резистентності (small multidrug
resistance (SMR)), нині це частина суперродини
транспортера лікарських засобів/метаболітів
(drug/metabolite transporter (DMT)), родина АТФзв’язувального касетного транспортера (ATPbinding cassette (АВС)), родина транспортних
протеїнів (resistance/nodulation/division (RND))
та родина білків, які здійснюють екструзію множинних лікарських засобів і токсичних сполук
(multidrug and toxic compound extrusion (МАТЕ))
[81, 83, 85, 88, 89].
Значення ефлюксних насосів як чинника
резистентності бактерій до біоцидів невелике,
оскільки зниження чутливості бактерій до деяких біоцидів унаслідок експресії білків, які діють
як ефлюксні насоси зазвичай виявляється як
підвищення значення МІК, а не як резистентність при впливі високої концентрації активної
речовини. Доведено, що ефлюксні насоси знижують ефективність багатьох біоцидів, зокрема
четвертинних сполук амонію, фенольних парабенів та речовин інтеркаляторної дії [90—92],
наприклад, щодо клітин Staphylococcus aureus,
що спричинено дією таких типів функціональних насосів, як QacA-D [93], Smr, QacG [91]
та QacH [94], щодо грамнегативних бактерій
(Pseudomonas aeruginosa) унаслідок дії насосів
MexAB-OprM, MexCD-OprJ, MexEF-OprN та
MexJK [89, 95—97] та (Escherichia coli) за рахунок насосів AcrABTolC, AcrEF-TolC та EmrE
[89, 98—100].
Як механізм резистентності бактерій описано також процес ферментного перетворення
біоцидів, особливо це стосується солей важких
металів (срібло та мідь) унаслідок ферментного
відновлення катіонів цих металів [12], а також

парабенів [102], альдегідів (формальдегід дегідрогеназа) [103], пероксигенів (каталаза, супероксиддисмутаза та алкілгідропероксидаза,
які усувають вільні радикали) [104]. Біологічне
перетворення різних сполук у довкіллі добре
вивчено, зокрема з використанням мікроорганізмів родини Pseudomonads, а також змішаних угруповань мікроорганізмів. Однак значення перетворення як механізму резистентності
бактерій до «робочих» концентрацій біоцидів
залишається нез’ясованим. Щодо ефлюксу то
підвищена резистентність, спричинена перетворенням біоцидів, була підтверджена лише
збільшенням величини МІК, а не зниженням
знищувальної активності речовин.
Модифікація мішеней спостерігається в
окремих випадках та, ймовірно, є не дуже поширеним механізмом резистентності бактерій,
хоча для остаточного висновку бракує даних.
Доведено, що бісфенол і триклозан у низьких
концентраціях здатні до специфічних реакцій
білками, носіями еноїл-ацилредуктази [105—
108]. Модифікацією цього ферменту пояснюють
резистентність бактерій до низьких концентрацій зазначеного біоциду [52, 109, 110]. Відзначено, що у високій концентрації триклозан
взаємодіє з іншими мішенями всередині клітини, зміна яких підтверджує летальний вплив
бісфенолу [111].
Питанням розвитку бактеріальної резистентності, спричиненої набутими механізмами,
такими як мутація та детермінанти резистентності, приділяється велика увага, оскільки завдяки цим механізмам бактерії, раніше чутливі,
стають нечутливими до дії речовини або груп
речовин [112]. Процеси набуття генів, які кодують резистентність, описані в літературі [38,
113] Вони мають важливе значення, оскільки
можуть спричинити виникнення перехресної
або ко-резистентності [38, 89, 114, 115].
Даних щодо впливу біоцидів на передачу
генетичних детермінант резистентності дуже
мало. У висновку, зробленому за результатами одного дослідження, зазначено, що деякі
біоциди в субінгібувальній (залишковій) концентрації пригнічують передачу генів, тоді як інші
підвищують ефективність передачі генів [116].
Проведено декілька досліджень паралельної
передачі маркерів резистентності епідемічного
MRAS після терапії із застосуванням антибіотиків, проведеної з метою деколонізації. Автори
повідомили про те, що підвищення МІК хлоргексидину через 6 років після ізоляції епідемічного
штаму не спостерігали, хоча ізольовані клітини
були носіями гена qac [117]. Однак при засто-
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Таблиц я 2
Механізми резистентності бактерій до біоцидів
Механізм

Тип

Рівень чутливості

Проникність мембран

Природна (набута)

до інших біоцидів 1
Без змін

Ефлюкс

Природна/набута

Зниження

Перехресна
резистентність
Так
Так

Перетворення

Природна/набута

Зниження

Ні

Мутація (мішені)

Набута

Зниження

Так 2

Зміна фенотипу

Після експозиції

Зниження

Так

Перемінний

Так

Активація (відповіді на стрес) Після експозиції

Примітка. 1 Рівень чутливості визначали за концентрацією біоцидів. 2 Перехресна резистентність не спостерігається
при випробуванні інших біоцидів, але наявна до антибіотиків.

суванні триклозану таких результатів не отримано, клінічні ізоляти S. aureus характеризувалися резистентністю до мупіроцину у високих
концентраціях і триклозану — в низьких (МІК
2—4 мг/л). На думку авторів, резистентність
до обох хімічно різних сполук спричинена передачею генів [117]. У табл. 2 наведено огляд
головних механізмів резистентності бактерій
до біоцидів.
Експресія генів,
які кодують резистентність
Активація механізмів резистентності бактерій після впливу біоцидів у низькій концентрації спостерігалася у багатьох дослідженнях.
До цих механізмів належать надлишкова експресія білків, ефлюксних насосів [118, 119],
множинних генетичних систем, таких як soxRS
та oxyR, а також продукування 5’-дифосфату 3’-дифосфату (ppGpp) [46]. Ці механізми є
частиною системи відповіді клітин бактерій на
стрес, що доведено у дослідженнях. Описано
випадки зменшення швидкості розмноження
та експресії генів клітинами Escherichia coli в
умовах стресу [120]. Під впливом ізотіазолонів
відбувається реорганізація метаболічних процесів клітин синьогнійної палички [61]. М. Moken
та співавт. [99] описали активацію MDR-фенотипу та його роль у виникненні перехресної
резистентності до скипидару, триклозану та багатьох антибіотиків. Пізніше М. Webber та співавт.
[121] довели, що резистентність до триклозану
Salmonella typhimurium є чітко зумовленою (надлишкова експресія та мутагенез fab1; активний
експорт за участю білків-носіїв AcrAB–TolC), а
також, що клітини-мутанти, які утворюються
після одноразової обробки триклозаном, здатні
конкурувати з клітинами диких штамів.
Цікаво, що при обробці триклозаном біоплівок також спостерігали активацію транскрипції

гена acrAB, який кодує білки, ефлюксні насоси
грамнегативних бактерій, гена marA, головного
регулятора генетичного каскаду, котрий кодує
резистентність до множинних лікарських засобів, а також генів bcsA і bcsE, які кодують
синтез целюлози. Таким чином, коли клітини
Salmonella містяться в біоплівці, проникність їх
мембран істотно змінюється через зниження
синтезу поринів, зростання експорту та підвищення продукції екзополісахаридів [48]. Цим
може пояснюватися значне зниження чутливості до молекул протимікробних речовин, зокрема біоцидів та антибіотиків.
Іноді специфічний механізм встановити не
вдається. У деяких дослідженнях повідомляється про зміну фенотипу, яка призводила
до виникнення резистентності до декількох
сполук in vitro після обробки клітин біоцидом у
низькій концентрації [38, 53, 60]. Обробка E. coli
полігексаметилен-бігуанідом (PHMB) спричиняла зміну активності транскрипції різних генів,
зокрема, гена rhs, який є посередником між
відновленням (репарації) і зв’язуванням нуклеїнових кислот [122]. Вплив біоциду-окиснювача
призводив до зміни експресії білків резистентних клітин-мутантів Salmonella enterica у відповідь на стрес та до зміни експресії ферментів
детоксикантів. Вплив дезінфікувального засобу
на основі фенолу також спричиняв зміну експресії білків, яка відповідала зміні експресії
системи білків-ефлюксних насосів [92].
Quorum sensing (дистанційні мікроб-мікробні взаємодії) також можуть відігравати певну
роль у появі фенотипу резистентності [123–125],
хоча і обумовлено типом застосованого біоциду.
Н. MacLehose та співавт. [126] довели, що чутливість клітин P. aeruginosa в біоплівках до четвертинних сполук амонію та хлоргексидину не
залежить від quorum sensing, опосередкованого
гомозерин лактоном (HSL), але залежить при за101
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стосуванні бропонолу. Для остаточного визначення ролі quorum sensing у виникненні механізму резистентності потрібна додаткова інформація [126].

тів-носіїв MRSA, було проведено дослідження,
які виявили не лише появу штамів MRSA, резистентних до мупіроцину, а і наявність у клітинах
цих штамів гена, який кодує резистентність до
четвертинних сполук амонію (qacA), розташованого в плазміді резистентності до гентаміцину,
який кодує механізм експорту, внаслідок чого
виникає резистентність до низьких концентрацій хлоргексидину. Також описано випадки
резистентності госпітальних штамів MRSA до
триклозану, яка передається з генами та виникає паралельно з резистентністю до мупіроцину
у високих концентраціях.
Ці дані свідчать про необхідність проведення
досліджень тривалого впливу біоцидів в умовах
лікарень, а також зв’язків з резистентністю до
інших протимікробних препаратів. D. Stickler та
G. Jones [129] описали можливість виникнення
резистентних до триклозану штамів Proteus
mirabilis. Вони рекомендували проведення
моніторингу мікрофлори сечі пацієнтів, яким
встановлено катетери, для своєчасного виявлення штамів Proteus mirabilis зі зниженою
чутливістю до триклозану при проведенні будьяких клінічних досліджень або при застосуванні
триклозану після завершення дослідження для
запобігання утворенню кірки або блокування
уретральних катетерів.

Резистентність до біоцидів
у закладах охорони здоров’я
Резистентність грамнегативних бактерій до
препаратів срібла, які застосовували в компресах для лікування опікових ран, було відзначено
ще в 1966 р. [127]. У 1968 р. через ускладнення,
які виникали при використанні в компресах
нітратів срібла, почали застосовувати сульфадіазин срібла (суміш солей срібла із сульфонамідом) [127].
У 1970-х роках зафіксували декілька спалахів інфекційних ускладнень опікових ран
або колонізації штамами грамнегативних бактерій, резистентних до сульфадіазину срібла (Enterobacter cloacae, Providencia stuartii,
Pseudomonas aeruginosa) [127] та до нітратів
срібла (Pseudomonas aeruginosa, Salmonella
typhimurium). Однак тоді ще не було встановлено зв’язок між зростанням резистентності
до препаратів срібла та підвищеною резистентністю до антибіотиків, які застосовували для
лікування ран [128].
Активація резистентності бактерій спостерігається при впливі майже всіх біоцидів, зокрема
їх менш реактивних типів, таких як четвертинні
сполуки амонію, бісбігуаніди та фенольні сполуки, а також більш реактивних речовин, наприклад глутаральдегіду. Однак на відміну від
резистентності до антибіотиків, проблему резистентності до біоцидів не вважали важливою
[117]. Незважаючи на збільшення використання
дезінфікувальних засобів та антисептиків у закладах охорони здоров’я, набуту резистентність
до цих засобів у бактерій, ізольованих з клінічних
зразків або змивів з поверхонь, спостерігали
рідко. Резистентність бактерій до біоцидів вивчали in vitro. Доказів її виникнення в практичних
умовах мало [22, 57, 112, 117].
Ізольовані штами, яким притаманна знижена
чутливість, зберігають чутливість до робочих
концентрацій біоцидів, які застосовують у практичних умовах [59]. Концентрація дезінфікувальних засобів та антисептиків, котрі використовують у практичних умовах, є значно вищою,
ніж МІК для штамів зі зниженою чутливістю [22].
Цей висновок суперечить характеристикам резистентності до антибіотиків, яка підвищується
з часом, унаслідок чого антибіотики втрачають
клінічну ефективність.
Після того як було доведено, що застосування мупіроцину спричиняє деколонізацію пацієн102

Резистентність
до біоцидів у довкіллі
Дослідження свідчать про те, що біоциди,
наявні в низьких концентраціях у довкіллі після
їх застосування та утилізації, можуть спричинити підвищення селективного тиску, внаслідок
чого зростає резистентність до дезінфікувальних засобів та антибіотиків. Наприклад, результати дослідження L. Randall та співавт. [130],
які вивчали вплив триклозану та фенольних
дезінфікувальних засобів сільськогосподарського призначення, свідчать про те, що клітини
Salmonella enterica здатні витримувати відносно
високі концентрації дезінфікувальних засобів,
у них також з’являється перехресна резистентність до деяких антибіотиків.
Результати дослідження A. McBain та співавт. [131], які вивчали динамку мікроорганізмів
та зміни чутливості до протимікробних речовин
при впливі триклозану на зразки, отримані зі
зливних труб, доводять, що під впливом триклозану загальна кількість бактерій у біоплівках, які
утворюються в зливних трубах, вірогідно не
зменшується, але склад бактерій динамічно
змінюється. Ця зміна популяцій спричинена
природною резистентністю або нечутливістю
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деяких видів, здатних до перетворення внаслідок впливу триклозану. Важливим є висновок
авторів, що профіль чутливості до антибіотиків
не змінився.
J. Lear та співавт. [132] виділили багато штамів бактерій з природною резистентністю із
зразків, отриманих на заводі, де виробляли
триклозан і хлорксиленол. Невелика кількість
ізолятів Acinetobacter та Citrobacter характеризувалися підвищеною нечутливістю до триклозану, але їх чутливість до робочої концентрації
зберігалася. Автори встановили, що позалікарняні штами бактерій, які піддавали впливу біоцидів, виявляли резистентність до деяких антибіотиків з різною хімічною структурою [59].
Декілька досліджень було присвячено виз
наченню резистентних до антибіотиків штамів
бактерій у стічних водах лікарень з високою
концентрацією антибіотиків та дезінфікувальних засобів [133, 134]. Однак досліджень появи
штамів бактерій, резистентних до біоцидів, у
лікарняному середовищі поза стічними водами
не проведено.

Існують декілька механізмів горизонтальної
передачі генів, які ґрунтуються переважно на
мобільних генетичних елементах. Ці механізми
часто діють разом [135]. Великі плазміди, носії
багатьох генів, можуть передаватися від клітини
до клітини при кон’югації. Транспозони також
можуть бути носіями декількох генів резистентності. Вони не здатні до самостійної реплікації,
але можуть переміщатися всередині генома,
наприклад, від плазміди до плазміди або від
хромосоми до плазміди. Інтегрони також здатні кодувати різні гени резистентності. Вони не
здатні переміщатися, але кодують захват нових
генів та відсічення й переміщення касет генів як
усередині інтегрону, так і за його межі. Зазвичай
інтегрони розташовуються на плазмідах [136],
але можуть також входити до складу хромосом,
наприклад, Salmonella typhimurium DT 104.
Основними механізмами стійкості до
β-лактамних антибіотиків у ентеробактерій є
продукція плазмідних і хромосомних β-лактамаз,
порушення проникності зовнішньої мембрани,
модифікація мішені пеніцилінз’вязувальних
білків (ПЗБ) [137]. Продукція β-лактамаз спричиняє приблизно 80 % випадків стійкості до
β-лактамних антибіотиків серед ентеробактерій. Здатність до продукції цих ферментів
виявлено у багатьох представників родини.
Описано понад 200 ферментів, які відрізняються за субстратним профілем (здатність до переважного гідролізу певних β-лактамів, наприклад
пеніцилінів або цефалоспоринів, або тих і інших
однаковою мірою), локалізацією генів, котрі
кодують стійкість (плазмідна або хромосомна)
[137, 138]. У разі плазмідної локалізації генів
відбувається швидке внутрішньо- та міжвидове
поширення резистентності, у разі хромосомної — спостерігається поширення резистентного клону [139], чутливість до інгібіторів, які
застосовують у медичній практиці (клавуланової кислоти, сульбактаму і тазобактаму).
Серед грамнегативних бактерій продукція
β-лактамаз — одна з найчастіших причин резистентності. Бета-лактамази грамнегативних
мікроорганізмів поділяють на дві групи: кодовані плазмідними або хромосомними генами.
Найбільше значення для клінічної практики
мають плазмідні β-лактамази розширеного
спектра (БЛРС), оскільки вони здатні руйнувати всі β-лактамні антибіотики, зокрема цефалоспорини III і меншою мірою — IV покоління,
за винятком карбапенемів [138, 140]. Розвиток
плазмідної резистентності часто пов’язаний із
використанням ампіциліну та цефалоспоринів
III покоління (всі цефалоспорини III покоління

Механізми резистентності
бактерій до антибіотиків
Резистентність до антибіотиків може бути
результатом дії як природних (внутрішньо притаманних), так і набутих механізмів. Природна резистентність — характерна особливість
бактерій. Наприклад, мішень протимікробного
засобу в клітині може бути відсутньою, оболонка
клітини (клітинні мембрани та пептидоглікан) можуть бути непроникними до певних типів молекул або в клітинах можуть вироблятися ферменти, які розкладають молекули протимікробної
речовини. Ці бактерії є клінічно резистентними,
але точніше було б назвати їх «несприйнятливими», оскільки їх нечутливість може бути подолана при підвищенні концентрації протимікробної
речовини до рівня, який не досягається в курсі
терапії або спостерігається не завжди.
Набута резистентність штамів бактерій виникає внаслідок мутацій або отримання екзогенних
генів, через горизонтальну передачу, від клітин
інших штамів. Гени, які кодують ферменти, здатні
змінювати структуру молекули протимікробних речовин, зазвичай передаються (bla-гени,
котрі кодують пеніциліназу та цефалоспориназу, aac-гени, які кодують ацетилтрансферазу,
здатну перетворювати, наприклад, антибіотики
з групи аміноглікозидів, erm-гени, сигнали яких
спричиняють модифікацію мішеней, mecA-гени
та van-гени, відповідальні за резистентність до
метициліну і глікопептидів відповідно).
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асоціюються з ризиком появи резистентності,
навіть якщо їх призначають у невеликій кількості)
[141, 142]. Звичайні лабораторні методи оцінки
чутливості до антибіотиків нерідко не виявляють
цього механізму стійкості. Найчастіше БЛРС
трапляються у мікроорганізмів роду Klebsiella,
досить часто — в E. coli та Proteus spp., рідше — в інших грамнегативних бактерій [140].
Хромосомні β-лактамази зазвичай виробляються в невеликій кількості [143], але під впливом
деяких β-лактамних антибіотиків їх синтез різко
зростає. Із цим пов’язаний механізм резистентності до амінопеніцилінів і цефалоспоринів
I покоління у Enterobacter cloacae, Serratia spp.,
Citrobacter spp., Proteus spp. [141, 142].
Клебсієли продукують БЛРС, чим також зумовлена стійкість до більшості цефалоспоринів
(окрім цефаміцинів) при збереженні чутливості
до карбапенемів [142, 144]. Проте до карбапенемів також може виникнути резистентність,
пов’язана з продукцією карбапенемаз [145].

менше, до трьох) за рахунок різних механізмів
подолання шкідливого впливу при хіміотерапії
із застосуванням антибіотиків. Резистентність
не обов’язково обмежується нечутливістю до
дії антибіотиків одного класу. Клітини можуть
бути резистентними до багатьох хімічно різних
сполук, які раніше не застосовували до них.
Цей феномен називають «резистентністю до
багатьох лікарських засобів», або полірезистентністю. Полірезистентні бактерії викликають стурбованість у лікарнях та інших закладах
охорони здоров’я, де вони часто трапляються.
Головний механізм полірезистентності — активне транспортування молекул лікарських засобів ізсередини бактерії назовні насосами, які
виводять із клітини сполуки, шкідливі для бактерій (зокрема антибіотики, біоциди). Поліспецифічність ефлюксних транспортерів визначає
загальний фенотип резистентності, який підсилює ефект та/або спричиняє набуття додаткових
механізмів резистентності, наприклад, мутацію
мішеней антибіотиків або синтез ферментів, які
змінюють молекули лікарських засобів.
Виявлено численні свідоцтва ролі ефлюксних білків-транспортерів, контрольованих
AcrAB-TolC, у резистентності бактерій родини
Enterobacteriaceae. Експресія цих транспортерів — важлива передумова селекції клітинмутантів, резистентних до фторхінолону, в яких
відбулася зміна ферментів-мішеней (мутація
гірази і топоізомерази), грамнегативних бактерій, таких як Salmonella або Campylobacter —
двох найпоширеніших патогенних мікроорганізмів у продуктах харчування [85]. Ці два
механізми, які діють разом, забезпечують високу резистентність до хінолінів. Існування синергізму різних захисних механізмів нещодавно було доведено результатами дослідження
впливу макролідів на клітини Campylobacter.
Прикладом такого синергізму є захист клітин
Enterobactericeae від впливу β-лактамів, САМРs,
поліміксинів [85, 146]. У цих випадках виникнення штамів бактерій-носіїв факторів резистентності спричинене селективним тиском
унаслідок дії молекул з протимікробною активністю: чутливі штами гинуть, а новоутворені резистентні штами виживають та розмножуються.
Набуття резистентності завдяки мутації в
хромосомі та селекції називається вертикальною еволюцією, оскільки набуті ознаки передаються наступним поколінням клітин однієї
лінії. Резистентність бактерій також може бути
спричинена отриманням нового генетичного
матеріалу від інших резистентних організмів.
Цей процес називається горизонтальною пе-

Антибіотики, мішені та активність
Молекули антибіотиків у складі препаратів,
які застосовують у медикаментозній терапії
при інфекційних захворюваннях, можна класифікувати за механізмом їх впливу на клітини бактерій. Виявлено 4 основних механізми: 1) зміна
клітинної оболонки, 2) інгібування синтезу білків,
3) інгібування синтезу нуклеїнових кислот, 4) інгібування шляхів метаболічного перетворення.
Дія β-лактамних антибіотиків (пеніциліни, цефалоспорини, карбапенеми тощо), антибіотиків
з родини поліміксинів, CAMPs та глікопептидів
(ванкоміцин і тейкопланін) ґрунтується на порушенні синтезу стінок бактеріальних клітин
(через порушення діяльності ферментів, які
забезпечують останній етап синтезу пептидоглікану) або стабільності/цілісності мембран.
Інгібувальна дія поліміксинів та катіонних протимікробних пептидів полягає в підвищенні проникності клітинних мембран, унаслідок цього
вміст клітини (іони, АТФ тощо) потрапляє назовні. Даптоміцин, антибіотик з групи циклічних
ліпопептидів, спричиняє деполяризацію зовнішньої мембрани, внаслідок чого клітина гине,
шляхом введення власних ліпідів у клітинну
мембрану. Ванкоміцин і тейкопланін перешкоджають зшиванню пентапептидних одиниць на
етапі синтезу клітинних стінок.
Бактерії, резистентні
до багатьох лікарських засобів
Багато видів бактерій набувають резистентності до декількох класів антибіотиків (щонай104
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редачею і може відбуватися як серед різних
штамів одного виду, так і серед бактерій різних видів або родин, які займають одну екологічну нішу. Механізмами генетичного обміну є
кон’югація, трансдукція і трансформація. В усіх
цих процесах беруть участь транспозони, які
опосередковують переміщення та вбудування
нових генів резистентності в геном клітини-хазяїна або плазміди.

мембран та їх морфологічний склад, в) вплив на
процеси метаболізму (репликацію, транскрипцію, трансляцію, транспорт, різні ферменти).
Відповідь/адаптація бактеріальних клітин під
впливом токсичних речовин та спричиненого
ним стресу процес характеризується деякими
спільними механізмами, які можуть дублювати
оригінальні функції та забезпечувати резистентність до структурно різних молекул. Описано
штами, резистентність яких до біоцидів зумовлена як природними, так і набутими механізмами.
Природна резистентність — внутрішньо
притаманна властивість, регульована геномом
(притаманна виду). Наприклад, непроникність
мембран, ефлюкс, утворення біоплівок та перетворення токсичних сполук. Зниження внутрішньоклітинної концентрації шкідливих молекул у грамнегативних бактерій забезпечується
зниженням проникності клітинних мембран
унаслідок зменшення синтезу порину (білки в
складі мембран, які утворюють пори, крізь які
антибіотики проникають усередину клітини), а
також модифікацією структури ліпополісахаридів [65, 84] або активацією синтезу ефлюксних насосів (білкові мембранні комплекси, які
забезпечують експорт антибіотиків) [154]. Усі ці
механізми забезпечують резистентність як до
антибіотиків, так і до біоцидів [159]. Паралельно
може виникнути набута резистентність унаслідок мутацій та приєднання мобільних елементів ДНК (транспозонів, плазмід), які кодують
речовини, котрі забезпечують резистентність
(ферменти, білки-транспортери). Набута резистентність може захищати клітини від впливу як
антибіотиків, так і біоцидів [57]. Деякі механізми,
котрі забезпечують резистентність, контролюються різними генетичними каскадами, які регулюються спільними генами (soxS, marA) [154].
Більшість бактерій розташовуються на поверхнях та розмножуються в біоплівці, планктонні клітини трапляються рідко. Резистентність до біоцидів та антибіотиків бактеріальних
клітин у біоплівках, за висновками всіх дослідників, є вищою, ніж у планктонних клітин [47,
118, 160, 161]. Причина зниженої чутливості —
зміна фенотипу, спричинена умовами існування
в біоплівці [162], зокрема уповільненням метаболічних процесів, нерухомістю, зниженою
проникністю внаслідок утворення позаклітинного полімерного матриксу [163], ферментною
інактивацією біоцидів [78, 164], а також активацією оперонів та ефлюксних насосів, здатних
виводити різні лікарські речовини [119]. Хоча
відомо, що резистентність бактерій до біоцидів

Спільні механізми резистентності
до біоцидів та антибіотиків
Питання щодо застосування біоцидів у продуктах споживання, кількість яких постійно
зростає, а також щодо можливості того, що
безсистемне їх застосування може призвести
до зниження ефективності біоцидів та вплинути
на чутливість бактерій до антибіотиків, є важливими [22, 118, 147—152]. Це зумовлено появою
резистентних штамів-мутантів при дослідженні
монокультур in vitro. Є дані, що внаслідок впливу біоцидів можливе поширення резистентності
до антибіотиків, але досліджень з використанням зразків, отриманих у лікарнях та поза ними,
проведено мало. Результати недавно завершеного дослідження позалікарняних штамів
підтверджують вірогідний взаємозв’язок між
підвищенням МІК четвертинних сполук амонію
та триклозану і резистентністю клітин до одного
антибіотика або більше [153].
Для встановлення взаємозв’язку між впливом біоциду (біоцидів) та розвитком резистентності до антибіотиків необхідно провести дослідження. Дія багатьох біоцидів спрямована
на множинні клітинні мішені мікроорганізмів,
тому резистентність до них має бути спричинена неспецифічними механізмами. Доведено,
що ефлюксні насоси виводять із клітин хімічно різні сполуки. Такі білки виявлено в складі
клітин бактерій, резистентних як до біоцидів,
так і до антибіотиків [57, 154]. Зміни клітинних
стінок, які забезпечують непроникність клітини,
також можуть бути механізмом резистентності
до біоцидів. Є дані щодо зв’язування генів, які
кодують резистентність до біоцидів і резистентність до антибіотиків [155].
Клітинні мішені біоцидів та різні механізми, які застосовують бактеріальні клітини для
уникнення токсичного впливу біоцидів, описано
в літературі [18, 57, 68, 89, 156—158]. Антибактеріальна дія антибіотиків та біоцидів має
багато спільного. Існують деякі відмінності в
мішенях та знищенні клітин [154]. Спільним є:
а) проникнення/захват крізь оболонку клітини
шляхом пасивної дифузії, б) вплив на цілісність
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та антибіотиків у біоплівках є вищою, зв’язок
між застосуванням біоцидів для усунення бактеріальних біоплівок та виникненням резистентності до антибіотиків не є безпосереднім. За
даними дослідження результатів застосування
хлораміну в питній воді і впливу хлораміну на
біоплівки, утворені P. aeruginosa, підвищення
резистентності до антибіотиків досліджених
клітин не виявлено [165].

Штами E. coli O157, збудника «гамбургерної
хвороби», набували високої резистентності
до триклозану лише після двох обробок речовиною в концентрації, нижчій за летальну.
Після цього спостерігали стійке зниження чутливості до різних антибіотиків, зокрема до
хлорамфеніколу, еритроміцину, іміпенему, тетрацикліну і триметоприму, а також до деяких
біоцидів. Наведені дані свідчать про небезпечність безсистемного та часто недоречного використання біоцидів, особливо триклозану, а
також підтверджують можливість впливу, який
спричиняє виникнення механізмів резистентності мікроорганізмів. Результати добре спланованого дослідження довели, що механізми
резистентності до біоцидів (наприклад, полікватерніуму-1) та антибіотиків є спорідненими
на генетичному рівні [171]. Дослідження транскрипційних змін виявило, що паракват активує експресію декількох генів, які спричиняють
резистентність до антибіотиків [172].

Резистентність до антибіотиків,
спричинена впливом біоцидів
Ключовим питанням є, чи спричиняє застосування біоцидів селекцію бактерій, резистентних до антибіотиків. Остаточний висновок зробити важко, оскільки: а) наявні дані отримано
у дослідженнях окремих речовин або окремих
клітин бактерій, б) існує відмінність між результатами аналізу in vitro та in vivo.
За результатами недавно завершених досліджень двох поширених патогенних організмів — Salmonella enterica та Stenotrophomonas
maltophila встановлено вплив триклозану на
виникнення перехресної резистентності бактерій. Автори першого дослідження, в якому
вивчали штами Salmonella, повідомляють, що
чутливість до антибіотиків штамів, оброблених
триклозаном, порівняно зі штамом дикого типу,
є зниженою [166]. Активацію експресії білківефлюксних насосів (SmeDEF), які визначають
резистентність до антибіотиків, спостерігали в різних клонах, отриманих після обробки триклозаном [167]. У пізніше проведеному
дослідженні виявлено зміну реакції на антибіотики клітин S. enterica serovar Typhymurium,
які вижили після обробки різними дезінфікувальними засобами в низькій концентрації [92].
За висновком авторів, розмноження клітин
Salmonella в середовищі з концентрацією біоцидів, нижчою за інгібувальну, спричиняє появу
штамів, резистентних до антибіотиків різних
класів. Проведено також дослідження впливу
триклозану та фенольних дезінфікувальних засобів сільськогосподарського призначення на
селекцію штамів Stenotrophomonas maltophila,
резистентних до антибіотиків [167]. В іншому
дослідженні виявлено активацію систем експорту багатьох лікарських речовин з клітин
Pseudomonas aeruginosa внаслідок обробки
хлоргексидином [168]. Така обробка клінічних
ізолятів Staphylococcus aureus призводила до
селекції штамів, здатних до підвищеної експресії декількох генів резистентності [169].
Схожі результати отримано при дослідженні клітин S. enterica та Escherichia coli [170].
106

Зв’язок між застосуванням
біоцидів та резистентністю
до антибіотиків
Проведено низку лабораторних досліджень
для встановлення можливих зв’язків між застосуванням біоцидів та резистентністю до антибіотиків [49, 53, 149, 170, 173—175]. Ця гіпотеза
не є новою. Дані низки досліджень свідчать про
можливість існування такого зв’язку при застосуванні різних біоцидів, наприклад, триклозану
[98, 99, 149, 167, 170, 174], хлоргексидину [49,
175, 176], а також четвертинних сполук амонію
[53, 173]. За результатами багатьох лабораторних досліджень, резистентність до біоцидів та
антибіотиків спричинена спільними механізмами, такими як непроникність клітинної стінки [74], наявність ефлюксних насосів, здатних
до виведення лікарських речовин [92, 97, 99,
177—179], підвищення експресії компонентівносіїв багатьох генів або оперонів, наприклад,
mar [51, 99], soxRS та oxyR [46, 98, 179], а також
модифікація мішені [52].
Селективний тиск, спричинений впливом
біоцидів, призводить до підвищення резистентності антибіотиків. Так, повідомлено про поширення генів qac під впливом катіонних біоцидів,
наслідком цього стало збільшення клітин з ефлюксними насосами, здатними до виведення
багатьох лікарських засобів [91, 93, 180, 181].
Хлорування також призводить до зростання резистентності до антибіотиків. За даними
низки досліджень, установлено безпосередній
зв’язок між впливом біоцидів та резистентністю
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до антибіотиків [99, 173, 182—184]. Одноразова
обробка клітин консервантом, нітратом натрію,
бензоатом натрію або оцтовою кислотою, призводить до множинної резистентності бактерій
до антибіотиків (тетрацикліну, хлорамфеніколу,
налідиксинової кислоти та ципрофлоксацину),
хоча резистентність до їх концентрацій, які застосовують у клінічній практиці, не відзначено.
Перехресна резистентність виникала внаслідок
мутацій гена mar [185].
Нещодавно L. Randall та співавт. [92] виділили мутантів клітин S. enterica, резистентних
до антибіотиків унаслідок обробки розчинами
низької концентрації дезінфікувальних засобів (на основі альдегідів, окиснювачів, четвертинних сполук амонію або фенолів). Зміна
чутливості до антибіотиків залежала від виду
дезінфікувального засобу, а також від спричинених його впливом мутацій. Після обробки
дезінфікувальним засобом на основі альдегіду
резистентність клітин-мутантів до ципрофлоксацину була зумовлена або одним з ефлюксних
механізмів, або мутацією GyrA [92]. Вплив біоцидів на бактеріальні клітини є комплексним.
Виникнення перехресної резистентності бактерій після впливу біоцидів визначається переважно особливостями штаму, а не виду або
генетичними особливостями [139].
Дані інших досліджень не підтверджують
наявність прямого зв’язку між впливом біоцидів та резистентністю до антибіотиків, хоча
виявлено зміну чутливості досліджених штамів
бактерій до антибіотиків [44, 50, 53, 60, 132,
186]. Є повідомлення про зменшення чутливості
клітин E. coli до триклозану при багаторазовому
впливі, але така реакція не є обов’язковою для
інших грамнегативних бактерій [187, 188]. У випадках, коли спостерігали зменшення чутливості до триклозану, не виявлено спричиненого
ним зниження чутливості до інших біоцидів та
антибіотиків. Наявністю кон’югованих плазмід
пояснюють ко-резистентність до деяких біоцидів, таких як катіонні сполуки [62, 189], солі
металів (наприклад, ртуть-органічних сполук)
та антибіотиків.

на бактерії при комбінованій обробці із застосуванням біоциду та антибіотика не проводили.
При проведенні досліджень для визначення
чутливості до антибіотиків бактерій, резистентних, стерпних або з підвищеною нечутливістю
до біоцидів, застосовували різні протоколи.
Однак різноманітність експериментальних умов
викликає сумніви в обґрунтованості обраних
протоколів. У деяких дослідженнях підтвердження чутливості до антибіотиків ґрунтується
на вимірюванні розміру зони інгібування [49,
60]. В інших застосовували стандартизовані
методики визначення чутливості до антибіотиків, наприклад, рекомендовані Британським
товариством протимікробної хіміотерапії (British
Society for Antimicrobial Chemotherapy (BSAC))
або Інститутом клінічних та лабораторних стандартів (Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI)). Лише деякі дослідження проведено для
визначення підвищення нечутливості до антибіотиків після невдалої терапії [59]. Аналізувати
результати таких досліджень складно через численність запропонованих протоколів, відсутність методології чіткого порівняння та критеріїв
(еталонні штами, еталонні молекули, еталонні
зразки для аналізу тощо), що може спричинити
появу величезної кількості непридатних для
порівняння та використання даних.
Бактерії, резистентні до інактивації хімічними дезінфікувальними засобами, часто
трапляються в різних водних середовищах,
але цю резистентність найчастіше пояснюють фізичними причинами, наприклад, приєднанням клітин до твердих поверхонь або
об’єднанням у біоплівку. Важливе значення
має захист, зумовлений генотипом (наявність
захисної капсули або спор), а також зовнішні
абіотичні чинники, такі як хімічна реакція дезінфікувального засобу з іншими молекулами
у водному середовищі.
Отже, при визначенні показника доза-ефект,
важливо враховувати умови попереднього росту, а також зовнішні чинники, які можуть істотно вплинути на результат.
Результати досліджень, у яких використано
штами E. coli як модель, свідчать про якісний
вплив на резистентність до дезінфікувальних
засобів умов середовища для росту, температури та щільності популяції мікроорганізмів.
Гіпотетично, популяція, яка росте швидше, є
чутливішою. Температура впливає на текучість
ліпідів у мембрані [84]: мембрани з меншою
проникністю уповільнюють транспорт дрібних
часток (наприклад, іонів К+), які мають важливе
значення для життєдіяльності клітини.

Зв’язок між біологічною
доступністю біоцидів
та виникненням
резистентності у бактерій
Вплив біоцидів на чутливість бактерій до
антибіотиків визначається опосередковано.
Спершу популяцію бактерій обробляють біоцидом, після чого визначають чутливість бактерій,
які вижили, до антибіотиків. Досліджень впливу

107

International Journal of Antibiotics and Probiotics. 2017 Dec; 1 (2)

А.Г. Салманов

У літературі описано зміни мікробіоти після
впливу біоцидів. Для відтворення комплексної
системи біоплівок, які існують у довкіллі, визначення змін у популяції мікроорганізмів та змін
їх чутливості внаслідок впливу біоцидів проведено тестування в мікрокосмах [190, 191].
Результати дослідження з використанням зразків мікрокосму стічних труб показало, що при
багаторазовому впливі четвертинних сполук
амонію спостерігаються лише незначні зміни
в динаміці популяції, а у профілі чутливості мікрокосму відсутні зміни [190]. Результати дослідження, проведеного пізніше, свідчать про
клональну експансію Pseudomonads при зменшенні кількості грампозитивних видів унаслідок
впливу четвертинних сполук амонію, а також
про зниження чутливості до біоцидів частини
видів бактерій [191]. За даними ще одного дослідження, метою якого було визначити зміни
в популяціях бактерій в активованому мулі під
впливом бензалконію хлориду (четвертинних
сполук амонію), після обробки відбувалися
зміни у складі популяцій з переважанням штамів Pseudomonas spp. [192]. Автори недавно
проведеного дослідження, які вивчали вплив
триклозану на утворення біоплівок на стінках
уретральних катетерів, довели селективний
вплив бісфенолу. Хоча триклозан пригнічував
розмноження Proteus mirabilis, його вплив на
інші поширені патогенні мікроорганізми був
мінімальним [193].

безпеки існують одночасно: додаткові генетичні
елементи передаються від одних резистентних
бактерій іншим резистентним бактеріям, як наслідок — рівень резистентності зростає.
Передача генетичних елементів, які кодують
резистентність, може відбуватися де завгодно:
в довкіллі (наприклад, у воді, ґрунті), організмі
тварин або людини (резидентна/сімбіотична
мікрофлора), харчових продуктах.
У дослідженні позалікарняних штамів, отриманих з автоматичних устаткувань для очищення та дезінфекції ендоскопів (automated
endoscope washer disinfector (AWD)), отримано
цікаві дані. У зразках із устаткування для очищення та дезінфекції, а також з оброблених
ендоскопів дедалі частіше виявляють мікроорганізми [44, 194—197]. Є декілька повідомлень
про виявлення штамів Mycobacterium chelonae,
резистентних до 2 % глутаральдегіду [43].
У зразках, отриманих з AWD після дезінфекції із застосуванням високоефективного засобу — двоокису хлору, встановлено наявність вегетативних клітин Bacillus subtilis, Microcooccus
luteus, Streptococcus sanguinis, Streptococcus
mutans, Staphylococcus intermedius. Перевірка
чутливості, проведена методом стандартного
суспензійного тесту, показала, що більшість
із цих ізолятів зберігають чутливість до інших
окисників [198]. Важливими чинниками, які зумовлюють зниження чутливості до біоцидів,
вважають низькі концентрації дезінфікувальних
засобів [57] або утворення біоплівок [47, 199].
Утворення бактеріальних біоплівок, що зумовлює появу резистентості до протимікробних
засобів, — одна з головних проблем, з якою
стикаються в медичній практиці, особливо це
стосується медичних інструментів [200, 201].
А. Pajkos та співавт. [199] пояснюють відсутність бажаного результату при застосуванні високоефективних дезінфікувальних засобів для
обробки ендоскопів наявністю біоплівок, які
дуже часто утворюються та мають велику площу, на внутрішніх поверхнях трубок ендоскопів.
J.C.N. Shackelford та співавт. [202] повідомляють про зниження активності in vitro навіть такого високоефективного дезінфікувального
засобу, як орто-фталальдегід, щодо біоплівок,
утворених мікобактеріями, але не до біоплівок,
утворених клітинами Pseudomonas aeruginosa.
Хоча збудниками більшості ВЛІ є бактерії, що
містяться саме в біоплівках, у більшості лабораторій для визначення ефективності біоцидів
біоплівки не застосовують. Немає європейських стандартів для перевірки активності щодо
біоплівок дезінфікувальних засобів, призна-

Ризики, пов’язані з резистентністю
до антибіотиків, зумовленою
впливом біоцидів
Резистентність до антибіотиків, спричинена
впливом біоцидних продуктів, може бути безпосередньою або опосередкованою небезпекою,
яка виникає внаслідок передачі механізму (механізмів) резистентності. Безпосередня небезпека полягає в селекції та поширенні бактерій,
які мають механізми резистентності до біоцидів,
антибіотиків або обох видів протимікробних
речовин (наприклад, виникнення адаптованих
штамів бактерій унаслідок селективного тиску,
зміна популяцій у певних екологічних нішах,
поширення нового штаму та інфікування ним
людини). Опосередкована загроза полягає в передачі мобільних генетичних елементів (плазмід,
транспозонів тощо), носіїв генів, які кодують резистентність до біоцидів, антибіотиків або обох
видів протимікробних речовин, у клітин, котрі є
природно чутливими, внаслідок генетичного обміну (наприклад, при контактах із симбіотичною
мікрофлорою). У деяких випадках обидві ці не108
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чених для застосування в закладах охорони
здоров’я [117].
Зв’язок між біоцидами та резистентністю
до антибіотиків мікроорганізмів у закладах
охорони здоров’я є дуже важливим питанням.
Виникнення клінічно значущої резистентності
доведено лише в окремих випадках. У цих випадках йшлося про резистентність до застарілих антибіотиків з обмеженим застосуванням
(наприклад, резистентність E. coli до хлорамфеніколу, P. aeruginosa — до тетрацикліну) [22].
Проведено декілька досліджень для оцінки чутливості бактерій, резистентних до антибіотиків, до дезінфікувальних засобів. Доведено,
що чутливість до цих засобів ізолятів бактерій,
резистентних до антибіотиків, є не нижчою,
ніж у інших штамів, чутливих до антибіотиків
[203—205]. На підставі отриманих даних було
зроблено висновок, що резистентність до антибіотиків не потребує внесення змін у протоколи
дезінфікувальної обробки [206, 207].
База доказів резистентності до біоцидів та
її зв’язку з резистентністю до антибіотиків потребує поповнення. Необхідно розробити правила проведення тестування для визначення
резистентності до біоцидів, а також ефективну
систему контролю. Контрольні та дослідницькі
лабораторії мають проводити оцінку резистентності до біоцидів усіх важливих мікроорганізмів при виникненні нової або множинної резистентності до антибіотиків [117].
Необхідно привернути увагу до правильного застосування дезінфікувальних засобів та
антисептиків. Санітарно-медичний персонал
слід навчити виконувати прості та узгоджені
правила, уникати зайвого та неправильного застосування біоцидів (наприклад, обирати засіб
з урахуванням оцінки ризику; застосовувати
обраний продукт відповідно до вимог щодо тривалості обробки, концентрації, кислотності або
температури, видаляти органічне забруднення
з поверхні інструментів перед їх дезінфекцією).
Слід також упровадити вдосконалену практику
належного використання антибіотиків для лікування або профілактики захворювань. Р. Gilbert
та А. McBain [208] вважають, що ризик, спричинений надлишковим застосуванням біоцидів у
закладах охорони здоров’я є перебільшеним,
але для поліпшення гігієни рекомендують звернути особливу увагу на ті сфери їх застосування, де користь є незаперечною.
Для вивчення небезпеки, пов’язаної з резистентністью мікроорганізмів у навколишньому
середовищі до багатьох лікарських речовин,
дуже важливо визначити, чи є концентрація

біоцидів у навколишньому середовищі, а саме,
на заводах з переробки стічних вод та в очищеній воді, біологічно значущою, а не просто
констатувати їх наявність у воді.
Одним із найкраще вивчених прикладів є
триклозан. Доведено, що 79 % триклозану у
воді, яка надходить на заводи з обробки стічних
вод, видаляється внаслідок біологічного розкладення, ще 15 % — абсорбується активованим мулом, тому очищена вода, яка скидається
у водойми, містить, приблизно 6 % триклозану
[209]. Згідно з результатами перевірки на досліджених заводах на відміну від досить високого
рівня видалення триклозану з води на заводах
з очищення стічних вод, його вміст в очищеній
воді становить 42—213 нг/л, а у водоймах, куди
скидають очищену воду, — 11—98 нг/л. Наведені дані свідчать про концентрації, нижчі за
встановлені у попередніх дослідженнях стічних
вод (0,07—14 000 мкг/л), можливо, через значну
відмінність у технічних можливостях перевірених систем очищення або у методах перевірки
[210, 211]. Рівень триклозану в поверхневих
водах (водотоках) становить від 50 до 2 300 нг/л
[266, 269], у морській воді — 50—150 нг/л [213],
а в осадах — 1—35 мкг/кг [214].
Метою порівняльних досліджень довкілля
було визначити щільність популяцій, гетеротрофну активність, здатність гетеротрофних
бактерій до біологічного розкладення в місті
знаходження, в екосистемі озер після обробки
довголанцюговими (С12—С18) четвертинними
сполуками амонію [215]. Проведена перевірка
із застосуванням моноалкільних та двоалкільних заміщених четвертинних сполук амонію в
різних концентраціях (від 0,001 до 10 мг/л) та
результати, отримані при короткотривалому
(3 год) і тривалому впливі (21 день), засвідчили,
що жоден із застосованих розчинів четвертинних сполук амонію вірогідного негативно
не впливає на щільність популяції бактерій.
Доведено, що хронічний вплив на озерні бактеріальні угруповання специфічних моноалкільних четвертинних сполук амонію призводить
до адаптивної реакції та відновлення гетеротрофної активності. Подальші дослідження
здатності до адаптації [216], виявили, що штами
Pseudomonas fluorescens TN4, виділені зі зразків, отриманих на заводах з очищення стічних
вод, здатні розкладати хлорид дидецил-диметиламонію (ДДАХ) з утворенням проміжного
продукту — децил-диметиламіну та кінцевого
продукту — диметитиламіну.
Бактерії штаму TN4 здатні також до перетворення інших четвертинних сполук амонію,
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солей алкілтриметилу та алкіл-бензил-диметиламонію, але не солей алкілпіридину. Клітини
штаму TN4 характеризувалися дуже високою
резистентністю до досліджених четвертинних
сполук амонію, розклад яких відбувався внаслідок процесу n-деалкіляції [216]. Незважаючи
на таку адаптивну відповідь, імовірно, внаслідок застосування цих сполук у великій кількості, дуже високий вміст четвертинних сполук
амонію, особливо бензалконію хлориду з довжиною ланцюга С12, а також довголанцюгового
хлориду діалкіл-диметиламонію (ДДАХ-С18),
визначають в осадах поверхневих вод — 3,6
та 2,1 мг/кг відповідно [217].
Наведені дані свідчать про потрапляння
значної кількості біоцидів як до найближчого
середовища (кухонна мийка), так і до віддаленого (заводи з очищення стічних вод та поверхневі води).
Питання щодо впливу цих концентрацій у
довкіллі, внаслідок чого можливе виникнення резистентності мікроорганізмів, вивчали
A.J. McBain та співавт. [190] методом градієнтних планшетів із застосуванням триклозану.
Вони обробляли штами різних бактерій, зокрема Streptococcus oralis, S. sangula, S. mutans,
Neisseria subflava та резистентний до триклозану штам Escherichia coli (ATCC 8739) триклозаном у сублетальній концентрації, яку збільшували. МІК хлоргексидину, метронідазолу і
тетрацикліну визначали перед та після обробки
біоцидом. Отримані дані не підтверджують біологічно значущого підвищення резистентності
до лікарських речовин бактерій, оброблений
триклозаном, яке було доведено раніше для
клітин E. coli, що є підставою для висновку, що
резистентність до лікарських засобів, спричинена впливом триклозану, виникає не завжди і
не передається іншим видам бактерій.
A.J. McBain та співавт. [188] також вивчили
наслідки короткотривалого (12 днів) та довготривалого (3 міс) впливу мийного засобу на
основі четвертинних сполук амонію на зразки
біоплівки, отримані з побутових водостоків. За
результатами електрофорезу в гелі зі змінною
концентрацією речовини, яка спричиняє денатурацію, було встановлено, що в мікрокосмі
переважають Pseudomonas, Pseudoalteromonas,
Erwinia та Enterobacter. Доведено, що кількість
аеромонад збільшується внаслідок впливу мийних засобів, які містять 10—50 % четвертинних
сполук амонію. Тривалий вплив таких засобів
вірогідно не змінює чутливість бактерій до протимікробних засобів, що свідчить про те, що,
хоча зміну чутливості до протимікробних речо-

вин (резистентність до багатьох речовин) виявлено при дослідженні ізолятів бактеріальних
культур, такі зміни не обов’язково відбуваються
в комплексних угрупованнях мікроорганізмів.
За результатами лабораторних досліджень
зафіксовано випадки виникнення резистентності до антибіотиків, зумовленої впливом біоцидів, унаслідок п’яти процесів:
1. Виникнення перехресної резистентності
за рахунок селекції генів, які кодують резистентність, як до речовини-біоциду, так і до
антибіотиків одного або більше класів. Термін
«перехресна резистентність» означає наявність
механізму, який забезпечує виживання штаму
при впливі різних речовин протимікробної дії.
2. Зміна фізіологічної відповіді бактерій унаслідок обробки біоцидом, що призводить до
зниження чутливості як до біоцидів, так і до
антибіотиків.
3. Виникнення ко-резистентності: селекція
клонів або мобільних елементів-носіїв генів,
які кодують резистентність до речовин протимікробної дії. Термін «ко-резистентність» означає наявність генетичних детермінант, котрі
забезпечують резистентність, на тому самому
позахромосомному елементі, які паралельно
передаються та діють при потраплянні в нову
бактеріальну клітину-хазяїна.
4. Опосередкована селекція бактеріальної
субпопуляції внаслідок обробки біоцидом, що
призводить до зниження чутливості як до біоцидів, так і до антибіотиків.
5. Активація відновлення ДНК, наприклад,
за рахунок підвищення рівня відповіді, опосередкованого SOS24.
На жаль, у доступній літературі не знайшли
результатів визначення можливості одночасної
дії всіх зазначених процесів. Зазвичай дослідники обмежуються вивченням одного або двох
процесів, тому, можливо, упускають важливу
інформацію щодо зв’язків між резистентністю
до біоцидів та антибіотиків.
Механізми виникнення перехресної резистентності до антибіотиків добре вивчено. Антибіотики — різноманітна група речовин, які
традиційно поділяють на класи за структурними
особливостями молекул та механізмом дії. Мішень у бактеріальній клітині, а також механізми
дії антибіотиків, які належать до одного класу,
є однаковими або подібними. Отже, деякі механізми резистентності забезпечують резистентність клітин до більшості або всіх представників
одного класу антибіотиків, тобто перехресну
резистентність. Може також спостерігатися
перехресна резистентність до антибіотиків з
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хімічно відмінних класів, якщо клітинні мішені їх
дії збігаються (наприклад, у антибіотиків класу
макролідів та лінкозамідів), а також у разі низької
специфічності механізму резистентності.
Випадки перехресної резистентності до біоцидів та антибіотиків спостерігаються вкрай
рідко. Зазвичай резистентність опосередкована активацією ефлюксних насосів, унаслідок
чого знижується чутливість клітин до обох видів
протимікробних речовин [83, 85, 159]. Однак є
повідомлення про зміни клітинної стінки (через зниження виділення поринів, зміни в складі
ЛПС та інших ліпідів) [18, 84, 218]. Бактеріальні
біоплівки також забезпечують резистентність
до антибіотиків і біоцидів.
Ко-резистентність виникає, якщо механізми,
котрі зумовлюють резистентність або зниження
чутливості, об’єднані генетично. Гени, які забезпечують резистентність до протимікробних
речовин, часто містяться у великих генетичних
елементах, таких як інтегрони, транспозони або
плазміди, тому можуть діяти паралельно з іншими генами резистентності. В таких випадках
множинні гени резистентності можуть передаватися до іншої клітини всі разом. Отже, при селективній активації одного гена резистентності
відбувається активація й інших. Цей процес зумовлює стерпність грамнегативних бактерій до
четвертинних сполук амонію . Ці qac-гени, часто
разом з sul1-генами, які кодують резистентність
до сульфонаміду, входять до складу мобільних
генетичних елементів, які можуть нести також
інші гени резистентності [219, 220]. Носіями
генів резистентності можуть бути як мобільні
генетичні елементи, так і хромосоми бактерій.
Описано випадок ко-резистентності клітин
Salmonella enterica до солей металів, таких як
ртуть-органічні сполуки [221]. Вплив біоцидів
супроводжується сильним стресом. Імовірно,
вплив біоцидів може спричинити SOS-відповідь
бактеріальних клітин, активацію горизонтальної
передачі генів резистентності [222, 223].
Дані лабораторних досліджень свідчать
про те, що під впливом біоцидів відбувається
опосередкований селективний відбір клітин,
резистентних до антибіотиків, шляхом клонального зсуву популяції та збільшення кількості
резистентних бактеріальних клітин. Одним із
прикладів є поява резистентного до багатьох
лікарських засобів штаму Salmonella enterica
серовару Typhi murium DT104, яка спричинила
загальне підвищення резистентності до антибіотиків багатьох видів Salmonella, виділених з
організму свійської худоби та людини в багатьох
країнах [224, 225].

Результати досліджень in vitro свідчать, що у
відповідь на вплив біоцидів швидко розвивається резистентність бактерій. Початкова відповідь клітин на стрес, спричинений біоцидом у
концентрації, нижчій за летальну, є швидкою.
Підтвердженням її є ознаки SOS-відповіді або
непрямий доказ — зміна кривої показників розмноження за наявності біоциду [63].
Зробити остаточний висновок щодо поширення резистентності бактерій до біоцидів
у реальних умовах дуже важко, переважно
через брак даних. Оскільки одним із чинників
виникнення резистентності є концентрація біоциду, можна припустити, що у випадках впливу
біоцидів у низькій концентрації, можливі зміни:
а) бактеріального угруповання, б) бактеріальної популяції, в) фенотипу бактерій унаслідок
селективного стресу. Однак без результатів
досліджень у конкретному місці загальний ризик виникнення резистентності можна оцінити
лише за даними, отриманими in vitro.
Відомо, що здатність бактерій виживати за
наявності біоцидів або антибіотиків зумовлена низкою механізмів. І якщо це підтверджено
даними лабораторних досліджень, то даних,
отриманих у реальних умовах, бракує. Лабораторні дослідження клінічних та позалікарняних штамів свідчать про те, що виживаність
цих клітин за наявності біоцидів є вищою, ніж
у стандартних культурах.
До біологічної небезпеки можно віднести
генетичний механізм — передачу генів резистентності та модифікацію фізіологічного стану
клітин (утворення біоплівки).
Генетичний механізм — передача генів резистентності
Мобільні генетичні елементи (МГЕ) відіграють важливу роль у процесі еволюції бактерій.
Вони забезпечують можливість перестановки
або обміну ДНК клітин, що збільшує генетичну
різноманітність та гнучкість геномів [135, 226].
Серед типів МГЕ особливе місце посідають геномні острівці (genomic islands (GEI)), оскільки
вони вбудовані в хромосоми клітини-хазяїна,
отже їх наявність є постійною. Мобільні GEI,
здатні відриватися від хромосоми, передаватися та інтегруватися в хромосоми нової клітини,
називають інтегрованими та кон’югованими
елементами. GEI можуть бути носіями поширеної інформації, що зумовлює кодування додаткових функцій, потенційно корисних для
клітини-хазяїна, наприклад, здатність до розмноження за наявності антибіотиків або солей
важких металів, інвазії в еукаріотичні тканини
внаслідок підвищення вірулентності, а також
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здатність до розмноження за наявності ароматичних сполук [135, 227].
У 2002 р. проведено дослідження низки
клінічних ізолятів стафілококів, резистентних
до бензалконію хлориду, який належить до четвертинних сполук амонію, для визначення їх
чутливості до антибіотиків (83 % резистентних
штамів мали в плазміді qacA/B та qacC-гени)
[220]. Встановлено наявність генетичної спорідненості резистентності до продуктів на основі
бензалконію хлориду та пеніциліну. В 44 % випадків резистентність була спричинена появою
лактамази, кодованої генами з плазмід, які опосередковують резистентність до дезінфікувального засобу. Частота випадків резистентності до
різних антибіотиків клітин, резистентних до четвертинних сполук амонію (QAC), носіїв qac-генів,
вірогідно вища за резистентність клітин, чутливих до четвертинних сполук амонію. В складі
деяких клітин виявлено плазміди-носії генів резистентності до багатьох засобів, зокрема qac-,
bla- і tet-генів.
Отримані результати збігаються з результатами досліджень властивостей клітин, які внаслідок селективного впливу мають гени резистентності як до дезінфікувальних засобів, так і до
антибіотиків. Вони свідчать про те, що наявність
qac-генів призводить до появи стафілококів,
резистентних до антибіотиків [228]. Раніше повідомлялося про генетичну спорідненість генів
резистентності до дезінфікувальних засобів
(qac-генів) і генів резистентності до антибіотиків
(blaZ, aacA-aphD, dfrA та ble), носієм яких є одна
плазміда стафілококів, виділених зі зразків, отриманих у клініках та з харчових продуктів [219,
220], а також про географічну поширеність стафілококів-носіїв генів резистентності [114, 229].
Наведені висновки є дуже важливими, оскільки
такі дослідження проводять вкрай рідко. Подібні
мобільні елементи, носії генів резистентності
до біоцидів та антибіотиків, було виявлено і в
клінічних ізолятах іншого патогенного організму, який часто уражає людину, — Pseudomonas
aeruginosa [230—233]. Таким чином, відокремлення/переніс генів резистентності до біоцидів
та антибіотиків носіями МГЕ асоціюється з вірогідним ризиком селекції та поширення бактерій,
резистентних до багатьох лікарських засобів.
Неконтрольоване застосування біоцидів
може призвести до появи бактерій-носіїв МГЕ
і сприяти вертикальній та горизонтальній передачі цих мобільних елементів іншим бактеріям
(як того самого, так і інших видів) у спільній
екологічній ніші. Бактерії, які містяться в ґрунті, можуть бути природним резервуаром генів

резистентності, який забезпечує поширення та
реорганізацію генетичних елементів [234].
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Біоплівки
Бактерії здатні адаптуватися до змін за наявності стресів, спричинених зовнішніми умовами, інгібувальних сполук, а також до імунного
захисту. Одним із прикладів адаптації бактерій,
опосередкованої систематизованою дією генів,
є здатність розмножуватися у складі нерухомих
угруповань, відомих як біоплівки.
Біоплівки — общинна структура мікроорганізмів, оточених екзополімерною оболонкою,
які утворюються на природних та штучних (абіотичних) поверхнях [235]. Визнано, що утворення
біоплівок є важливим чинником виникнення багатьох, якщо не всіх захворювань, збудниками
яких є бактерії, зокрема ендокардитів серцевих
клапанів, остеомієлітів, карієсу, запалень середнього вуха, ускладнень, пов’язаних із застосуванням медичних інструментів, інфекційних
уражень ока після встановлення імплантів, а також хронічних інфекційних захворювань легень
пацієнтів, які страждають на муковісцидоз [236].
При скупченні бактеріальних клітин у біоплівці вони адаптуються до стресу, спричиненого
впливом протимікробних засобів ефективніше,
ніж клітини в планктонній формі. Концентрації
антибіотиків, потрібні для інгібування штамів
бактерій у сталих біоплівках, у 10—1000 разів
перевищують такі, які пригнічують розмноження клітин того самого штаму в планктонній
формі [237]. Це означає, що за наявності антибіотиків у терапевтичній концентрації життєздатність біоплівок є вірогідно більшою, що
підтверджується стабільним збільшенням біоплівки [238].
Бактерії, які входять до складу біоплівки, є
більш резистентними до дії біоцидних речовин.
Прикладами цього є зниження чутливості до
триклозану, виявлене при дослідженні Proteus/
Providencia [129, 239], збільшення виживаності
клітин Enterobacter sakazakii при впливі четвертинних сполук амонію [240], а також резистентність до перекису клітин Listeria в біоплівках
[163]. Резистентність до клінічно важливих
антибіотиків та біоцидів може пояснюватися
дією спільних механізмів, а саме високою концентрацією бактерій у біоплівці, модифікацією
фізіологічного стану бактеріальних клітин у біоплівках, зниженням швидкості розмноження,
обмеженою проникністю протимікробних засобів у біоплівку, а також експресією генів, котрі
кодують резистентність [237]. Хоча деякі автори
повідомляють про вплив зміни фізіологічного
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стану бактеріальних клітин на резистентність
до антибіотиків або біоцидів, а також про високу ймовірність спільного механізму резистентності, даних щодо перехресної резистентності
нерухомих бактерій до антибіотиків та біоцидів
дуже мало. Результати одного дослідження
[165], метою якого було з’ясувати, чи спричиняє вплив хлорованої питної води на біоплівки,
утворені клітинами Pseudomonas aeruginosa,
появу бактерій, резистентних до антибіотиків,
свідчать про те, що вплив хлораміну не призводить до підвищення резистентності цього виду
до антибіотиків.

Результати досліджень in vitro свідчать про
те, що деякі біоциди при застосуванні в концентраціях, нижчих за летальні, здатні запускати
механізми резистентності до антибіотиків та/або
спричиняти селективний відбір бактерій, резистентних до антибіотиків. Епідеміологічні дані
щодо їх значення для охорони здоров’я відсутні.
Обсяг впливу на бактерії біоцидів та/або їх
метаболітів у різних галузях оцінити неможливо
через відсутність даних щодо обсягів виробництва та застосування, брак лабораторних досліджень впливу низької концентрації біоцидів.
Всупереч вимогам регуляторних органів про
необхідність дослідження стабільності хімічних продуктів при потраплянні в навколишнє
середовище, даних щодо розкладання та концентрації біоцидів у довкіллі мало. Відсутня затверджена методологія визначення відношення
доза-відповідь, а також порогу концентрації,
за якого запускаються механізми виникнення
резистентності до антибіотиків та/або селекції
резистентних бактерій.
Доведено роль бактеріальних біоплівок у
збільшенні резистентності до біоцидів та антибіотиків. Бактеріальні біоплівки дуже часто
спостерігають у довкіллі. Однак більшість лабораторій не використовують зразки біоплівок
для визначення ефективності біоцидів [117].
Відсутні європейські стандарти перевірки
ефективності дезінфікувальних засобів, призначених для застосування в закладах охорони
здоров’я, щодо біоплівок.
Результати досліджень свідчать про необхідність переглянути та оптимізувати офіційні
нормативи щодо доцільного застосування антибіотиків і біоцидів у різних галузях. Необхідно
розробити програми нагляду для вивчення проблем резистентності бактерій до антибіотиків
та біоцидів.
Аналіз даних літератури виявив, що не існує
надійного критерію або стандарту для оцінки
здатності біоцидів спричиняти резистентність
до антибіотиків. Отже, необхідно розробити
інструменти для визначення «мінімальної концентрації, яка чинить селективний вплив» —
мінімальної концентрації біоциду, яка запускає
виникнення/експресію генів, котрі регулюють
механізми резистентності різних видів бактерій
до певного класу антибіотиків.
Продукти з біоцидною дією є складними
препаратами. До їх складу входять активні інгредієнти, які підсилюють активність кожного з
препаратів. Важливо також звернути увагу на
зміни європейського законодавства: Постанову
№ 1451/2007 (від 4 грудня 2007 р.) і Директиву

Ризик появи резистентності
внаслідок впливу біоцидів
Слід ураховувати можливість появи унаслідок впливу біоцидів бактерій, резистентних або
нечутливих. Результати низки досліджень підтвердили появу резистентних клонів бактерій,
хоча фенотип, яким зумовлена резистентність
до антибіотиків, у деяких з цих досліджень, не
визначали. У низці лабораторних досліджень на
масштабних моделях доведено появу бактерій
з підвищеною стерпністю до біоцидів після обробки розчинами біоцидів низької концентрації
[49, 50, 53, 61, 62]. W.H. Gaze та співавт. [241]
повідомили про появу штамів, резистентних до
четвертинних сполук амонію, в природному середовищі внаслідок впливу четвертинних сполук
амонію. Описано випадок утворення маленьких
змінених колоній S. aureus під впливом триклозану, що може стати причиною зниження здатності
правильно ідентифікувати штам та призвести до
діагностичних помилок при лікуванні [242].
Застосування антибіотиків є головною причиною резистентності до антибіотиків у клінічній практиці. Оскільки резистентність до антибіотиків є серйозною проблемою, яка обмежує
здатність лікувати інфекційні захворювання,
стратегії контролю за інфекціями мають важливе значення. Однією із стратегій є профілактика, яку забезпечують використанням заходів
гігієни, зокрема доцільним застосуванням біоцидів [243].
Брак інформації
у доступній літературі
Під час аналізу встановлено відсутність важливої інформації, зокрема даних, отриманих у
дослідженнях, проведених у навколишньому середовищі, метою яких є ідентифікація і характеристика резистентності та перехресної резистентності до антибіотиків унаслідок застосування або
неправильного застосування біоцидів.
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2008/809/СЕ від 14 жовтня 2008 р., згідно з якими заборонено застосування деяких активних
речовин. Вплив цих рішень на зниження загальної активності препаратів слід ураховувати при
оцінці майбутніх ризиків.
З урахуванням суперечливості результатів
оцінки in vivo впливу біоцидів на виникнення резистентності до антибіотиків слід стимулювати
надання інформації щодо обсягів виробництва
та застосування біоцидів. Крім того, до програм
екологічного моніторингу за шкідливими речовинами слід внести біоциди.
Сучасні наукові дані, зокрема бактеріологічних, біохімічних та генетичних досліджень, свідчать про те, що застосування або неправильне
застосування певних активних речовин у складі
біоцидних продуктів, які використовують у різних галузях, спричиняє появу резистентних до
антибіотиків бактерій як в організмі людини, так
і в довкіллі.
Деякі з механізмів резистентності до біоцидів
є подібними до таких, які зумовлюють резистентність бактерій до антибіотиків. У певних ситуаціях, наприклад у лікарнях або ветеринарії, де
застосовують як біоциди, так і антибіотики, неможливо визначити точну причину виникнення
резистентності до антибіотиків. Через брак даних важко визначити кількісні показники впливу
біоцидів на селекцію, виживаність та поширення
штамів, резистентних до багатьох речовин.
Найкраще вивчено біоциди — триклозан та
четвертинні сполуки амонію, ймовірно, забезпечують селективний тиск, який спричиняє наявність МГЕ, в яких містяться специфічні гени,
які зумовлюють резистентність до біоцидів та
антибіотиків. Брак даних щодо інших сполук
біоцидної дії не дає змоги зробити остаточний
висновок щодо їх ролі в селекції резистентних
клітин або підтримці резистентності бактерій
до антибіотиків. З урахуванням існування паралельних регулівних каскадів, які кодують гени
резистентності, котрі активуються в умовах
стресу ззовні, важливе значення має визначення здатності біоцидів запускати цей процес.
Деякі механізми резистентності є спільними
та захищають клітини від впливу як біоцидів, так і
антибіотиків (наприклад, ефлюксні насоси, зміна
проникності, утворення біоплівок). Селективний
тиск за наявності біоцидів може спричинити виникнення цих механізмів резистентності.
Існування горизонтальної передачі генів, зокрема наявність МГЕ, асоціюється з найвищим
ризиком підвищення резистентності до антибіотиків. Організація цих МГЕ (наприклад, наявність
генів множинної резистентності) та їх поширення

внаслідок селективного тиску становить найвищий ризик. Утворення біоплівок також зумовлює
потенційно високий ризик виникнення перехресної резистентності до біоцидів та антибіотиків.
Постійне широке використання антибіотиків
та біоцидів у концентраціях, нижчих за летальні,
призводить до збереження тривалого селективного тиску, а отже, до підвищення ризику селективного відбору резистентних бактерій. Це
відбувається при застосуванні протимікробних
препаратів (антибіотиків, біоцидів) у різних галузях, зокрема в медицині, ветеринарії, сільському господарстві, харчовій промисловості, при
виготовленні косметичної продукції тощо.

114

Перспектива
подальших досліджень
Для точного визначення впливу та поширеності певного застосування біоцидного засобу
слід мати дані щодо дози потрапляння, характеристик довкілля (наявність води, рівень забруднення тощо), стабільності або структури дії
сполуки, взаємного підсилення або антагонізму
з іншими молекулами (наприклад, компонентами препарату). Ці дані необхідні для визначення ризику, зумовленого конкретним біоцидом
при застосуванні в різних галузях. Така робота потребує гігантських зусиль і навряд чи є
виправданою. Альтернативою є застосування
прогностичних моделей та дотримання стандартних протоколів.
Нині відсутні затверджені стандартні протоколи для оцінки резистентності до протимікробних речовин, спричиненої або селективно
відібраної внаслідок застосування біоцидів. Такі
стандарти слід розробити, вони допоможуть
отримати дані, необхідні для створення біоцидних продуктів та їх застосування, а також дані,
потрібні регуляторним органам.
Є необхідність створення стандартних протоколів для кількісного визначення резистентності та перехресної резистентності, спричиненої застосуванням біоцидів. Цими протоколами
має бути передбачене комбіноване визначення
наслідків багаторазової експозиції біоцидів у
концентрації, нижчій за летальну (зокрема в
залишковій концентрації), а також проведення
стандартних тестів для визначення чутливості
до антибіотиків за чинними методиками.
Кількісну оцінку можна проводити за новою концепцією «мінімальної селективної концентрації», тобто визначати мінімальну концентрацію, за якої біоцид здатен забезпечити
селективний тиск або запускає виникнення/
експресію генів, котрі регулюють механізми
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резистентності видів бактерій до певного класу
антибіотиків за певної тривалості експозиції.
Дослідження за таким протоколом необхідно
проводити паралельно із стандартизованими перевірками ефективності, метою яких є
визначення концентрацій, нижчих за летальні,
за тривалості експозиції, нижчої за оптимальну.
Необхідно провести додаткові дослідження для визначення механізмів виникнення перехресної резистентності та резистентних до
антибіотиків бактерій під впливом біоцидів у
різних галузях (наприклад, у закладах охорони
здоров’я, ветеринарії, харчовій промисловості,
при виготовленні косметичної продукції та інших споживчих товарів).
Слід розробити стандартизовані методики
оцінки здатності біоцидів спричиняти селективний тиск, який призводить до виникнення
резистентності до антибіотиків.
Необхідно розробити стандартизовані методики контролю за виникненням резистентності
та перехресної резистентності з урахуванням
даних щодо використання біоцидів, а також
програми контролю для моніторингу за рівнем
резистентності та перехресної резистентності
позлікарняних штамів у всіх галузях застосування біоцидів, особливо в закладах охорони
здоров’я, ветеринарії та на підприємствах харчової промисловості.
Провести дослідження впливу експозиції з
урахуванням концентрації та умов середовища
(наприклад, наявності води, рівня забрудненості, тривалості експозиції, кислотності тощо) на
зміни популяції мікроорганізмів, а також на по-

ширення детермінант резистентності (горизонтальний переніс), необхідні для ідентифікації і
визначення ризиків виникнення резистентності
та перехресної резистентності бактерій унаслідок впливу біоцидів.
Висновки
1. Існують докази, які свідчать про наявність
загальних механізмів, котрі забезпечують резистентність бактерій до біоцидів та антибіотиків, а також про здатність бактерій набувати
резистентність шляхом отримання мобільних
генетичних елементів. Ці елементи несуть незалежні гени, які зумовлюють специфічну резистентність до біоцидів та антибіотиків.
2. Біоциди використовують у численних продуктах для побутового і промислового застосування, у ветеринарії тощо. Деякі компоненти
в складі продукту можуть підвищувати його
ефективність, а отже, сприяти зниженню розвитку резистентності бактерій.
3. Результати наукових досліджень, проведених у довкіллі, свідчать про обмеженість їх
здатності ідентифікувати та характеризувати
перехресну резистентність у середовищі природного існування бактерій. Автори визнають,
що потрібно провести додаткові «польові» дослідження.
4. Антибіотики та біоциди — речовини, які
відіграють важливу роль у контролі за бактеріями в багатьох галузях. Вони є важливим ресурсом, використовувати який слід таким чином,
щоб антимікробна активність антибіотиків та
біоцидів з часом не зменшилася.

Конфлікт інтересів
Конфлікт інтересів відсутній. Дослідження виконано в рамках науково-пошукової теми кафедри
мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю Національної медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика.
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Резистентность к антибиотикам и биоцидам
А.Г. Салманов
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев, Украина
Реферат
Резистентность бактериальной патогенной микрофлоры к антибиотикам повышается, что приводит к терапевтическим неудачам при лечении инфекционных заболеваний человека и животных. Это
наблюдается во всех странах. Бактерии способны быстро адаптироваться к новым условиям окружающей среды и выживают при воздействии противомикробных средств благодаря развитию разных
механизмов резистентности. Резистентность бактерий к действию противомикробных средств возрастает пропорционально увеличению применения веществ противомикробного действия. В отличие
от проблемы резистентности к антибиотикам актуальность проблемы стойкости бактерий к разным
типов биоцидов установлена относительно недавно.
Некоторые механизмы резистентности к биоцидам и антибиотикам являются общими. Результаты бактериологических, биохимических и генетических исследований свидетельствуют о том, что
применение активных молекул в продуктах биоцидного действия может способствовать увеличению
количества штаммов бактерий, резистентных к антибиотикам. Селективный стресс, вызванный влиянием биоцидов, может обусловливать возникновение новых механизмов резистентности бактерий и
их распространения. Некоторые биоциды могут способствовать сохранению мобильных генетических
элементов, носителей генов, кодирующих перекрестную резистентность к биоцидам и антибиотикам.
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Распространение этих мобильных элементов, их генетическая организация и способность к накоплению в биопленках обеспечивают условия, в которых повышается потенциальный риск развития
перекрестной резистентности к антибиотикам и биоцидов.
Из-за недостаточности точных данных, в частности, о количестве использованных антибиотиков и
биоцидов, невозможно определить, какие именно биоциды больше всего повышают риск возникновения резистентности к антибиотикам. Предполагают, что механизм развития резистентности бактерий
запускается благодаря горизонтальной передаче генов и параллельному каскаду регулирующих сигналов, стимулированных воздействием химических соединений, действующих как биоциды. Необходимо провести дополнительные исследования для определения механизмов развития перекрестной
резистентности, возникновения резистентных к антибиотикам бактерий под влиянием биоцидов в
разных областях их применения (например, в медицине, ветеринарии, пищевой промышленности, при
изготовлении косметической продукции и других потребительских товаров).
Ключевые слова: антибиотики, биоциды, резистентность, бактерии.

RESISTANCE TO ANTIBIOTICS AND BIOCIDES
A.G. Salmanov
Shupik National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
Summary
Resistance of bacterial pathogens to antibiotics has increased worldwide, leading to treatment failures
in human and animal infectious diseases. Bacteria have the capacity to adapt rapidly to new environmental
conditions and can survive exposure to antimicrobials by using a battery of resistance mechanisms. The
frequency of antimicrobial resistance in bacteria has increased in concert with increasing usage of antimicrobial
compounds. Bacterial resistance against different types of biocides has been reported and characterised only
relatively recently when compared to our understanding of antibiotic resistance.
Some resistance mechanisms are common to both biocides and antibiotics. Scientific evidence from
bacteriological, biochemical and genetic data does indicate that the use of active molecules in biocidal
products may contribute to the increased occurrence of antibiotic resistant bacteria. The selective stress
exerted by biocides may favour bacteria expressing resistance mechanisms and their dissemination. Some
biocides have the capacity to maintain the presence of mobile genetic elements that carry genes involved in
cross-resistance between biocides and antibiotics. The dissemination of these mobile elements, their genetic
organisation and the formation of biofilms, provide conditions that could create a potential risk of development
of cross-resistance between antibiotics and biocides.
To date, the lack of precise data, in particular on quantities antibiotics and of biocides used, makes it
impossible to determine which biocides create the highest risk of generating antibiotic resistance. However,
horizontal gene transfer and overlapping genetic cascades of regulation that can be stimulated by external
chemical compounds such asbiocides are likely triggers of bacterial resistance.
Additional studies are needed on the mechanisms of cross-resistance, emergence of biocide-induced
antibiotic resistance in different fields of application (e.g. health care, veterinary uses, food production,
cosmetics, consumer products).
Key words: antibiotics, biocides, resistance, bacteria.
Citation: Salmanov AG. Resistance to antibiotics and biocides. International Journal of Antibiotics and
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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
підготовка проводиться редакцією за авторським оригіна
лом. Відхилені рукописи авторам не повертаються.
Не приймаються до друку вже опубліковані статті або
надіслані в інші видання.
Передрук статей можливий лише з письмової згоди
редакції та з посиланням на журнал.
Статті надсилати на адресу редакції
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
Національна медична академія післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика, кафедра мікробіології, епідеміології
та інфекційного контролю
Професору Салманову Айдину Гурбановичу
Е-mail: mozsago@gmail.com
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ПІБ автора, співавторів)
надає Редакції журналу «Міжнародний журнал антибіотики та пробіотики» безоплатно невиключну ліцензію на використання наукової статті
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва статті)
згідно з нормами чинного законодавства України.
Ліцензіар гарантує, що володіє виключними авторськими правами на надану Редакції журналу
наукову статтю, і передає йому такі права:
1) на опублікування статті в журналі «Міжнародний журнал антибіотики та пробіотики»;
2) на розміщення наукової статті повністю або частково в мережі Інтернет на сайті журналу;
3) на адаптацію статті згідно з редакційними вимогами;
4) на використання метаданих статті (назва, ПІБ авторів, анотації, бібліографічні матеріали) шляхом оброблення і систематизації, доведення до загального відома;
5) на внесення до різноманітних пошукових систем, наукометричних баз, зокрема міжнародних;
6) на передачу, зберігання й опрацювання персональних даних без обмеження строку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.
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_______________________________
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_______________________________
_______________________________
_______________________________
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(М.П. наукової установи,
що засвідчує підпис Ліцензіара)
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