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Шановні колеги та друзі! 

Вітаю вас із виходом у світ першого у 2018 році номера науково-практичного видання 
«International Journal of Antibiotics and Probiotics», створеного як спеціалізований друкований 
науково-практичний журнал з питань антибіотиків та пробіотиків.

Головною метою видання є висвітлення актуальних проблем у галузі охорони здоров’я, вете-
ринарії, сільського господарства та шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і при-
кладних досліджень, нових наукових підходів до розробки сучасних медичних технологій, аналізу 
роботи медичних структур, а також питань поліпшення досягнень сучасної науки та практики.

Стійкість збудників інфекційних хвороб до дії антимікробних препаратів залишається однією 
з найгостріших проблем в охороні здоров’я у світі. Як наслідок, інфекції, пов’язані з наданням 
медичної допомоги, становлять серйозну загрозу громадському здоров’ю в цілому. Ця про-
блема набула настільки важливого значення, що розглядається у більшості країн як загроза 
національній безпеці. 

Резистентність до антимікробних препаратів ставить під загрозу основи сучасної медицини та 
сталість ефективної глобальної відповіді системи громадського здоров’я на постійну небезпеку з 
боку інфекційних захворювань. Сьогодні проблему антимікробної резистентності можна вирішити 
лише за умови впровадження ефективного підходу «Єдине здоров’я» (принцип, згідно з яким 
здоров’я людей і тварин взаємопов’язане), що передбачає координацію між різними сектора-
ми і суб’єктами, зокрема між спеціалістами з медицини, ветеринарії, сільського господарства, 
екології та добре поінформованими споживачами.

Шановні автори та читачі! Від імені редакційної ради запрошую вас узяти активну участь у 
розвитку часопису «International Journal of Antibiotics and Probiotics» та сприяти наповненню 
нашого редакційного портфеля науковими статтями.

Салманов Айдин Гурбанович,
головний редактор журналу 
«International Journal of Antibiotics and Probiotics»
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Dear colleagues and friends!

I congratulate you on the scientific release «International Journal of Antibiotics and Probiotics» first 
issue publication in 2018, created as a specialized printed scientific and practical publication regarding 
antibiotics and probiotics.

The main goal of the edition is to cover challenging issues in health care, veterinary medicine, 
agriculture as well as ways of solving them through fundamental and applied research, new scientific 
approaches to developing modern medical technologies, analyzing the work of medical structures, as 
well as the issues of improving the results of modern science and practice.

Infectious agents resistance to antimicrobials remains a challenging open problem of health care 
around the world. As a result, treatment-induced infections pose a serious threat to public health in 
general. This problem has become so important that the overwhelming majority of countries consider 
it a threat to the national security.

Resistance to antimicrobials threatens to offset the very fundamentals of modern medicine and the 
sustainability of the public health system effective global response to a permanent infectious diseases 
threat. Today, antimicrobial resistance issues can be tackled provided that one implements an effective 
One Health approach (the principle of human and animal health interrelation), assuming that there is a 
coordination between different sectors and subjects, including experts in medicine, veterinary medicine, 
agriculture, ecology, and well-informed consumers.

Dear authors and readers! On behalf of the editorial staff I invite you to participate in developing the 
«International Journal of Antibiotics and Probiotics» and to fill our editorial portfolio with your scientific 
papers.

Aidyn Salmanov,
Editor-in-Chief of International Journal 
of Antibiotics and Probiotics
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Єдиний світ — Єдине здоров’я

А.Г. Салманов 1, І.Я. Коцюмбас 2, В.В. Трохимчук 1

1 Національна медична академія післядипломної освіти  
імені П.Л. Шупика, Київ, Україна

2 Державний науково-дослідний контрольний інститут  
ветеринарних препаратів та кормових добавок,  
Львів, Україна

ВСТУП

У 1999 р. Товариством тропічної ветери-
нарної медицини (Society for Tropical Veterinary 
Medicine) та Асоціацією захворювань диких 
тварин (Wildlife Diseases Association) США було 
організовано низку тематичних конференцій 
під гаслом «Працювати разом для поліпшення 
здоров’я всього населення світу». Одна з кон-
ференцій відбулася у 2001 р. у м. Піланесберг 
(Південно-Африканська Республіка). На якій 
було обговорено взаємозв’язки між свійсь-
кими тваринами і дикою природою, контроль 
за захворюваннями, екологічно безпечне ви-
робництво продовольства. Цю конференцію і 
прийняту на ній «Піланесбурзьку резолюцію» 

(«Pilanesberg Resolution») вважають ключовими 
для розвитку концепції «Єдине здоров’я».

У 2004 р. Martin Alder із The Veterinary Record 
та Graham Easton з BMJ почали досліджувати, 
яким чином ветеринари та лікарі могли б співпра-
цювати із взаємною вигодою. Незважаючи на те, 
що об’єкти медицини і ветеринарної медицини 
різні, у цих галузях є багато спільних завдань. 
Такі захворювання, як синдром коров’ячого 
сказу (bovine spongiform encephalopathy), ати-
пова пневмонія (SARS) та високопатогенний 
пташиний грип (HPAI H5N1), продемонстрували 
необхідність спільної діяльності ветеринарів та 
лікарів не лише на місцевому і національному 
рівнях, а і у глобальному масштабі. У листопаді 

Реферат

У науково-практичному журналі «International Journal Antibiotics and Probiotics» («Міжнародний журнал 
антибіотики та пробіотики») будуть опубліковані статті фахівців у різних галузях, які висвітлюватимуть 
суть концепції «Єдине здоров’я», взаємозв’язок між здоров’ям тварин і людей, а також те, яким чином 
спільний багатопрофільний підхід може сприяти вирішенню глобальних проблем. 
На початку ХХІ ст. нові зоонозні віруси і мультирезистентні бактерії здатні спричинити епідемію з вели-
ким рівнем летальності та міжнародну кризу. Уряди і науковці визнали, що необхідна співпраця лікарів, 
ветеринарних лікарів, фахівців у сфері охорони довкілля та інших спеціалістів, щоб запобігти зоонозним 
інфекціям та антимікробній резистентності або контролювати їх. Концепцію «Єдине здоров’я» було 
запропоновано для сприяння міжгалузевій співпраці. Цю концепцію схвалили міжнародні організації, 
які здійснюють контроль за зоонозними інфекціями, зокрема Продовольча та сільськогосподарська 
організація  ООН (FAO), Всесвітня організація охорони здоров’я (WHO) та Всесвітня організація з охо-
рони здоров’я тварин (OIE). Фахівці з ветеринарної медицини запропонували враховувати в концепції 
«Єдине здоров’я» такі питання, як продовольча безпека, резистентність до антибіотиків, зміна клімату 
та взаємозв’язок між людьми і тваринами. Нині недостатньо знань і ресурсів, щоб запобігти появі 
епідемій у глобальному масштабі. 
Ключові слова: концепція «Єдине здоров’я», антимікробна резистентність, медицина, ветеринарія, 
сільське господарство.

Посилання: Салманов А.Г., Коцюмбас І.Я., Трохимчук В.В. Єдиний світ — Єдине здоров’я. International 
Journal of Antibiotics and Probiotics. 2018 Mar; 2 (1):8-17. doi: https://doi.org/10.31405/ijap.2-1.18.01.
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2005 р. було видано спільний випуск обох жур-
налів під заголовком «Здоров’я людини і твари-
ни: посилення взаємозв’язку», який містив статті 
на тему «Єдина медицина» (Оne medicine).

Приблизно в той самий час, коли The Vete-
rinary Record та BMJ планували своє спільне 
видання в Лондоні, Товариство збереження ди-
кої природи (WCS) у Нью-Йорку організувало 
конференцію, щоб наголосити на важливості 
значення захворювань диких тварин. На цій 
конференції було запропоновано гасло «Єди-
ний світ — єдине здоров’я» (One World — One 
Health), щоб підкреслити зв’язок між медициною 
та санітарним станом екосистеми, та зареєстро-
вано 12 рекомендацій щодо застосування ком-
плексного підходу до профілактики епідемічних 
захворювань і забезпечення цілісності екосистем 
(www.oneworldonehealth.org). Ці рекомендації 
відомі як Манхеттенські принципи (Manhattan 
Principles), які було схвалено на конференції, ор-
ганізованій Рокфеллерським університетом (The 
Rockefeller University) в Нью-Йорку. Ці ініціативи 
стали каталізатором для Roger Mahr, президента 
Американської асоціації ветеринарної медицини 
(AVMA), для розвитку концепції «Єдине здоров’я» 
та ширшої співпраці між ветеринарами та лікаря-
ми в США. У 2006 р. AVMA створили Ініціативну 
робочу групу «Єдине здоров’я». У 2007 р. Амери-
канська медична асоціація схвалила резолюцію, 
яка закликала до розширення співпраці фахівців 
ветеринарної медицини та спеціалістів з охо-
рони здоров’я людей. Термін «Єдине здоров’я» 
ввійшов до медичного і наукового лексикону. З 
того часу концепція «Єдине здоров’я» отримала 
світове визнання. 

Окреслити рамки концепції «Єдине здоров’я» 
непросто. Ця концепція сприяє розвитку охо-
рони здоров’я людей шляхом багатопрофільних 
досліджень і дій у контексті здоров’я всіх видів 
тварин. За визначенням ВООЗ, здоров’я — це 
стан повного фізичного, психічного і соціаль-
ного благополуччя, а не просто відсутність за-
хворювань або фізичних недоліків (WHO, 1948). 

One Health Initiative (www.onehealthinitiative.
com) розглядає концепцію «Єдине здоров’я» 
як світову стратегію розширення міжгалузевої 
співпраці та обміну інформацією для охоро-
ни здоров’я людей, тварин і навколишнього  
середовища. 

Контроль за інфекційними захворюваннями 

У 2004 р. виникло занепокоєння, що зооноз-
не захворювання HPAI H5N1 (пташиний грип), 

може спричинити пандемію з високим рівнем 
летальності, який може перевищити 50 млн 
смертей унаслідок так званої іспанки (Spanish 
influenza) наприкінці Першої світової війни. За-
провадження концепції «Єдине здоров’я» за-
безпечило міжнародні організації (FAO, OIE, 
ВООЗ та Світовий банк) засобами міжвідомчої 
та міжгалузевої співпраці щодо запобігання 
новим зоонозним захворюванням і дало змогу 
об’єднати зусилля міжнародних організацій та 
органів державної влади для пошуку рішень 
щодо загроз, спричинених високовірулентним 
штамом грипу.

У січні 2006 р. у Пекіні відбулася міжнародна 
конференція за участю міністрів, на якій було 
прийнято рішення про те, що китайський уряд, 
Європейська комісія і Світовий банк нададуть 
спонсорську допомогу країнам для боротьби 
з пташиним грипом. Спільні дії Європейського 
Союзу, США та ООН протягом п’яти років були 
спрямовані на контроль за пташиним грипом. 
Міжнародні конференції за участю міністрів 
було проведено в Бамако, Нью-Делі, Шарм-
ель-Шейху і Ханої. У 2010 р. Світовий банк 
опублікував програму з контролю за пташиним 
грипом із застосуванням принципів концепції 
«Єдине здоров’я». За оцінками Світового банку, 
у 2005—2009 р. 4,3 млрд дол. США було витра-
чено на міжнародний контроль за HPAI. Було 
визнано, що підхід «Єдине здоров’я» має ширше 
застосування. В жовтні 2008 р. FAO опубліку-
вала програму зменшення ризиків інфекційних 
захворювань при взаємозв’язку між тварина-
ми, людиною та екосистемою. Ця програма, 
розроблена FAO/OIE/WHO/UNICEF/Світовим 
банком та Системою ООН з координації дій 
щодо боротьби з грипом (UN System Influenza 
Coordination), стосувалася нових захворювань 
з можливими суттєвими транскордонними або 
соціально-економічними наслідками, які можуть 
виникнути внаслідок взаємозв’язку між твари-
нами, людиною та екосистемою. Було визнано, 
що в країнах, які розвиваються, програма може 
поширюватися на ендемічні зоонозні захворю-
вання. Контроль і профілактика таких захворю-
вань потребують тривалих інвестицій приватних 
та державних джерел.

Безпосередня загроза пандемії пташиного 
грипу нині зникла. Міжнародна координація 
за принципами концепції «Єдине здоров’я» ак-
тивізувалася при пандемії грипу H1N1 у 2009 р. 
Цей вірус не був вірулентним вірусом грипу. Си-
стеми нагляду, створені тоді, нині виявили нові 
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штами пташиного грипу, які потенційно можуть 
спричинити широке поширення захворювання 
серед людей, але пандемії грипу вдасться за-
побігти завдяки концепції «Єдине здоров’я».

Також було приділено увагу та надано фінан-
сову підтримку іншим програмам контролю за 
захворюваннями, зокрема щодо комплексного 
контролю і профілактики ендемічних зоонозних 
інфекцій у країнах, які розвиваються. Прикла-
дом є комплексний контроль за забутими зо-
онозними захворюваннями в Африці (ICONZ). 
У п’ятирічному дослідницькому проекті, ко-
ординованому Единбурзьким Університетом 
(University of Edinburgh) за фінансової підтримки 
ЄС, було вивчено кількість інтегрованих інтер-
венцій тварин у рамках контролю за забутими 
зоонозними захворюваннями. Особливостя-
ми цього проекту були інновації і залучення 
суспільства. Ветеринари застосовували ане-
стезію перед хірургічним встановленням кач-
кам супутникового передавача, щоб відстежити 
шляхи їх міграції та оцінити зоонозний потен-
ціал вірусу Wellfleet Bay. 

ICONZ залучив 21 учасника з європейських 
та африканських університетів і дослідниць-
ких інститутів, які працюють над дослідженням 
випадків кластерів зоонозних захворювань у 
7 африканських країнах (Марокко, Малі, Ні-
герія, Уганда, Танзанія, Мозамбік і Замбія). Не-
обхідність програм контролю за зоонозними 
захворюваннями полягає в тому, щоб розгля-
нути чинники охорони здоров’я як людей, так і 
тварин, разом з фінансовими та іншими виго-
дами для суспільства, що може сприяти участі 
державних організацій з охорони здоров’я у 
заходах, які були б малозатратними з точки 
зору сфери охорони здоров’я. Такі великі спіль-
ні проекти дають змогу ліквідувати прогалини 
в знаннях, особливо щодо забутих зоонозних 
захворювань, та забезпечити доказову базу 
для прийняття рішень на міжнародному, ре-
гіональному і національному рівнях у країнах, 
котрі розвиваються.

Наведені приклади стосуються зоонозних 
захворювань, які передаються від домашніх тва-
рин, від яких отримують продовольчі продукти. 

Глобальний контроль за сказом є прикладом 
проблеми, інтерес до якої відновився. У 2011 р. 
було підписано протокол про наміри для спри-
яння співпраці між Всесвітньою асоціацією ве-
теринарії дрібних тварин (World Small Animal 
Veterinary Association (WSAVA)) та OIE. У листо-
паді 2013 р. ці організації провели симпозіум 

на тему «“Єдине здоров’я”: ризики сказу та 
інших захворювань від бродячих собак». На 
цій зустрічі було наголошено на співпраці між 
державою та приватними організаціями для за-
провадження належної профілактики і методів 
контролю за сказом. Разом з основними до-
норськими організаціями OIE заснувала регіо-
нальний банк вакцини для боротьби зі сказом. 

Комітет WSAVA зосередився на пробле-
мі сказу. Минулого року розпочато кампанію 
щодо використання собачих нашийників і бра-
слетів як частину програми контролю в Африці. 
WSAVA також підтримує «Місію “Сказ”» — про-
ект, регламентований світовими ветеринарними 
організаціями, щоб усунути захворювання в де-
яких регіонах Індії. Світове об’єднання з конт-
ролю сказу (Global Alliance for Rabies Control) 
створило компанії-партнери для профілактики 
сказу — групу, до складу якої входять усі між-
народні організації, залучені до контролю сказу.

Визначення терміну «єдине здоров’я»

Під терміном «єдине здоров’я» розуміють 
спільні дії великої кількості медичних фахівців, а 
також відповідних галузей та установ на місце-
вому, державному і міжнародному рівнях, щоб 
забезпечити відповідні санітарно-гігієнічні умо-
ви для людей, домашніх тварин, дикої природи, 
рослин і навколишнього середовища (Комісія 
«Єдине здоров’я»).

За визначенням FAO, «єдине здоров’я» оз-
начає спільний міжнародний міжгалузевий ме-
ханізм, який висвітлює загрози та зменшує ри-
зик інфекційних захворювань при взаємозв’язку 
між тваринами, людиною та екосистемою.

OIE розуміє концепцію «єдиного здоров’я» 
як спосіб висвітлення на глобальному рівні про-
блем охорони здоров’я тварин і людей. Така 
співпраця не має обмежуватися лише міжна-
родним рівнем, це нова і фундаментальна па-
радигма на національному рівні.

Всесвітня мережа «Єдине здоров’я» вва-
жає своєю метою поліпшення здоров’я і до-
бробуту шляхом запобігання ризикам і мінімі-
зації наслідків кризи, котра виникає внаслідок 
взаємозв’язку між людиною, тваринами і різ-
ними середовищами.

Комітет «Єдине здоров’я» WSAVA відзначає, 
що концепція «Єдине здоров’я», або «Єдина 
медицина», передбачає об’єднання фахівців у 
галузі охорони здоров’я людей та ветеринарної 
медицини для запровадження спільних заходів у 
клінічній практиці для контролю за захворюван-
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нями, освіти і проведення наукових досліджень 
патогенезу захворювань, діагнозу, лікування 
та щеплень. Концепцією також передбачено 
вивчення впливу змін довкілля (зокрема його 
санітарно-гігієнічний стан), наприклад, глобаль-
ного потепління, на популяції людей і тварин.

One Health Initiative вважає, що підходи, які 
містяться в концепції «Єдине здоров’я», спри-
ятимуть розширенню міжгалузевої співпраці 
та обміну інформацією щодо різних аспектів 
охорони здоров’я людей, тварин і довкілля.

Наведені програми за сферою дії є міжнарод-
ними і спрямовані на зоонозні захворювання, 
але в рамках концепції «Єдине здоров’я» також 
проводиться інша діяльність з різним масшта-
бом застосування. Декілька років тому існува-
ло багато тем, які вважали не пов’язаними з 
підходами, передбаченими концепцією «Єдине 
здоров’я». Нині їх розглядають як такі, що спри-
яють розвитку охорони здоров’я в ширшому 
контексті. Наприклад, використання собак для 
виявлення ранньої стадії раку в людей та як 
індикаторів метаболічної кризи. 

Наукові дослідження та фінансування

Наукові дослідження мають важливе зна-
чення для встановлення найефективніших спо-
собів поліпшення охорони здоров’я. Оскільки 
фінансують переважно дослідження захворю-
вань, спричинених специфічним патогеном, ба-
гатьом компаніям-спонсорам спочатку складно 
визначити ефективні способи підтримки між-
галузевого характеру діяльності в рамках кон-
цепції «Єдине здоров’я». Наприклад, більшість 
фінансування було спрямовано на дослідження 
загрози пандемії H5N1, зокрема молекулярної 
характеристики вірусу і патогенезу. Компанії-
спонсори також мають проблему з тим, що 
кошти, окрім зібраних у період кризи, рідко 
можна швидко переспрямувати. 

Ефективні дії ЄС, Американської організації 
міжнародного розвитку (USAID) та Департа-
менту міжнародного розвитку (DFID) у Вели-
кій Британії продемонстрували, що проекти 
у межах концепції «Єдине здоров’я» можуть 
отримувати фінансову підтримку. Так, ЄС фі-
нансував проекти, такі як ICONZ і USAID, за-
провадив програму запобігання загрозі нової 
пандемії. Програмою передбачено 4 проек-
ти (передбачити, попередити, встановити та 
відреагувати) з технічною підтримкою Центрів 
з контролю і профілактики захворювань (CDC, 
США). Така глобальна програма ґрунтується 

на досвіді секторів охорони здоров’я людей і 
тварин, щоб забезпечити можливості на ре-
гіональному, державному і місцевому рівнях 
для раннього виявлення захворювання, його 
діагностування на підставі лабораторних даних, 
швидкого реагування і стримування поширення 
захворювання, а також для зменшення ризиків. 
Це передбачає зосередження на виявленні зоо-
нозних захворювань при взаємозв’язку між лю-
диною і дикою природою. Спеціальна діяльність 
передбачає: посилення нагляду і лабораторних 
можливостей для моніторингу диких тварин 
і людей, які контактують з дикою природою, 
щодо виявлення нових патогенів, які можуть 
створити серйозну загрозу для здоров’я насе-
лення; характерні людські та екологічні чинни-
ки, що стимулюють передачу захворювання від 
тварин до людей; посилення та оптимізація мо-
делей для передбачення появи захворювання і 
використання такої інформації для поліпшення 
нагляду; за потреби — забезпечення заходів 
реагування на спалах захворювання.

У Великій Британії Науковий комітет біотех-
нологій і біологічних наук (BBRSC) здійснює 
підтримку деяких видів міжнародної діяльності, 
зокрема Всесвітньої мережі Європейського про-
екту STAR-IDAZ (Global Strategic Alliances for the 
Coordination of Research on the Major Infectious 
Diseases of Animals and Zoonoses) та проектів, 
які фінансують спільно з Національним науко-
вим фондом США (National Science Foundation). 
Прикладом такого фінансування є оголошений 
BBSRC разом з DFID, Науковим економіко-
соціальним комітетом (Economic and Social 
Research Council), Медичною дослідницькою ра-
дою (Medical Research Council) і Національною 
радою досліджень довкілля (National Environment 
Research Council) конкурс пропозицій наукових 
досліджень у рамках програми «Зоонозні захво-
рювання та нові системи тваринництва».

Що стосується приватних фондів, то у Ве-
ликій Британії Wellcome Trust фінансує два про-
екти в рамках концепції «Єдине здоров’я» в 
Африці. В США фонд Bill and Melinda Gates 
Foundation у березні 2013 р. запропонував 
фінансування в рамках програми «Глобальні 
завдання глобальної охорони здоров’я» (Grand 
Challenges in Global Health).

Освіта для студентів, фахівців та населення

Концепція «Єдине здоров’я» для розвитку 
міжгалузевої співпраці потребує освічених ка-
дрів, які ознайомлені з її принципами і засто-
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суванням щоб досягти успішних результатів. 
Передбачена освіта для тих, хто вже працює у 
відповідній професійній сфері, та студентів, які 
здобувають професійну кваліфікацію. Щоб оз-
найомити кваліфікованих фахівців з підходами 
концепції «Єдине здоров’я», проведено багато 
міжнародних, регіональних і національних кон-
ференцій, симпозіумів і майстер-класів, зокре-
ма два міжнародних конгреси — в Австралії 
(2011) і Таїланді (2013). У них взяли участь 
декілька сотень кваліфікованих фахівців. 
Третій міжнародний конгрес відбувся у 2015 р. 
в Амстердамі. На конференціях наголошено на 
участі комітетів «Єдине здоров’я» в контролі і 
профілактиці нових захворювань та пандемії. 
Заснування комітетів «Єдине здоров’я» в межах 
міжнародних організацій, наприклад, WSAVA, і 
національних організацій, таких як AVMA, дало 
змогу ознайомити з концепцією ширшу ауди-
торію. Включення «Єдине здоров’я» до програм 
зустрічей на державному рівні дало змогу за-
цікавленим сторонам обговорити теми щодо 
тварин і екзотичних видів.

Antigone та OH-NEXTGEN (One Health Next 
Scientific Generation) — програми, які фінан-
суються ЄС для відвідування коротких курсів 
з метою ознайомлення з концепцією «Єдине 
здоров’я». Antigone — це акронім від передба-
чення (ANTicipating) глобального спалаху нових 
епідемій. OH-NEXTGEN — націлена на наступне 
наукове покоління в регіонах Сахель і Магриб. 
ADVANZ — ще одна програма ЄС, яка надає 
відомості про зоонозні захворювання для тих, 
хто уповноважений приймати рішення, та міс-
цевих засобів масової інформації в країнах з 
низьким рівнем ресурсів, переважно в Африці. 

Департамент сільського господарства (USDA) 
і багато державних організацій у США фінан-
сують курси з навчання невідкладним діям з 
реагування відповідно до принципів концепції 
«Єдине здоров’я». Наприклад, USDA надали 
підтримку Державному університетові Айови 
(Iowa State University) на розробку курсів для 
фахівців ветеринарної медицини через Центр 
продовольчої безпеки і охорони здоров’я. Уні-
верситет Флориди проводить сертифіковану 
підготовку для кваліфікованих фахівців у рам-
ках концепції «Єдине здоров’я».

OIE була першою організацією, яка визна-
ла, що розуміння принципів концепції «Єдине 
здоров’я» має бути основоположним при підго-
товці ветеринарів. З 2009 р. вона організувала 
три всесвітні конференції, на яких пояснювало-

ся, яким чином змінити навчальну програму на 
ветеринарних факультетах, щоб ознайомити зі 
змінюваними моделями світової торгівлі та пе-
редачі захворювань. У вересні 2013 р. OIE опу-
блікувала директиви для основної навчальної 
програми, в якій, зокрема, має бути передбаче-
не знайомство з концепцією «Єдине здоров’я».

У 2011 р. Асоціація американських ветери-
нарних коледжів опублікувала стратегічний 
план підготовки з ветеринарної медицини в 
ХХІ ст. Рекомендовано, щоб усі студенти ве-
теринарних факультетів проходили підготовку 
з трьох основних дисциплін до закінчення на-
вчального закладу: клінічну підготовку з одного 
виду або більшої кількості дисциплін; підготовку 
у рамках концепції «Єдине здоров’я», підвищен-
ня професійної кваліфікації. 

У північноамериканських ветеринарних 
нав чальних закладах підготовку студентів за 
другою кваліфікацією — «Єдине здоров’я» 
було висвітлено за допомогою різних спосо-
бів. Більшість закладів навчають принципам 
«Єдине здоров’я» на молодших курсах шляхом 
інтеграції в різні дисципліни під час факульта-
тивної підготовки на клінічному етапі навчання 
студентів. Для студентів, які зацікавилися кон-
цепцією «Єдине здоров’я», було розроблено 
проміжні програми підготовки магістра з охо-
рони здоров’я (ступінь MPH). У галузі медици-
ни людини дехто розглядає концепцію «Єдине 
здоров’я» як таку, котра потрібна насамперед 
фахівцям з ветеринарної медицини, і вислов-
люють сумніви щодо мотивів включення циклів 
навчань з цього питання у підготовку студентів 
вищих медичних навчальних закладів.

Студенти факультету ветеринарної меди-
цини Каліфорнійського університету відкрили 
клуби «Єдине здоров’я» (One Health clubs). У цих 
клубах лектори знайомлять слухачів з темами, 
пов’язаними з концепцією «Єдине здоров’я», про-
водять майстер-класи та міжнародну діяльність.

Ступінь кандидата наук з «Єдиного здоров’я» 
можна здобути в Університеті Флориди. Вва-
жається, що ступінь кандидата наук — єдиний, 
який нині можуть отримати науковці з питань, 
які стосуються концепції «Єдине здоров’я», але 
декілька університетів, зокрема Королівський 
ветеринарний коледж у Лондоні та Королівсь-
кий факультет ветеринарної підготовки Един-
бурзького університету пропонують ступінь 
магістра з «Єдине здоров’я».

Нині у США бракує фахівців із середньою 
спеціальною освітою (середній медичний пер-
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сонал), які б пройшли підготовку щодо підходу 
«Єдине здоров’я», щоб забезпечити підтримку 
медичним фахівцям у сфері охорони здоров’я 
людей, гігієни довкілля і ветеринарної медици-
ни. Згідно з результатами дослідження щодо 
ситуації з кадрами у ветеринарній медицині 
Національної академії наук (National Academy 
of Sciences Veterinary Workforce Study) ветери-
нарні послуги необхідні в сільській місцевості, 
але часто місцеві громади не можуть фінансово 
забезпечити повну ставку ветеринара для до-
машніх тварин, від яких отримують продукти 
харчування, що спричиняє проблеми з догля-
дом за тваринами та контролем за захворю-
ваннями тварин. 

Центр екзотичних та зоонозних захворю-
вань Техаського університету A&M забезпе-
чує програми підготовки середнього медич-
ного персоналу в рамках концепції «Єдине 
здоров’я». Центр також пропонує загальні 
курси ознайомлення з принципами концепції 
«Єдине здоров’я» для старшокласників шкіл у 
декількох штатах США.

Декілька закладів надають освітні матеріали 
для населення, такі як вісник, виданий National 
Parks Service в США, та відео FAO для тварин-
ників у Африці (www.youtube.com/watch?v=RF
tilUyJpz0&list=PLB58F4D829B7883FD). Проте в 
цілому прихильники концепції «Єдине здоров’я» 
зосереджені на підготовці фахівців і студентів.

Необхідність програми дій

Фахівці з людської та ветеринарної медици-
ни, а також фахівці з диких тварин та з довкілля 
висловлюють занепокоєння щодо ефективно-
го впровадження концепції «Єдине здоров’я» в 
Україні у зв’язку з проведенням медичної рефор-
ми в країні. Недавня стрімка поява цієї концепції 
привернула увагу аналітиків політики охорони 
здоров’я, соціологів та фахівців з гуманітарних 
наук, які також висловили подібне занепокоєння.

Загальновизнано потенціал концепції «Єди-
не здоров’я» для посилення колективних дій у 
всіх галузях. Багато фахівців припускають, що 
сприйняття цієї концепції ускладнене як через 
порушення регулювання охорони здоров’я на 
глобальному рівні, так і недоліками у роз’ясненні 
програми дій «Єдине здоров’я». У публікації 
Angela Cassidy з Королівського коледжу Лондо-
на (King’s College London) проаналізувала мож-
ливі наслідки різних визначень поняття «єдине 
здоров’я». Вона наводить дефініцію One Health 
Initiative як приклад визначення в широкому 

сенсі, яке передбачає загальну ідею співпраці 
та конвергенції, але не пов’язане зі специфікою 
того, як це має відбуватися. 

Різне трактування терміну «єдине здоров’я» — 
основний недолік, який призводить до суперечок 
між прихильниками різних підходів. Запровад-
ження терміну міжнародними організаціями дало 
змогу оцінити загрозу пташиного грипу, оскільки 
це відповідає їх зобов’язанням, а також зменшує 
напруження в міжвідомчих відносинах. «Єдине 
здоров’я» є достатньо чітко визначеною кон-
цепцією для роз’яснення основних понять у всіх 
спеціалізованих галузях, але досить гнучкою, 
щоб дозволити численні тлумачення концепції.

Відомі вчені Мейсер та його колеги (2011) 
оцінили запровадження концепції «Єдине 
здо ров’я» у Швейцарії шляхом опитування 
16 основних експертів швейцарської системи 
охорони здоров’я, більшість з яких не були 
фахів цями з ветеринарної медицини. Вони дійш-
ли висновку, що ця концепція може допомогти 
лідерам у пошуку рішень. При проведенні до-
слідження в Африці зафіксували подібні резуль-
тати. Аналогічне опитування було проведено се-
ред наукових співробітників у Великій Британії. 

Багато фахівців розглядають концепцію 
«Єдине здоров’я» як можливість здобути ве-
ликий дослідницький грант та співпрацювати 
з фахівцями з інших галузей. Дехто вважає 
цю концепцію корисним способом створення 
нового образу або реклами роботи, яку вони 
вже виконують, для здобуття підтримки, але не 
розглядає концепцію «Єдине здоров’я» як таку, 
що дасть нові дослідницькі ідеї або сприятиме 
ширшій співпраці. Відомо, що багато науковців 
відчували незручності через прийняття такого 
підходу, але визнавали необхідність дійсного 
амбіційного академічного середовища.

Міжгалузева співпраця лежить в основі кон-
цепції «Єдине здоров’я», проте діяльність, спря-
мована на реалізацію її підходів, за винятком 
пташиного грипу, стосується переважно вете-
ринарної медицини й охорони тварин. Незалеж-
но від підтримки різними медичними організа-
ціями згідно з даними на веб-сайті «One Health 
Initiative», медичну допомогу в рамках концепції 
«Єдине здоров’я» переважно надавали фізич-
ним особам, які тісно контактували з тваринним 
середовищем. Дехто з медичних фахівців роз-
глядає концепцію «Єдине здоров’я» як «захо-
плення території» ветеринарною медициною. 

У галузі охорони здоров’я людей як в Україні, 
так і за кордоном, є ті, хто розглядає підхо-
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ди концепції «Єдине здоров’я» як сферу, яку 
насамперед відстоюють фахівці з ветеринар-
ної медицини, та висловлюють сумніви щодо 
мотивів. Досвід свідчить, що реакція осіб, які 
працюють у сфері охорони здоров’я, різна. 

Незважаючи на складність визначення 
спільної програми дій «Єдине здоров’я» для 
ветеринарії, медицини, сільського господар-
ства, екології, байдужість декого з потенційних 
партнерів, необхідно невідкладно розпочати 
роботу в цьому напрямі. Всеукраїнська асо-
ціація інфекційного контролю та антимікробної 
резистентності вважає, що нові захворювання, 
продовольча безпека і зміна клімату належать 
до першочергових завдань у майбутній програ-
ми дій у рамках концепції «Єдине здоров’я». На 
тристоронній зустрічі в Мексиці (FAO/OIE/WHO) 
було розглянуто перелік актуальних завдань. 

Послідовники продовольчої безпеки відсто-
юють міжгалузеву співпрацю. Замість того щоб 
змагатися за ресурси, необхідна взаємна під-
тримка відповідної програми дій.

Визначення витрат і переваг

Робоча група в Stone Mountain, яка прово-
дила аналіз того, чи підхід «Єдине здоров’я» є 
цінним для захисту від захворювань та їх конт-
ролю, дійшла висновку, що ретельний облік 
витрат, як короткотривалих, так і довготрива-
лих, є необхідним, щоб показати економічні 
переваги підходу «Єдине здоров’я». Слід про-
аналізувати висновки щодо проектів, які отри-
мали фінансування, наприклад ICONZ, з точки 
зору економічної і соціальної ефективності під-
ходу «Єдине здоров’я» для контролю та про-
філактики захворювань і збереження довкілля. 
Концепція «Єдине здоров’я» має бути визнана 
як інструмент підвищення вартості контролю і 
дослідження захворювань. 

Важливе значення концепції 
«Єдине здоров’я»

Передумовою розробки стратегії заходів 
щодо реалізації принципів концепції «Єдине 
здоров’я» 10 років тому було припущення, що 
інфекційні захворювання можна стримувати з 
прогресом цивілізації в ХХІ ст. Засоби масової 
інформації демонстрували інтерес до нових 
захворювань — SARS і HPAI H5N1 та інших, 
наприклад, коронавірусу близькосхідного ре-
спіраторного синдрому (Middle East respiratory 
syndrome coronavirus (MERS-CoV)), і мало за-
цікавленості — до концепції «Єдине здоров’я». 

Пошук джерел літератури та інтернет-по-
шук не забезпечили достатньо даних для огля-
ду щодо оцінки сприйняття концепції «Єдине 
здоров’я» суспільством. Чому ця концепція мало 
відома суспільству? Невже це менш важливо, 
ніж зміна клімату? Це спричинене недоліками 
у роз’ясненні програми дій «Єдине здоров’я». 

Як можна виправити існуючу ситуацію? 
Визнаючи масштаб і багатопрофільний харак-
тер концепції «Єдине здоров’я», її активісти не 
поспішали створити професійну асоціацію (з 
виданням вісника). Чи має бути таке зволікання? 
Тристороння група FAO/OIE/WHO працює над 
контролем зоонозних захворювань у рамках 
концепції «Єдине здоров’я». Це важливо і за-
слуговує схвалення, але суть концепції ширша, 
що потребує прибічників у зазначених органі-
заціях. Комісія «Єдине здоров’я» в США може 
надати модель, нині це державна організа-
ція, яка, щоб бути ефективною, має залучити 
більше представників різних галузей до свого 
складу і в перспективі розширити міжнародне 
співробітництво. Можливо, потрібно створити 
міжнародну структуру, подібну до Міжнародної 
групи експертів зі зміни клімату, щоб проводити 
аналіз з метою підтвердити важливе значення 
концепції «Єдине здоров’я».

Основне питання в рамках цього огляду — 
чи відтворює концепція «Єдине здоров’я» 
короткотривалу реакцію на спалах нових за-
хворювань, які загрожують перетворитися на 
пандемію на початку ХХІ ст., або зміну парадиг-
ми, що сприятиме активнішій орієнтації на між-
галузеву діяльність для захисту та задоволення 
потреб суспільства.

Появу концепції «Єдине здоров’я» можна 
розглядати не лише як наслідок активного від-
стоювання, а і як конвергенцію низки асоціацій, 
спеціальних заходів і відповідних програм дій. 
Постає питання, чи триватиме така конвер-
генція. Якщо ні, то майбутнє концепції «Єди-
не здоров’я» непередбачуване. Після появи 
MERS-CoV і нових мутацій вірусу пташиного 
грипу, які потребували нагляду, інших вірусів, 
які б загрожували пандемією, не було. Спо-
стерігається зменшення нагляду за грипом у 
диких птахів у США, а конвергенція, на яку по-
силаються відомі вчені, може насправді бути 
недоліком.

Існують декілька «мега-проблем», зокрема 
поява нових захворювань, резистентність до 
антибіотиків, зміна клімату і збереження ди-
кої природи, при вирішенні яких застосування 
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принципів концепції «Єдине здоров’я» може 
бути цінним та вирішальним. З ростом населен-
ня, яке, за розрахунками експертів, становити-
ме близько 9 млрд у 2050 р., актуальною стане 
проблема продовольчої безпеки. 

На сьогодні є актуальним останній пункт 
Манхеттенських принципів: «Жодна галузь або 
сектор суспільства не має досить знань і ре-
сурсів, щоб запобігти появі або повторенню за-
хворювань у нинішньому глобалізованому світі. 
Жодна нація не може змінити приклади втра-
ти середовища проживання та міру, в якій це 
підриває здоров’я людей і тварин. Лише шляхом 
руйнування бар’єрів між відомствами, фізични-
ми особами, галузями і секторами ми можемо 
розпочати інновацію та здобути необхідний до-
свід, щоб подолати багато серйозних викликів 
щодо здоров’я людей, домашніх тварин і дикої 
природи, цілісності екосистем. Вирішення сьо-
годнішніх загроз і завтрашніх проблем не може 
відбуватися без учорашніх підходів. Ми живемо 
в еру «єдиного світу, єдиного здоров’я» (One 

World, One Health) і маємо знаходити гнучкі, да-
лекосяжні та багатосторонні рішення проблем, 
які, без сумніву становлять загрозу».

Концепція «Єдине здоров’я» надає фахівцям 
у галузі медицини та ветеринарії можливість 
вирішувати проблеми ХХІ ст., про що йдеться 
в Манхеттенських принципах. Тривалі заходи 
реагування фахівцями у галузі медицини та 
ветеринарії з дотриманням принципів та від-
стоюванням концепції «Єдине здоров’я» — це 
безпомилковий показник для майбутнього їх 
професій.

Протягом найближчих років стане відомо: є 
концепція «Єдине здоров’я» зміною парадигми 
чи успішною, але нетривалою реакцією на спалах 
небезпечних вірусних та бактеріальних захво-
рювань, антибіотикорезистентність їх збудників, 
від яких страждає світ на початку ХХІ ст. Нині не 
час задовольнятися досягненнями минулого. 
Людина — не найсильніший вид, який вижив, 
і не найбільш розвинутий, хоча він найкраще 
піддається змінам (на думку Чарльза Дарвіна). 

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній. Роботу виконано в рамках науково-пошукової теми кафедри мікробіології, 
епідеміології та інфекційного контролю Національної медичної академії післядипломної освіти  
імені П.Л. Шупика.

Подяка

Автори висловлюють подяку Всеукраїнській асоціації інфекційного контролю та антимікробної 
резистентності за надання матеріалу для підготовки цієї статті. 

ЕДИНый МИР — ЕДИНОЕ ЗДОРОВЬЕ

А.Г. Салманов 1, И.Я. Коцюмбас 2, В.В. Трохимчук 1

1 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев, Украина 
2 Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных препаратов  

и кормовых добавок, Львов, Украина

Реферат

В научно-практическом журнале «International Journal Antibiotics and Probiotics» («Международный 
журнал антибиотики и пробиотики») будут опубликованы статьи специалистов в разных отраслях, ко-
торые будут освещать суть концепции «Единое здоровье», взаимосвязь между здоровьем животных и 
людей, а также то, каким образом общий многопрофильный подход может способствовать решению 
глобальных проблем.
В начале ХХІ ст. новые зоонозные вирусы и мультирезистентные бактерии способны вызвать эпиде-
мию с высоким уровнем летальности и международный кризис. Правительства и ученые признали, 
что необходимо сотрудничество врачей, ветеринарных врачей, специалистов в области охраны 
окружающей среды и других специалистов, чтобы предотвратить зоонозные инфекции и резистен-
тность к антибиотикам или контролировать их. Концепция «Единое здоровье» была предложена для 
содействия межотраслевому сотрудничеству. Эту концепцию одобрили международные организа-
ции, которые осуществляют контроль за зоонозными инфекциями, в частности Продовольственная 
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и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), Всемирная организация здравоохранения (WHO) и 
Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE). Специалисты по ветеринарной медици-
не предложили учитывать в концепции «Единое здоровье» такие вопросы, как продовольственная 
безопасность, антимикробная резистентность, изменение климата и взаимосвязь между людьми и 
животными. В настоящее время недостаточно знаний и ресурсов, чтобы предотвратить появление 
эпидемий в глобальном масштабе.
Ключевые слова: концепция «Единое здоровье», антимикробная резистентность, медицина, вете-
ринария, сельское хозяйство.

ONE WORLD — ONE HEALTH 

A.G. Salmanov 1, I.Yа. Kotsyumbas 2, V. V. Trokhymchuk 1

1 Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine 
2 State Scientific and Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives, Lviv, Ukraine

Summary

The «One Health» concept is gathering momentum and over the next years, International Journal Antibiotics 
and Probiotics will be publishing a series of articles to help encourage that process. Written by specialists in 
a range of fields, the articles will consider the meaning of One Health, the interactions between animal and 
human health and how a collaborative and interdisciplinary approach could help to solve emerging global 
problems. Governments and scientists worldwide recognised that greater interdisciplinary collaboration was 
required to prevent and control zoonoses and antimicrobial resistance, and that such collaboration should 
include not only physicians and veterinarians, but also wildlife specialists, including environmentalists, among 
others. The expression One Health was proposed as a concept to foster such interdisciplinary collaboration. 
It has been adopted with great enthusiasm by the veterinary profession and by the international agencies 
charged with control of zoonoses, most notably the Food and Agriculture Organization (FAO), the World Health 
Organization (WHO), and the World Organization for Animal Health (OIE). Worldwide, the veterinary profession 
has promoted the concept of One Health to address such issues as food. It is clear that no one discipline or 
sector of society has enough knowledge and resources to prevent the emergence or resurgence of diseases 
in today’s globalised world. 
Key words: «One Health» approach, antimicrobial resistance, medicine, veterinary, agroculture.

Citation: Salmanov AG. Kotsyumbas IYa, Trokhymchuk VV. One World — One Health. International Journal 
of Antibiotics and Probiotics. 2018 Mar; 2 (1):8-17. doi: https://doi.org/10.31405/ijap.2-1.18.01 [In Ukrainian].
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Abstract

OBJECTIVE — to analyses the results of patients’ surgery, to determine the incidence rate of surgical site 
infections (SSIs) and to identify prevailing pathogens and their resistance to antibiotics in Ukrainian hospitals.

MATERIALS AND METHODS. The investigation included 9,408 patients who underwent surgeries during 2015 
in 12 surgical hospitals in different Ukrainian regions. In order to determine the incidence rates of SSIs were used 
the standard definition that were developed by the CDС (USA). The investigation included the analysis of 1,248 
strains from patients with clinical symptoms SSIs. The identification and antimicrobial susceptibility of cultures 
were determined, using automated microbiology analyzer Vitek 2 Compact (BioMerieux, France). Susceptibility 
to antibiotics was determined using AST cards (BioMerieux, France). Some antimicrobial susceptibility test used 
Kirby — Bauer antibiotic testing. Interpretative criteria were those suggested by the CLSI (USA).

RESULTS AND DISCUSSION. Data analysis demonstrated that 13.3 % (CI 95 %: 12.3—14.2 %) patients 
developed postoperative SSIs. Infection rates after various surgical procedures at surgical sites were 
observed. Shows the high infection rate in appendectomy (17.47 %), gastric, small and large bowel 
surgeries (18.23 %). The infection rate in orthopedic procedures (13.27 %), cholelithiasis (hepatobiliary) 
(14.93 %), uterus and adnexal structures (11.10 %), urinary tract and genitalia (9.37 %) and hernia (14.1 %) 
are comparatively lower. The infection rate in lower segment caesarean structure is 4.24 % and excision of 
dermoid cysts, lipomas 3.22 %. Staphylococcus aureus was identified as the most common causative agent 
of SSIs (27.6 %), followed by Escherichia coli (14.1 %), Enterococcus faecalis (13.5 %), and Pseudomonas 
aeruginosa (10.1 %). Frequency of Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Enterobacter aerogenes, 
Enterococcus faecium, Streptococcus spp., Staphylococcus epidermidis and Proteus vulgaris was 7.1 %, 
6.9 %, 6.1 %, 4.7 %, 4.6 %, 3.6 %, and 1.6 %, respectively. Antibiotic susceptibility testing showed that 
all strains of S. aureus resistant to penicillin. The most active antibiotics found were linezolid, tigecycline, 
and mupirocin, showing growth inhibition of 100 % strains tested, followed by nitrofurantoin, trimethoprim/
sulphamethoxazole, to fusidic acid, teicoplanin, fosfomycin, gentamycin, vancomycin. Susceptibility to 
tetracycline, rifampicin, erythromycin, and clindamycin was observed to be some lower. Methicillin-resistant 
S. aureus comprised 29.1 %, while Vancomycin-resistant S. aureus comprised 9.3 %. Resistance E. faecalis 
to ceftibuten, chloramphenicol, moxifloxacin, and teicoplanin was 100 % and to cefepime 96 %. The 
proportion of vancomycin-resistant enterococci was 6.9 %. 26.5 % of E. coli strains showed resistance to 
all tested antibiotics. The most potent antimicrobials were imipenem, tobramycin, meropenem, levofloxacin 
and amikacinum. The high rates of resistance were found to penicillum, lincomycin, clindamycin, ampicillin, 
clarithromycin, amoxicillin, and to cefuroxime. K. pneumoniae showed the lowest resistance to amikacin 
and imipenem, and was moderately sensitive to cefepime, gentamicin, ceftriaxone, tobramycin, piperacillin/
tazobactam, ciprofloxacin, tetracycline, ceftazidime, and aztreonam. 39.6 % of P. aeruginosa were resistant 
to all tested antibiotics. The most potent antimicrobials were meropenem, tobramycin, imipenem and 
levofloxacin. The high rates of resistance were found to penicillin, erythromycin, rifampicin, tetracycline, 
azithromycin, amoxicillin, cefalexin, ampicillin/sulbactam, clarithromycin, and to pefloxacin. P. aeruginosa 
were 100 % resistant to oxacillin, ceftibuten, tetracycline, and erythromycin. 
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INTRODUCTION
Despite major advances in infection control 
interventions, health care-associated infections 
(HAI) remain a major public health problem and 
patient safety threat worldwide [1, 2]. The global 
estimated prevalence of HAI, at any given time, 
approximates 1.4 million [3]. Surgical site infections 
(SSIs) are the most common type of nosocomial 
infection among surgical patients. [4—7]. SSIs 
is a wound infection that occurs following an 
invasive procedure. SSIs accounts for over 20 % 
of all healthcare-associated infections in surgical 
patients [4]. According to the state statistical 
reports, SSIs are the most frequent post-surgical 
complications in Ukraine with incidences from 3 % 
to 35 % [6, 8—10].

SSIs are defined as infections occurring up to 
30 days after surgical procedures (or up to one year 
after surgery in patients receiving implants) and 
affecting either the incision or deep tissue at the 
operation site. Despite improvements in prevention, 
SSIs remain a significant clinical problem as 
they are associated with substantial mortality 
and morbidity and impose severe demands on 
healthcare resources. SSIs are infections of the 
incision or organ or space that occur after surgery 
[11]. Surgical patients initially seen with more 
complex comorbidities [12] and the emergence of 
antimicrobial-resistant pathogens increase the cost 
and challenge of treating SSIs [13]. 

SSIs is unequivocally morbid and costly. It 
has been reported that more than one-third of 
postoperative deaths worldwide are related to 
SSIs [14]. It has been estimated 300,000 SSIs 
annually in the United States represent the 
second most common infection among surgical 
patients, prolong hospitalization by 7—10 days, 
and have an estimated annual incremental cost 
of $1 billion [15]. Several studies have estimated 
that the burdens that hospitals or national health 

trusts face increases in costs ranging from £814 
to £6,626 ($1,341—10,922) per patient in England, 
depending on the type of surgery involved and 
the severity of infection [16]. Other studies have 
reported an average cost of €325 ($4,544) per day 
in Europe and $25,546 per infection in the United 
States [17, 18]. The hospital-related cost of a single 
SSIs in the United States has been estimated at 
$12,000—$35,000 [19], and estimates of annual 
nationwide hospital costs of SSIs have ranged 
from $3 billion to $10 billion [20]. Costs can exceed 
$90,000 per infection when the SSIs involves a 
prosthetic joint implant [21] or an antimicrobial-
resistant organism [22]. 

Challenges related to the prophylaxis and the-
rapy of post-surgical pyoinflammatory infections 
are extremely relevant. One of the reasons 
for SSIs is the wide spread of conditionally 
pathogenic microorganisms (CPM) that are 
resistant to anti microbial medicines and cause 
nosocomial infec tions [6, 13, 22]. Every year 
resistant nosocomial infections are becoming 
more and more pressing for medical specialists 
in Ukraine.

Current guidelines for the treatment of infections 
recommend the immediate prescription of anti-
microbial medicines as soon as the infection is 
diagnosed. Broad spectrum antimicrobials should 
be prescribed even before the culture results 
are known in order to cure the most probable 
infection agents. Targeted antibacterial treatment 
should be provided following the identification 
of an etiological agent and resistance status. 
However, the results of numerous investigations 
prove that the prescription of an inadequate 
starting therapy raises the mortality rate among 
patients with severe infections by 1.5—3.0 times 
[14, 15]. In addition, inadequare therapy extends 
the duration of hospitalization and provokes 
a need for additional courses of antimicrobial 

CONCLUSIONS. SSIs remain an important cause of postoperative morbidity. Antimicrobial resistance 
among these and other clinically important pathogens is an increasing problem. The clinical should choose 
antimicrobial drug in accordance with the local bacterial resistance characteristics for reduce the production 
of drug resistance and improve the effect of anti-infection treatment possibly.
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therapy that makes treatment more expensive 
[16—22].

Surveillance, which records infection pros-
pectively and actively, is an essential method for 
understanding the incidence and distribution of 
healthcare-associated infections. Site-oriented 
target surveillance, which is usually undertaken 
for selected high-risk infections and specialties, 
provides more accurate data. However, surveillance 
in Ukraine remains inadequate and inaccurate [6, 
8—10]. In Ukraine, public reports of SSIs, obtained 
via ongoing national surveillance activities, have 
been rare over the past decades. However, many 
articles have reported that SSIs surveillance at 
hospital level varies widely. 

Epidemiological control in surgical hospitals is 
provided through continuous microbiological 
monitoring to reveal, identify and register va-
rious infections, their symptoms, development 
tendencies and sensitivity to antimicrobial 
medicines. This data provides a foundation for 
developing a strategy for the use of antibio tics in 
surgery hospitals. The microbiological diagnostics 
of infections (identification of pathogens and 
sensitivity to antibiotics) is necessary for optimal 
antimicrobial therapy. However, data on the etio-
logy and resistance of pathogens associated with 
nosocomial infections in surgical hospitals varies 
considerably. Thus it is necessary to continuously 
monitor SSIs in every surgical hospital to identify the 
prevailing causal agents of nosocomial infections 
and establish systematic epidemiological control 
over antibacterial resistance at the local, regional 
and national levels. 

The goal of this investigation was to analyse 
the results of patients’ surgery, to determine the 
incidence rate of surgical site infections (SSIs) and 
to identify the prevailing pathogens and resistance 
to antibiotics in Ukrainian hospitals.

MATERIALS AND METHODS
The investigation included 9,408 patients who 
underwent surgeries during 2015 (from January 
2015 to December 2015) in 12 surgical hospitals 
in different Ukrainian regions that are similar in 
terms of medical equipment, laboratory facilities 
and number of surgeries performed. The patients’ 
age ranged from 19 to 74. In order to determine 
the incidence rates of SSIs in the participating 
hospitals, passive search (through records from 
medical officers) and active identification (through 
epidemiological diagnostics) were used. The 
investigation was based on the standard definition 

of an SSIs as purulent discharge from a surgical 
wound and the identification of microorganisms 
in the liquid or tissue at the surgical site. The 
information was collected using tables for the 
standard criteria of SSIs diagnostics that were 
developed by the Centers for Disease Control 
and Prevention (Atlanta, USA) [23] and adopted 
for use in Ukraine. A wound was considered to 
be infected if any one of the following criteria was 
fulfilled: serous or nonpurulent discharge from the 
wound; pus discharge from the wound; serous 
or nonpurulent discharge from the wound with 
signs of inflammation (edema, redness, warmth, 
raised local temperature, tenderness, induration). 
Information from the microbiological laboratory 
reports and other types of medical documents 
was also considered.

The investigation included the analysis of 1.248 
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 same patients 
were not subject to analysis.

Analysis of biological material and inter pretation 
of results were performed in accor dance 
with the approved rules for clinical ma terial 
selection, analysis and interpretation of results. 
The iden tification and antimicrobial susceptibi-
lity of the cultures were determined, using auto-
mated microbiology analyzer Vitek 2 Compact 
(BioMerieux, France). Susceptibility to antibiotics 
was determined using AST cards (BioMerieux, 
France). Some antimicrobial sus ceptibility test 
used Kirby — Bauer antibiotic testing. Interpretative 
criteria were those sug gested by the Clinical and 
Laboratory Standards Institute (CLSI) [24].

Data obtained were transferred for further analysis 
into computer software WHONET 5.1 (© 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. Values of p < 0.05 were 
considered statistically significant.

RESULTS
Data analysis demonstrated that 13.3 % 
(CI 95 %: 12.3—14.2 %) patients developed pos-
toperative SSIs. Infection rates after various surgical 
procedures at surgical sites were observed. Table 
1 shows the high infection rate in appendectomy 
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(17.47 %), gastric, small and large bowel surge-
ries (18.23 %). The infection rate in orthopedic 
procedures (13.27 %), cholelithiasis (hepatobiliary) 
(14.93 %), uterus and adnexal structures (11.1 %), 
urinary tract and genitalia (9.37 %) and hernia 
(14.1 %) are comparatively lower. The infection 
rate in lower segment caesarean structure (LSCS) 
is 4.24 % and excision of dermoid cysts, lipomas 
3.22 % (Table 1).

The analyses of etiological SSIs agents showed 
that 54.1 % of the microorganisms obtained 
(675/1,248) from surgery wounds were Gram-
positive and 45.9 % (573/1,248) were Gram-
negative (Table 2).

Patients with SSIs Staphylococcus had the 
highest proportion of CPM (31.3 %) followed by 

Enterobacteriaceae (28.9 %). The etiological role 
was lower for Streptococcaceae (14.7 %) and 
Pseudomonadaceae (P. aeruginosa) (10.1 %). The 
remaining 6.9 % included A. baumannii. Gram-
negative organisms were mostly isolated from 
surgeries on bowel, urinary tract and appendix. 
S. aureus is the predominant organism infecting 
LSCS. No other organism is particularly associated 
with specific surgery.

Prevailing causal agents of SSIs were resistant to many 
antimicrobial medicines used in the hos pitals. Resistant 
to antibiotics SSIs agents were identified among 
Gram-positive and Gram-ne gative microorganisms.

Antibiotic susceptibility testing showed that all 
the strains of S. aureus resistant to penicillin. 
Based on antimicrobial susceptibility analysis, 

Table 1 
Surgical procedures and surgical site infection rate

Surgical procedure Number 

of cases

Number  
of cases infected

Percentage

Orthopedic procedures 844 112 13.3

Gastric and small bowel 1272 232 18.24

Appendectomy 1648 288 17.48

Cholelithiasis (hepatobiliary) 884 132 14.93

Excision of Dermoid cysts, lipomas 992 32 3.23

Hernia 2496 352 14.10

Lower segment caesarean structure 472 20 4.24

Uterus and adnexa 288 32 11.11

Urinary tract and genitalia 512 48 9.38

Total 9408 1248 13.27

Table 2

Microorganisms isolated from SSIs cases in Ukrainian surgical hospitals in 2015 (n = 1248)

Microorganisms Number of strains Proportion, %

Gram-positive coccus 675 54.1

Staphylococcus aureus 345 27.6

Staphylococcus epidermidis 45 3.6

Enterococcus faecalis 169 13.5

Enterococcus faecium 59 4.7

Streptococcus spp. 57 4.6

Gram-negative bacilli 573 45.9

Escherichia coli 176 14.1

Enterobacter aerogenes 77 6.1

Klebsiella pneumoniae 88 7.1

Proteus vulgaris 20 1.6

Pseudomonas aeruginosa 126 10.1

Acinetobacter baumannii 86 6.9
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the most active antibiotics found in the study 
were linezolid, tigecycline, and mupirocin, 
showing growth inhibition of 100 % strains tested. 
Susceptibility to the other antimicro bials was 
also on a high level: 99 % of strains were found 
susceptible to nitrofurantoin and trimethoprim/
sulphamethoxazole, 98 % — to fusidic acid, 
96 % — to teicoplanin, 95 % — to vancomycin 
and fosfomycin, 93 % — to gentamycin, 92 % — 
to tobramycin, 90,7 % — to vancomycin, and to 
levofloxacin (89 %). Susceptibility to tetracycline 
(78 %), rifampicin (77 %), erythromycin (74 %), 
and clindamycin (71 %) was observed to be 
some lower. Research of Methicillin-resistant S. 
aureus (MRSA) prevalence in Ukrainian surgical 
hospitals shown, that 11 % of staphylococci 
strains, isolated from patients having nosocomial 
infections (SSIs), had multiple resistance to 
antibiotics. MRSA comprised 29.1 %, while 
vancomycin-resistant S. aureus  (VRSA) 
comprised 9.3 %. 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 (Table 3).

It is widely known that enterococci are by nature 
resistant to cephalosporins and can also acquire 
resistance to almost any class of antibiotics inc -
luding penici l l ins, aminoglycosides, and 
glycopeptides. We focused on E. faecalis, the 
resistance of which to ceftibuten, chloram-
phenicol, moxifloxacin, and teicoplanin was 
100 % and to cefepime and clarithromycin 
96 % and 87.5 %, respectively. The proportion 
of vancomycin-resistant enterococci (VRE) was 
6.9 %.

Studies have shown that in surgical hospitals 
in Ukraine, 26.5 % of E. coli strains showed 
resistance to all tested antibiotics. The most 
potent antimicrobials were imipenem, tobramycin, 
meropenem, levofloxacin and amikacinum. High 
rates of resistance were found to penicillum 
(56.9 %), lincomycin (41.4 %), clindamycin 
(41.1 %), ampicillin (39.6 %), clarithromycin 
(36.5 %), amoxicillin (36.1 %), and to cefuroxime 
(33.4 %).

E. aerogenes strains were resistant to pipe-
racillin/tazobactam (74.6 %), oxacillin (73.2 %) 
and ciprofloxacin (71.1 %). E. aerogenes have 

Table 3
Antimicrobial susceptibility of S. aureus isolated from Ukrainian surgical hospitals (n = 345)

Antibiotic
Division by susceptibility, %

Resistant
Moderately 
resistant

Susceptible

Cefoxitin 23.7 0 76.3

Benzylpenicillin 100.0 0 0

Oxacyllin 29.1 0 70.9

Gentamycin 7.0 0 93.0

Tobramycin 8.0 0 92.0

Levofloxacin 2.0 9 89.0

Moxifloxacin 15.0 1 84.0

Erythromycin 26.0 0 74.0

Clindamycin 29.0 0 71.0

Linezolid 0 0 100.0

Teicoplanin 4.0 0 96.0

Vancomycin 9.3 0 90.7

Tetracycline 22.0 0 78.0

Tigecycline 0 0 100.0

Fosfomycin 5.0 0 95.0

Nitrofurantoin 1.0 0 99.0

Fusidic acid 1.0 1 98.0

Mupirocin 0 0 100.0

Rifampicin 18.0 5 77.0

Trimethoprim/sulphamethoxazole 1.0 0 99.0
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the maximum sensitivity to imipinem (95.9 %), 
meropenem (88.0 %), ampicillin/sulbactam 
(92.3 %), netilmicin (84.6 %), clarithromycin 
(93.1 %), and gatifloxacin (89.1 %).

Isolates of K. pneumoniae showed the lowest 
resistance to amikacin (4.5 %) and imipenem 
(5.0 %). K. pneumoniae was moderately sensitive 
to cefepime (8.3 %), gentamicin (10.1 %), cef-
triaxone (12.2 %), tobramycin (14.4), piperacillin/
tazobactam (14.7 %), ciprofloxacin (16.8 %), 
tetracycline (16.4 %), ceftazidime (17.5 %), tri-
methoprim/sulfamethoxazole (19.5 %), and aztre-
onam (20.9 %). In our study, the proportion of 
K. pneumoniae isolates resistant to carbapenems 
was lower than those previously reported. 
Imipenem-resistant isolates of K. pneumoniae 
showed the lowest resistance to tetracycline 
(19.1 %) and amikacin (35.7 %). 

In surgical hospitals of Ukraine 39.6 % of 
P. aeruginosa strains were resistant to all tested 
antibiotics. The most potent antimicrobials 
were meropenem, tobramycin, imipenem and 
levofloxacin. The high rates of resistance were 
found to erythromycin (60.3 %), rifampicin 
(58.2 %), tetracycline (56.8 %), azithromycin 
(54.5 %), amoxicillin (53.3 %), cefalexin (54.2 %), 
ampicillin/sulbactam (51.2 %), clarithromycin 
(51.0 %), and to pefloxacin (50.4 %). P. aeruginosa 
strains were 100 % resistant to oxacill in, 
ceftibuten, tetracycline, erythromycin, and 
laevomycetin. These strains also had a high 
resistance to cefotaxime (93 %), vancomycin 
(86.7 %), and doxycycline (81 %) (Figure 1).
Most of antibiotic groups were not very ac tive to 
the strains of A. baumannii. In 2015 cep halosporin 
and ciprofloxacin were inactive to A. baumannii. 

Amicacine and gentamycin had very low activity 
(30—35 % of strains), about 50 % of strains 
were sensitive to piperacillin-tazobactam and 
cefoperazon-sulbactam. Netilmicin (80 %) was of 
the greatest activity. Imipenem was more active 
than meropenem (94 % of strains vs 64 %). 
Among the most common agents causing SSIs, 
the highest resistance was among A. baumannii 
strains; 100 % to oxacillin, ceftibuten, kanamycin, 
and gentamycin. Theses strains were also highly 
resistant to doxycycline (85.5 %), ciprofloxacin 
(85 %), cefepime (74.9 %), cefuroxime (72.1 %), 
levofloxacin (69.6 %), cefotaxime (68.7 %), chlo-
ramphenicol (68.7 %), azithromycin (68.5 %), and 
amikacin (67.3 %).

DISCUSSION
Results of this investigation indicate that official 
statistical data fail to report the actual scale of 
nosocomial infection transmission in Ukrainian 
surgery hospitals due to the lack of reliable SSIs 
registration. To estimate the epidemiological 
situation correctly, it is necessary to assess SSIs 
incidence rates based on diagnostic information 
determined by medical officers (passive method) 
and epidemiological data (active method) using 
commonly applied standard criteria of case 
definition.
In accordance with state statistical reports, an 
average of 4.3 million surgeries are conducted 
annually in Ukrainian hospitals. However, only 
3.200 cases of SSIs are officially registered per 
year (0.07 % per 100 surgeries) [6, 9]. Results 
of our investigation revealed a much higher 
SSIs incidence rate that reported in the official 
statistical data.

Figure 1. The antimicrobial susceptibility test of P. aeruginosa,% (n = 126)
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The problem of postoperative wound infec-
tion is seen in both developed and developing 
count ries, despite introduction of meticulous 
antiseptic regime in surgical practice. It can occur 
from either an endogenous or an exogenous 
source. In this study, 1248 patients got infected 
postoperatively with the postoperative SSIs rate of 
13.3 %. This is comparable with the rates reported 
by various authors [6—10, 25, 26]. Low infection 
rate in developed countries may be due to vast 
differences in working conditions prevailing in these 
countries [5, 11, 13]. The higher rates reported 
by some authors may be due to the inclusion of 
contaminated and dirty wound types and also 
emergency surgeries in their studies.

Results showed that 1248 strains bacteria were 
isolated from surgical patients during the 2015, the 
Gram-negative bacilli was 45.9 %, Gram-positive 
cocci was 54.1 %. The top five were S. aureus 
(27.6 %), E. coli (14.1 %), E. faecalis (13.5 %), 
P. aeruginosa (10.1 %), and K. pneumoniae (7.1 %). 
Our results correspond to data of other investigators 
on prevailing species of CPM that cause SSIs in 
the hospitals. The distribution of various groups 
of microorganisms varies considerably [5—10, 
25—29]. This proves the necessity of carrying out 
microbiological monitoring in every surgery hospital. 

The problem of antimicrobial resistance is seen 
in both developed and developing countries. 
The prevailing causal agents of SSIs were resis-
tant to many antimicrobial medicines used 
in the hospitals. Resistant to antibiotics SSIs 
agents were identified among Gram-positive 
and Gram-negative microorganisms. Antibiotic 
susceptibility testing showed that all the strains 
of S. aureus resistant to penicillin. The most ac-
tive antibiotics found were linezolid, tigecycline, 
and mupirocin, showing growth inhibition of 
100 % strains tested, followed by nitrofurantoin, 
trimethoprim/sulphamethoxazole, to fusidic 
acid, teicoplanin, fosfomycin, gentamycin, van-
comycin. Susceptibility to tetracycline, rifampicin, 
erythromycin, and clindamycin was observed to 
be some lower. MRSA comprised 29.1 %, while 
VRSA comprised 9.3 %. Resistance E. faecalis 
to ceftibuten, chloramphenicol, moxifloxacin, 
and teicoplanin was 100 % and to cefepime 
96 %. The proportion of vancomycin-resistant 
enterococci (VRE) was 6.9 %. 26.5 % of E. coli 
strains showed resistance to all tested antibiotics. 
The most potent antimicrobials were imipenem, 
tobramycin, meropenem, levofloxacin and ami-
kacinum. The high rates of resistance were 

found to penicillum, lincomycin, clindamycin, 
ampicillin, clarithromycin, amoxicillin, and to 
ce fu roxime. K. pneumoniae showed the lowest 
resistance to amikacin and imipenem, and was 
moderately sensitive to cefepime, gentamicin, 
ceftriaxone, tobramycin, piperacillin/tazobactam, 
ciprofloxacin, tetracycline, ceftazidime, and aztre -
onam. 39.6 % of P. aeruginosa were resistant 
to all tested antibiotics. The most potent 
antimicrobials were meropenem, tobramycin, 
imipenem and levofloxacin. The high rates of 
resistance were found to penicillin, erythromycin, 
rifampicin, tetracycline, azithromycin, amoxicillin, 
cefalexin, ampicillin/sulbactam, clarithromycin, 
and to pefloxacin. P. aeruginosa were 100 % 
resistant to oxacillin, ceftibuten, tetracycline, and 
erythromycin. This is comparable with the rates 
reported by various authors [5, 6, 10, 25—33].

Thus, the investigation demonstrated that in the 
Ukrainian surgery hospitals the incidence rate 
of SSIs causal agents resistant to antimicrobial 
medicines is quite high. This poses a serious 
problem for curing patients from nosocomial 
infections. Hospital strains resistant to antimicrobial 
medicines were found both among Gram-positive 
and Gram-negative bacteria. This documents the 
need for systematic microbiological monitoring 
of main causal agents of nosocomial infections 
in every surgery hospital as a basic measure of 
epidemiological control over antimicrobial re-
sistance. Antibiotics should be prescribed in 
accordance to available data on SSIs resistance. 
Microbiological monitoring will enable to follow the 
recommendations for rational antibacterial therapy 
of patients.

Our study data have strengths and limitations. 
Strengths are the wide variety of antimicrobial 
agents included, the number of laboratories re -
porting data, the nationally representative ge-
ographic distribution of these institutions, and the 
large number of isolates. Geography is a critical 
consideration with surveillance of pathogens of 
SSIs because distribution of antimicrobial drug 
resistance varies within in the Ukraine [6].

CONCLUSIONS
SSIs remain an important cause of postoperative 
morbidity and mortality and generate considerable 
additional healthcare and societal costs. Most 
SSIs are caused by bacteria such as S. aureus, 
E. coli, E. faecalis and P. aeruginosa. Antimicrobial 
resistance among these and other clinically important 
pat hogens is an actually problem. The clinical should 
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ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ІНФЕКцІЯМИ ОБЛАСТІ ХІРУРГІчНОГО ВТРУчАННЯ (ІОХВ) 
ТА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ їХ ЗБУДНИКІВ ДО АНТИБІОТИКІВ В УКРАїНІ
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Мета роботи — проаналізувати результати хірургічного лікування хворих, визначити частоту захворю-
ваності інфекціями області хірургічного втручання (ІОХВ), провідні збудники цих інфекцій та їх стійкість 
до антибіотиків у лікарнях України.
Матеріали і методи. У дослідження було залучено 9408 пацієнтів, яким протягом 2015 р. проведено 
операції в 12 хірургічних лікарнях різних регіонів України. Для вивчення показників післяопераційної 
захворюваності використовували стандартне визначення ІОХВ, розроблене Центром контролю та про-
філактики захворювань (CDC) США. Досліджено 1248 штамів мікроорганізмів, виділених у пацієнтів з 
клінічними виявами ІОХВ. Ідентифікацію виділених штамів та визначення їх чутливості до антибіотиків 
проводили за допомогою автоматизованого мікробіологічного аналізатора Vitek 2 Compact (BioMerieux, 
Франція). Чутливість до антибіотиків визначали з використанням карток AST (BioMerieux, Франція). 
У деяких тестах для вивчення чутливості до антибіотиків застосовували диско-дифузійний метод 
Кірбі — Бауера. Інтерпретацію отриманих результатів проводили відповідно до критеріїв, розроблених 
Інститутом клінічних лабораторних стандартів (CLSI) США.
Результати та обговорення. У післяопераційний період у 13,3 % (95 % довірчий інтервал — 12,3—
14,2 %) пацієнтів розвинулися ІОХВ. Інфікування рани спостерігали після різних хірургічних процедур. 
Виявлено високу частоту ІОХВ після апендектомії (17,47 %), шлункових, невеликих і великих кишкових 
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операцій (18,23 %), ортопедичних процедур (13,27 %), холелітіазу (гепатобіліарного) (14,93 %), операцій 
на матці та придатках (11,1 %), сечових шляхах і геніталіях (9,37 %), операції з приводу грижі (14,10 %), 
низьку частоту — після кесаревого розтину (4,24 %), видалення дермоїдних кіст та ліпоми (3,22 %). 
Staphylococcus aureus визначено як найпоширеніший збудник ІОХВ (27,6 %), друге місце посідає 
Escherichia coli (14,1 %), третє — Enterococcus faecalis (13,5 %), четверте — Pseudomonas aeruginosa 
(10,1 %). Частка Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannіi, Entеrobacter aerogenes, Enterococcus 
faecium, Streptococcus spp., Staphylococcus epidermidis та Proteus vulgaris становила 7,1; 6,9; 6,1; 4,7; 
4,6; 3,6 і 1,6 % відповідно. Тестування на чутливість до антибіотиків виявило, що всі штами S. aureus 
були стійкими до пеніциліну. Найактивнішими антибіотиками до S. aureus були лінезолід, тігециклін і му-
піроцин, які продемонстрували інгібування росту 100 % штамів, а також нітрофурантоїн, триметоприм/
сульфаметоксазол, фузидієва кислота, тейкопланін, фосфоміцин, гентаміцин, ванкоміцин. Спостерігали 
низьку чутливість штамів S. aureus до тетрацикліну, рифампіцину, еритроміцину та кліндаміцину. Частка 
MRSA (метицилін-резистентні штами S. aureus) становила 29,1 %, а VRSA (ванкоміцин-резистентні шта-
ми S. aureus) — 9,3 %. Резистентність E. faecalis до цефтибутену, хлорамфеніколу, моксифлоксацину 
і тейкопланіну дорівнювала 100 %, а до цефепіму — 96 %. Частка резистентних до ванкоміцину енте-
рококів становила 6,9 %. Серед штамів E. coli 26,5 % продемонстрували стійкість до всіх тестованих 
антибіотиків. Найефективнішими антибіотиками щодо E. coli були іміпенем, тобраміцин, меропенем, 
левофлоксацин та амікацин. Високий рівень резистентності штами E. coli виявили до пеніциліну, 
лінкоміцину, кліндаміцину, ампіциліну, кларитроміцину, амоксициліну та цефуроксиму. K. pneumoniae 
продемонстрував найменшу стійкість до амікацину та іміпенему і був помірно чутливим до цефепіму, 
гентаміцину, цефтріаксону, тобраміцину, піперациліну/тазобактаму, ципрофлоксацину, тетрацикліну, 
цефтазидиму і азтреонаму. Серед штамів P. aeruginosa 39,6 % були резистентними до всіх тестованих 
антибіотиків. Найефективнішими антибіотиками до P. aeruginosa були меропенем, тобраміцин, іміпенем 
і левофлоксацин. Високий рівень резистентності штами P. aeruginosa продемонстрували до пеніциліну, 
еритроміцину, рифампіцину, тетрацикліну, азитроміцину, амоксициліну, цефалексину, ампіциліну/суль-
бактаму, кларитроміцину і пефлоксацину, 100 % стійкість — до оксациліну, цефтибутену, тетрацикліну 
та еритроміцину.
Висновки. ІОХВ є важливою причиною післяопераційної захворюваності. Актуальною проблемою є 
збільшення резистентності до антибіотиків серед клінічно важливих патогенів. Лікар має обирати анти-
мікробний препарат з урахуванням місцевих даних щодо стійкості бактерій, що дасть змогу підвищити 
ефективність лікування і зменшити ризик розвитку резистентності до антибіотиків.
Ключові слова: інфекція в зоні хірургічного втручання, хірургічна процедура, чутливість до антибіотиків, 
нозокоміальна інфекція, Україна.
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цель работы — проанализировать результаты хирургического лечения больных, определить частоту 
заболеваемости инфекциями в области хирургического вмешательства (ИОХВ), главных возбудителей 
этих инфекций и их устойчивость к антибиотикам в больницах Украины.
Материалы и методы. Исследование включало 9408 пациентов, которым в течение 2015 г. были про-
ведены операции в 12 хирургических больницах разных регионов Украины. Для изучения показателей 
послеоперационной заболеваемости использовали стандартное определение ИОХВ, разработанное 
Центром контроля и профилактики заболеваний (CDC) США. Исследованы 1248 штаммов микроор-
ганизмов, выделенных у пациентов с клиническими симптомами ИОХВ. Идентификацию выделенных 
штаммов и определение их чувствительности к антибиотикам проводили при помощи автоматизиро-
ванного микробиологического анализатора Vitek 2 Compact (BioMerieux, Франция). Чувствительность 
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к антибиотикам определяли с использованием карт AST (BioMerieux, Франция). В некоторых тестах 
для изучения чувствительности к антибиотикам применяли диско-диффузный метод Kирби — Бауэра. 
Интерпретацию полученных результатов проводили в соответствии с критериями, предложенными 
Институтом клинических лабораторных стандартов (CLSI) США.
Результаты и обсуждение. В послеоперационный период у 13,3 % (95 % доверительный интервал — 
12,3—14,2 %) пациентов развились ИОХВ. Инфицирование раны наблюдали после разных хирур-
гических процедур. Выявлена высокая частота ИОХВ после аппендэктомии (17,47 %), желудочных, 
мелких и крупных кишечных операций (18,23 %), ортопедических процедур (13,27 %), холелитиаза 
(гепатобилиарного) (14,93 %), операций на матке и придатках (11,1 %), мочевых путях и гениталиях 
(9,37 %) и операции по поводу грыжи (14,1 %), низкая частота — после кесаревого сечения (4,24 %), 
удаления дермоидных кист и липомы (3,22 %). Staphylococcus aureus определен как наиболее рас-
пространенный возбудитель ИОХВ (27,6 %), второе место занимает Escherichia coli (14,1 %), тре-
тье — Enterococcus faecalis (13,5 %), четвертое — Pseudomonas aeruginosa (10,1 %). Доля Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecium, Streptococcus spp., 
Staphylococcus epidermidis и Proteus vulgaris составила 7,1; 6,9; 6,1; 4,7; 4,6; 3,6 и 1,6 % соответственно. 
Тестирование на чувствительность к антибиотикам показало, что все штаммы S. aureus устойчивы к 
пенициллину. Наиболее активными антибиотиками в отношении S. aureus были линезолид, тигециклин 
и мупироцин, продемонстрировавшие ингибирование роста 100 % штаммов, а также нитрофурантоин, 
триметоприм/сульфаметоксазол, фузидиевая кислота, тейкопланин, фосфомицин, гентамицин и ван-
комицин. Наблюдали низкую чувствительность S. aureus к тетрациклину, рифампину, эритромицину и 
клиндамицину. Доля MRSA (метициллин-резистентные штаммы S. aureus) составляла 29,1 %, а VRSA 
(ванкомицин-резистентные штаммы S. aureus) — 9,3 %. Резистентность E. faecalis к цефтибутену, 
хлорамфениколу, моксифлоксацину и тейкопланину составила 100 %, к цефепиму — 96 %. Доля ре-
зистентных к ванкомицину энтерококков — 6,9 %. Среди штаммов E. coli 26,5 % продемонстрировали 
устойчивость ко всем тестируемым антибиотикам. Наиболее эффективными антибиотиками к E. coli 
были имипенем, тобрамицин, меропенем, левофлоксацин и амикацин. Высокий уровень резистен-
тности E. coli выявили к пенициллину, линкомицину, клиндамицину, ампициллину, кларитромицину, 
амоксициллину и цефуроксиму. K. pneumoniae показал наименьшую устойчивость к амикацину и 
имипенему и был умеренно чувствителен к цефепиму, гентамицину, цефтриаксону, тобрамицину, пипе-
рациллину/тазобактаму, ципрофлоксацину, тетрациклину, цефтазидиму и азтреонаму. Среди штаммов 
P. aeruginosa 39,6 % были резистентны ко всем тестируемым антибиотикам. Наиболее эффективными 
антибиотиками в отношении P. aeruginosa были меропенем, тобрамицин, имипенем и левофлоксацин. 
Высокий уровень резистентности P. aeruginosa выявлен к пенициллину, эритромицину, рифампицину, 
тетрациклину, азитромицину, амоксициллину, цефалексину, ампициллину/сульбактаму, кларитромици-
ну и цефлоксацину. Штаммы P. aeruginosa продемонстрировали 100 % устойчивость к оксациллину, 
цефтибутену, тетрациклину и эритромицину.
Выводы. ИОХВ являются важной причиной послеоперационной заболеваемости. Актуальной пробле-
мой является увеличение резистентности к антибиотикам среди клинически важных патогенов. Врач 
должен выбирать антимикробный препарат с учетом местных данных об устойчивости к бактериям, что 
позволит повысить эффективность лечения и уменьшить риск развития резистентности к антибиотикам.
Ключевые слова: инфекция в области хирургического вмешательства, хирургическая процедура, 
чувствительность к антибиотикам, нозокомиальная инфекция, Украина.
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Abstract

BACKGROUND. Nasal carriage of Staphylococcus aureus among hospital personnel is a common cause 
of hospital acquired infections. Emergence of drug resistant strains especially methicillin resistant S. aureus 
(MRSA) is a serious problem in hospital environment. Therefore, the aim of this study was to determine the 
prevalence of nasal carriage of Staphylococcus aureus its antibiotic susceptibility among healthcare workers 
(HCWs) in Ukraine.

METHODS. This cross-sectional study was conducted from January to December 2017. The study included 
medical workers from 19 hospitals in different Ukrainian regions. Nasal swabs were taken from 755 randomly 
selected HCWs. The mean age of participants was 32.41 ± 8.29 years (range 19—74 years) with a male-to-
female ratio of 0.47. The isolates were identified as S. aureus based on morphology, Gram stain, catalase 
test, coagulase test, and mannitol salt agar fermentation. The sensitivity patterns of S. aureus strains were 
determined by disk diffusion method (Kirby — Bauer). The panel of antibiotics used in sensitivity tests included: 
penicillin, oxacillin, cefoxitin, amoxicillin/clavulanic acid, gentamicin, tobramicin, ciprofloxacin, levofloxacin, 
moxifloxacin, mupirocin, nitrofurantoin, vancomycin, teicoplanin, fosfomycin, clindamycin, erythromycin, 
rifampicin, linezolid, tetracycline, tigecycline, trimethoprim/sulphamethoxazole, and fusidic acid. Interpretative 
criteria were those suggested by the CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute). MRSA were confirmed 
by detection of the mecA gene by polymerase chain reaction.

RESULTS. Nasal screening identified 31.1 % (235/755) S. aureus carriers. Of the 235 nasal carriers of 
S. aureus, 83.4 % (196/755) carried MSSA (methicillin-sensitive S. aureus) and 39/755 (16.6 %) carried 
MRSA. The frequency of MRSA and MSSA carriage also varied according to the department/ward. The 
highest prevalence of nasal carriage of MRSA was in the surgical wards. The staff of the general, pediatric, 
cardiovascular, neuro and orthopedic surgery wards together with the emergency department accounted 
for 56.4 % of all MRSA carriers. There was no significant difference between the sexes (p = 0.247), age 
(p = 0.817), and years of healthcare service (p = 0.15) with regard to the nasal carriage of MRSA and MSSA. 
In univariate analysis we divided the hospital departments into: emergency, internal medicine, pediatrics, 
ICUs, surgery, and non-medical units and found no significant difference between MSSA and MRSA carriers 
(p = 0.224). In the multivariate analysis, the occupation «nurse» was independently associated with MRSA 
carriage (p = 0.012, odds ratio 3.6, 95 % confidence interval 1.3—9.7). All the S. aureus isolates recovered 
from nasal carriers, were susceptible to linezolid, tigecycline, vancomycin, teicoplanin, and mupirocin. 
Susceptibility to the other antimicrobials was also on a high level: 98.3 % of strains were found susceptible 
to trimethoprim/sulphamethoxazole, 96.2 % — to nitrofurantoin, 95.3 % — to fusidic acid, 92.3 % — to 
fosfomicin, 88.5 % — to amoxicillin/clavulanic acid, 87.2 % — to tobramycin, 86.8 % — to clindamycin. 
Resistance to oxacyllin came up to 16.6 %. 

CONCLUSIONS. Nasal carriage of S. aureus appears to play a key role in the epidemiology and pathogenesis 
of infection. HCWs who are at interface between the hospital and the community may serve as agents of 
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INTRODUCTION
Staphylococcus aureus has been recognized as 
an epidemiologically important pathogen [1—4]. 
S. aureus is a major cause of both nosocomial 
and community-acquired infections. Despite anti -
biotic therapy, staphylococcal infections occur 
frequently in hospitalized patients and have se  vere 
consequences [1, 2]. About 35—40 % of patients 
undergoing surgery acquire at least one nosocomial 
S. aureus infection [3], leading to increased 
morbidity, mortality, hospital stay, and costs [5]. 

S. aureus is an opportunistic microorganism and 
can cause severe infection. Its oxacillin-resis tant form 
(meticillin-resistant S. aureus, MRSA) has been the 
most important cause of antimicrobial resistant 
healthcare-associated infections worldwide [1, 2]. 
Over the past decades, the incidence of MRSA in 
surgical site infections, bloodstream infections, 
and pneumonia has increased significantly 
[6, 7]. MRSA is the most commonly identified 
antimicrobial-resistant pathogen in hospitals in 
many parts of the world [1—4, 8, 9]. 

MRSA strains are highly prevalent in Ukrainian 
hospitals, those strains account for approximately 
50 % of all S. aureus isolates recovered from health 
care infections [3, 4, 10]. In Europe, the proportion 
of MRSA isolates in infected patients varied in 
2015 from less than 0 % to more than 57.2 %, 
with a pooled mean rate of around 16.8 %. [2]. 
In the United States, the proportion of methicillin 
resistance in S. aureus strains approached almost 
60 % in 2003, with an average rate of resistance 
over the period 1998—2002 of around 50 % [8]. 
In 2007, a Mediterranean study found that the 
highest proportions of MRSA were reported by 
Egypt (52 %), Cyprus (55 %), Algeria (45 %), Malta 
(50 %) and Jordan (56 %), in comparison to other 
Mediterranean countries such as Lebanon (12 %), 
Tunisia (18 %) and Morocco (19 %) [9]. 

MRSA strains are considered to be endemic in 
many hospitals throughout the world and are 

now responsible for approximately 40—60 % of 
healthcare-associated infections [10, 11]. Com-
pared to methicillin-sensitive S. aureus (MSSA), 
various studies have revealed that infection due 
to MRSA is associated with significant morbidity, 
mortality, length of hospital stay, and medical costs 
[12]. For example, the rate of death due to MRSA 
(11.8 %) was considerably higher than that due to 
MSSA (5.1 %) [13].

S. aureus is both a commensal bacterium and a 
human pathogen. S. aureus colonizes various niches 
of the human body, but the primary colo  nization site 
is the anterior nares. The anterior nares are the main 
reservoir of MRSA, although other body sites are 
frequently colonised, such as the hands, skin, axillae, 
and intestinal tract [14, 15]. Approximately 30 % of 
the human population is colonized with S. aureus 
[16]. It is estimated that 20—30 % of individuals are 
persistent carriers of S. aureus, around 30 % are 
intermittent carriers, and 40—50 % are noncarriers 
[17]. Nasal carriage among healthcare workers 
(HCWs) is the main source for the transmission of 
MRSA and most S. aureus among patients within 
and between wards [18]. MRSA carriers create major 
problems for critically ill patients (e.g., intensive care 
unit (ICU) patients. 

Nasal carriage of S. aureus among hospital 
personnel is a common cause of hospital acquired 
infections. Approximately 5 % of colonised HCWs 
develop clinical infections [15] and symptomatic 
MRSA infections among HCWs have been des-
cribed in several case reports [19]. Emergence of 
drug resistant strains especially MRSA is a serious 
problem in hospital environment. 

Since it is well known that S. aureus can be 
found as part of the nasal microbiota without 
causing overt disease, this carrier state may also 
be an important factor for dissemination from 
physicians and nurses to patients and vice-versa 
[20]. Despite the possible role that HCWs may 
perform in dissemination of MSSA and MRSA 
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of Nasal Carriage of Staphylococcus aureus and its Antibiotic Susceptibility among Healthcare Workers 
(HCWs) in Ukraine. International Journal of Antibiotics and Probiotics. 2018 Mar; 2 (1):30-41. doi: https://doi.
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cross contamination of hospital acquired and community acquired MRSA. It is of importance to follow the 
evolution of resistance to antibiotics in this species, especially to β-lactams. 

KEY WORDS: Staphylococcus aureus, nasal carriage, healthcare workers (HCWs), antimicrobial susceptibility, 
MRSA, Ukraine.
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strains, relatively few reports have addressed this 
issue. Knowledge of the prevalence of MRSA and 
its antimicrobial profile is necessary for selection of 
the appropriate empirical antimicrobial treatment 
for S. aureus infections [5]. In particular, screening 
for and eradication of MRSA from colonized HCWs 
have been recognized and recommended as an 
important part of a comprehensive infection control 
policy for this organism. Screening of HCWs for 
early and rapid identification of MRSA carriage is 
recommended for reducing the spread of MRSA 
within hospitals [21]. 

Objective — to determine the prevalence of nasal 
carriage of Staphylococcus aureus its antibiotic 
susceptibility among health care workers in 
Ukraine.

MATERIALS AND METHODS 
Setting and design
The study included medical workers from 19 
hospitals in different Ukrainian regions. Nasal swabs 
were taken from 755 randomly selected healthcare 
workers (doctors, nurses and other health care 
workers). From January to December 2017, 
participants were recruited on a voluntary basis 
during their regular activities. Medical stu dents were 
excluded from the study. An informed consent form 
was made available to each par ti cipant who also 
completed a questionnaire regarding demographic 
data (sex, age and specialty as appropriate). 
Exclusion criteria for the population under study 
were the current presence of diseases compatible 
with S. aureus infections such as impetigo, skin 
and soft tissue infections, sinusitis, otitis or rhinitis, 
or antibiotic use within the previous three months.

Microbiological methods
Specimens were taken from the subjects in the 
following way: a sterile moistened swab was 
inserted into each nostril in turn, to a depth of 
approximately 1 cm, and rotated five times [23]. 
For each specimen, both nostrils were sampled 
using the same swab. The swabs were immediately 
transported to the microbiology laboratory for 
further processing. Specimens were inoculated 
onto Blood agar and incubated overnight at 37 °C 
for 24 h. The isolates were identified as S. aureus 
based on morphology, Gram stain, catalase test, 
coagulase test, and mannitol salt agar fermentation. 
MSSA strains were differentiated from MRSA 
using agar screen plates (Mueller — Hinton agar) 
containing 2 μg/ml oxacillin with 4 % NaCl. Isolates 
with growths on the plates with 2 μg/ml of oxacillin 
were considered as a MRSA, while isolates that 

did not grow in the antibiotic-containing medium 
were considered as MSSA.

Antibiotic susceptibility determination
The sensitivity patterns of S. aureus strains were 
determined by disk diffusion method (Kirby — 
Bauer). The panel of antibiotics used in sensitivity 
tests included: penicillin, oxacillin, cefoxitin, 
amoxicillin/clavulanic acid, gentamicin, tobramicin, 
ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, mupi -
rocin, nitrofurantoin, vancomycin, teicoplanin, 
fosfomycin, clindamycin, erythromycin, rifampicin, 
linezolid, tetracycline, tigecycline, trimethoprim/
sulphamethoxazole, and fusidic acid (Himedia, 
India). Interpretative criteria were those suggested 
by the CLSI (Clinical and Laboratory Standards 
Institute) [22]. MRSA were confirmed by detection 
of the mecA gene by PCR (polymerase chain 
reaction). To analyze sensitivity patterns of 
MRSA strains more precisely, minimum inhibitory 
concentration (MIC) of methicillin (oxacillin) were 
determined by the E-test method (AB Biodisk, 
Sweden). The isolates were incubated overnight, 
following which the sensitivity breakpoints for 
MIC were determined. The sensitivity breakpoints 
for MIC and the antibiotic disk diffusion method 
were interpreted according to the manufacturer’s 
instructions (AB Biodisk, Sweden) and the BSAC 
(British Society for Antimicrobial Chemotherapy) 
guidelines, respectively [23].

Statistical analysis
Data obtained were transferred for further 
analysis into computer software WHONET 5.1 
(© 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. 
The odds ratios (OR), 95 % confidence interval 
(CI), and p-value were calculated. P-value for the 
variables analyzed in each case were calculated by 
the Fisher exact test and the Chi square test. Value 
of p < 0.05 were considered statistically significant.

Ethical considerations
Informed oral consent was obtained from all study 
staff prior to specimen collection. The study was 
approved by the Ethics Committee of Shupik 
National Medical Academy of Postgraduate 
Education. Ethical considerations including privacy 
of personal data were considered during all steps 
of the research.
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RESULTS

During the study period, 755 of all HCWs at the 
studied Ukrainian hospitals were screened for S. 
aureus carriage. The mean age of participants 
was 32.41 ± 8.29 years (range 19—74 years) with 
a male-to-female ratio of 0.47. Nasal screening 
identified 31.1 % (235/755) S. aureus carriers. Of 
the 235 nasal carriers of S. aureus, 83.4 % (196/755) 
carried MSSA and 39/755 (16.6 %) carried MRSA. 

The frequency of MRSA and MSSA carriage also 
varied according to the department/ward (Table 1). 
The highest prevalence of nasal carriage of MRSA 
was in the surgical wards. The staff of the general, 
pediatric, cardiovascular, neuro and orthopedic 
surgery wards together with the emergency 
department accounted for 56.4 % of all MRSA 
carriers. In univariate analysis we divided the hospital 
departments into: emergency, internal medicine, 
pediatrics, intensive care unit (ICU), surgery, and non-
medical (laboratory, offis personnel, and paramedical 
staff) units and found no significant difference 
between MSSA and MRSA carriers (p = 0.224).

Table 2 shows results of univariate and lo  gis-
tic regression analysis of potential risk factors 

for nasal carriage of MSSA and MRSA. There 
was no significant difference between the 
sexes (p = 0.247), age (p = 0.817), and years of 
healthcare service (p = 0.15) between those with 
nasal carriage of MRSA and MSSA.

The other variables studied were occupation 
(nurse, auxiliary nurse, and non-medical personnel) 
of HCWs. There was a significant difference 
between nasal carriage of MRSA and MSSA 
(p = 0.032) with regard to occupation.

In the multivariate analysis, the only significant 
independent risk factor for nasal carriage of MRSA 
versus MSSA was the occupation «nurse» (odds 
ratio 3.6, 95 % confidence interval 1.3—9.7; 
p = 0.012).

The sensitivity of S. aureus isolates to the 
tested antibiotics is shown in Table 3. Overall, 
196 (83 .4  %)  iso la tes  were  MSSA and 
39 (16.6 %) were MRSA. As a result of studying 
of staphylococci tested strains susceptibility 
to antibiotics it was established, that based 
on antimicrobial susceptibility analysis, the 
most active antibiotics found in the study were 
linezolid, tigecycline, vancomycin, teicoplanin, 

Table 1
Prevalence of nasal carriage of methicillin-sensitive and methicillin-resistant Staphylococcus aureus among 
healthcare workers at Ukrainian hospitals by ward (p < 0.05)

Department / Ward
Number  
of samples

Number  
of nasal carriage

Nasal carriers

MSSA MRSA

Cardiac Surgery 31 11 (35.5 %) 6 (54.5 %) 5 (45.5 %)

Neurosurgery 36 12 (33.3 %) 11 (91.7 %) 1 (8.3 %)

Pediatric Surgery 16 5 (31.2 %) 3 (60.0 %) 2 (40.0 %)

General Surgery 31 17 (54.8 %) 11 (64.7 %) 6 (35.3 %)

Vascular Surgery 26 8 (30.8 %) 6 (75.0 %) 2 (25.0 %)

Emergency department 18 7 (38.9 %) 4 (57.1 %) 3 (42.9 %)

Orthopedic 18 5 (27.8 %) 2 (40.0 %) 3 (60.0 %)

ICU 48 15 (31.2 %) 9 (60.0 %) 6 (40.0 %)

Otorhinolaryngology 19 8 (42.1 %) 6 (75.0 %) 2 (25.0 %)

Urology 16 5 (31.2 %) 5 (100.0 %) 0

Neurology 22 5 (22.7 %) 5 (100.0 %) 0

Haematology 26 6 (23.1 %) 6 (100.0 %) 0

Internal Medicine 35 11 (31.4 %) 6 (54.5 %) 3 (27.3 %)

Peadiatric 156 52 (33.3 %) 50 (96.2 %) 2 (3.8 %)

Laboratory 148 31 (20.9 %) 31 (100.0 %) 0

Radiodiagnostics 83 30 (36.1 %) 27 (90.0 %) 3 (10.0 %)

Office personnel 26 7 (26.9 %) 6 (85.7 %) 1 (14.3 %)

Total 755 235 (31.1 %) 196 (83.4 %) 39 (16.6 %)

Note. MSSA — methicillin-sensitive Staphylococcus aureus; MRSA — methicillin-resistant Staphylococcus aureus.



34

А.Г. Салманов та співавт.International Journal of Antibiotics and Probiotics

International Journal of Antibiotics and Probiotics. 2018 Mar; 2 (1) www.antibiotic-probiotic.org.ua

and mupirocin, showing growth inhibition of 
100 % strains tested. Susceptibility to the other 
antimicrobials was also on a high level: 98.3 % of 
strains were found susceptible to trimethoprim/
sulphamethoxazole, 96.2 % — to nitrofurantoin, 
95.3 % — to fusidic acid, 92.3 % — to fosfomicin, 
88.5 % — to amoxicillin/clavulanic acid, 87.2 % — 
to tobramycin, 86.8 % — to clindamycin. 

Susceptibility to levofloxacin (85.5 %), cefoxitin 
(85.5 %), levofloxacin (85.5 %), rifampicin (85.5 %), 
tetracycline (81.7 %), erythromycin (81.7 %), and 
moxifloxacin (79.6 %) was observed to be some 
lower. Resistance to oxacyllin came up to 16.6 %. 
Interestingly, penicillin, which is currently not used for 
treatment of staphylococcal infections anymore, was 
shown to be ineffective in 60.0 % 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 
(excepting benzylpenicillin) to treat staphylococcal 
infections of any localization. However, analysis of 
antimicrobial resistance profiles revealed that some 
strains were resistant to 7—9 antibiotics, belonging 
to 5—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. Analysis of the 
profiles for strains resistant to 6 and more classes 
of antibiotics demonstrated, that all the strains were 

Table 2
Univariate and multivariate analysis of potential factors for nasal carriage of methicillin-sensitive and methicillin-
resistant Staphylococcus aureus among healthcare workers at Ukrainian hospitals

Variable
Carrier status

p-value
Logistic regression

MSSA MRSA OR (95 % CI) p-value

Gender: 0.247 0.779

Male 84 (42.9 %) 14 (35.9 %)

Female 112 (57.1 %) 25 (64.1 %)

Age, years (Mean ± SD) 33.16 ± 9.3 33.56 ± 7.2 0.817

Stratified age, years: 0.21

< 30 93 (47.4 %) 15 (38.5 %)

30—50 94 (48.0 %) 24 (61.5 %)

> 50 9 (4.6 %) 0

Years of working (Mean ± SD) 8.85 ± 7.4 10.98 ± 8.2 0.15

Stratified years of working: 0.248

0—9 130 (66.3 %) 21 (53.8 %)

10—19 46 (23.6 %) 14 (35.9 %)

20—36 20 (10.2 %) 4 (10.3 %)

Department / Ward: 0.224 0.788

Internal medicine and pediatrics 57 (29.1 %) 8 (20.5 %)

Emergency 36 (18.4 %) 8 (21.9 %)

ICU 11 (5.6 %) 6 (15.4 %)

Surgery 54 (27.6 %) 13 (33.3 %)

Non-medical 38 (19.4 %) 4 (10.3 %)

Occupation 0.032

Nurse 52 (33.8 %) 17 (53.1 %) 3.6 (1.3—9.7) 0.012

Auxiliary nurse 36 (23.4 %) 9 (28.1 %) 1.3 (0.53—3.3)

Note. MSSA — methicillin-sensitive Staphylococcus aureus; MRSA — methicillin-resistant Staphylococcus aureus; OR — odds 
ratio; CI — confidence interval; ICU — intensive care unit.
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resistant to oxacyllin, suggesting previously shown 
evidences on multiple antimicrobial resistance 
among staphylococci, resistant to oxacyllin.

DISCUSSION
There is a paucity of information on the role of 
human carriage among HCWs, personnel that could 
easily carry and spread S. aureus strains to patients. 
To the best of our knowledge, the current study 
is the first on prevalence of S. aureus and MRSA 
among HCWs in Ukrainian hospitals. Laboratory-
based screening for MRSA colonisation of HCWs 
is a key element in enabling control measures and 
early therapeutic decisions. 

An overview of the published work highlights that 
carriage of MSSA or MRSA in HCWs occurs at a 
variable rate in countries with very different public 
health and social structures, however, there is no 
simple way to predict carriage rates on the basis 
of the mentioned variables [11, 14, 16, 18, 21, 
24—27]. Differences in the prevalence of nasal 
carriage of S. aureus strains may be due in part 
to differences in the quality and size of samples 

and the use of different techniques and different 
interpretation guidelines. Our study of nasal 
carriage in HCWs in a local public hospital showed 
that 31 % of the personnel carried S. aureus [26, 
27], of whom 16.6 % accounted for MRSA [16, 26, 
27]; those frequencies are comparable to others 
reported in the literature. Remarkably, nurses were 
mainly colonized by MRSA strains rather than 
MSSA strains (statistically significant, p < 0.032 
by the Fisher’s exact test) than medical doctors.

The frequency of MRSA and MSSA carriage also 
varies between hospital department/wards. The 
highest prevalence of nasal carriage of MRSA was in 
the surgical wards. The staff of the general, pediatric, 
cardiovascular, neuro and orthopedic surgery wards 
together with the emergency department accounted 
for 56.4 % of all MRSA carriers.

All the S. aureus isolates recovered from nasal carriers, 
were susceptible to linezolid, tigecycline, vancomycin, 
teicoplanin, and mupirocin. Susceptibility to the other 
antimicrobials was also on a high level (trimethoprim/
sulphamethoxazole, nitrofurantoin, fusidic acid, 
fosfomicin, amoxicillin/clavulanic acid, tobramycin, 

Table 3
Antimicrobial susceptibility of S. aureus isolated from health-care workers in Ukrainian hospitals 

Antibiotic S I R R (95 % CI)

Penicillin 92 (39.1 %) 2 (0.9 %) 141 (60.0 %) 56.8—63.2

Oxacillin 196 (83.4 %) 0 39 (16.6 %) 14.2—19.1

Cefoxitin 201 (85.5 %) 0 34(14.5 %) 12.2—16.8

Amoxicillin/clavulanic acid 208 (88.5 %) 1 (0.4 %) 26 (11.1 %) 9.1—13.2

Gentamicin 198 (84.3 %) 2 (0.9 %) 35 (14.9 %) 12.6—17.2

Tobramycin 205 (87.2 %) 2 (0,9 %) 28 (11.9 %) 9.8—14.0

Ciprofloxacin 197 (83.8 %) 2 (0.9 %) 36 (15.3 %) 12.9—17.6

Levofloxacin 201 (85.5 %) 1 (0.4 %) 33 (14.0 %) 11.7—15.3

Moxifloxacin 187 (79.6 %) 3 (1.3 %) 35 (14.9 %) 12.6—17.2

Mupirocin 235 (100.0 %) 0 0 0.0

Nitrofurantoin 226 (96.2 %) 0 9 (3.8 %) 2.6—5.0

Vancomycin 235 (100.0 %) 0 0 0.0

Teicoplanin 235 (100.0 %) 0 0 0.0

Fosfomycin 217 (92.3 %) 1 (0.4 %) 17 (7.2 %) 5.6—8.8

Clindamycin 204 (86.8 %) 0 31 (13.2 %) 11.0—15.4

Erythromycin 192 (81.7 %) 2 (0.9 %) 41 (17.4 %) 15.0—19.8

Rifampicin 201 (85.5 %) 2 (0.9 %) 32 (13.6 %) 11.4—15.8

Linezolid 235 (100.0 %) 0 0 0.0

Tetracycline 192 (81.7 %) 2 (0.9 %) 41 (17.4 %) 15.0—19.8

Tigecycline 235 (100.0 %) 0 0 0.0

Trimethoprim/sulphamethoxazole 231 (98.3 %) 0 4 (1.7 %) 0.9—2.5

Fusidic acid 224 (95.3 %) 0 11 (4.7 %) 3.3—6.1
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and clindamycin). Resistance to oxacyllin came up 
to 16.6 %. Interestingly, penicillin, which is currently 
not used for treatment of staphylococcal infections 
anymore, was shown to be ineffective in 60.0 % 
of strains, which still suggests the usefulness of 
this antibiotic for patient treatment, based on the 
individual antibiogram data. There was a relationship 
between methicillin resistance and resistance to 
other antibiotics, as noted in previous investigations 
[28, 29]. Thus, this is a major problem in the treatment 
of S. aureus infections. PCR testing confirmed that all 
MRSA strains isolated from our HCWs were mecA 
gene-positive. This study was preliminary and the 
initiation of further molecular studies is required to 
track mecA in our isolates.

Healthcare workers are likely to be important in the 
transmission of MRSA, but more frequently act as 
vectors, rather than being the main sources of MRSA 
transmission [15, 30]. The most important mode of 
MRSA transmission is through contamination of the 
hand [31]. An alternative mechanism of transmission 
is airborne dispersal of staphylococci in association 
with an upper respiratory tract infection. Colonised 
HCW are most often transiently colonised, but 
they may become persistent carriers if they have 
chronic dermatitis or sinusitis, and this may lead to 
prolonged MRSA transmission [32]. 

Whilst routine screening of all potential inpatients 
at risk is receiving increasing political support, the 
procedures of screening and decolonisation for 
colonised HCWs remain controversial [15]. Other 
issues related to the management of colonised 
HCWs have been raised in the literature, 
including the questions of the optimum timing 
of HCW screening and whether and for how long 
colonised HCWs should be excluded from work 
[15]. Work restrictions for HCWs colonised with 
MRSA differ geographically, ranging from being 
allowed to work without restrictions other than 
compulsory hand hygiene, to being removed 
from clinical duties or being forced to take leave 
of absence [15]. 

CONCLUSIONS
Nasal carriage of S. aureus appears to play a key 
role in the epidemiology and pathogenesis of 
infection. HCWs who are at interface between the 
hospital and the community may serve as agents 
of cross contamination of hospital acquired and 
community acquired MRSA. Laboratory-based 
screening for MRSA colonisation of HCWs is a 
key element in enabling control measures and 
early therapeutic decisions. It is of importance to 
follow the evolution of resistance to antibiotics in 
this species, especially to β-lactams. 
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ПОШИРЕНІСТЬ НОСОВОГО НОСІйСТВА StaPhylococcuS aureuS  
ТА йОГО АНТИБІОТИКОчУТЛИВІСТЬ СЕРЕД ПРАцІВНИКІВ  

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАїНІ
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О.І. Нікольська 1, В.М. Благодатний 1, Л.Ф. Слепова 2

1 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ, Україна 
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Носове носійство Staphylococcus aureus серед працівників закладів охорони здоров’я — поширена 
причина виникнення внутрішньолікарняних інфекцій. Антибіотикорезистентність мікроорганізмів, 
особливо штамів S. aureus, резистентних до метициліну (MRSA), є серйозною проблемою лікарень. 
Мета роботи — визначити поширеність носового носійства Staphylococcus aureus серед працівників 
закладів охорони здоров’я в Україні.
Матеріали і методи. Дослідження проведено із січня до грудня 2017 р. У дослідженні взяли участь 
працівники 19 лікарень з різних регіонів України. Назальні мазки було взято від 755 випадково вибраних 
працівників закладів охорони здоров’я. Середній вік учасників становив (32,41 ± 8,29) року (діапазон — 
19—74 роки). Співвідношення чоловіків і жінок — 0,47. Ізоляти ідентифіковано як S. aureus на підставі 
морфології, результатів каталазного та коагулазного тесту, а також бродіння агаром солі манітолу. 
Чутливість до антибіотиків штамів S. aureus визначено диско-дифузійним методом (Кірбі — Бауера). 
Набір антибіотиків, використаних у тестах визначення чутливості: пеніцилін, оксацилін, цефокситин, 
амоксицилін/клавуланова кислота, гентаміцин, тобраміцин, ципрофлоксацин, левофлоксацин, моксиф-
локсацин, мупіроцин, нітрофурантоїн, ванкоміцин, тейкопланін, фосфоміцин, кліндаміцин, еритроміцин, 
рифампіцин, лінезолід, тетрациклін, тігециклін, триметоприм/сульфаметоксазол та фузидієва кислота. 
Для оцінки результатів чутливості до антибіотиків використовували критерії, запропоновані Інститутом 
клінічних та лабораторних стандартів США (CLSI). Штами MRSA верифіковано на підставі виявлення 
гена mecA за допомогою полімеразної ланцюгової реакції.
Результати та обговорення. Скринінг мазків з носа визначив 31,1 % (235/755) носіїв S. aureus, з них 
83,4 % (196/755) були носіями штамів МSSA (метицилін-чутливий S. aureus), решта — MRSA. Частота 
носійства штамів MRSA та MSSA варіювала залежно від профілю відділення лікарні. Найвищий рівень 
поширеності носового носійства штамів MRSA виявлено серед працівників хірургічних відділень. На 
частку співробітників відділень загального профілю, педіатрії, серцево-судинних, нейро- та ортопедич-
них хірургічних, невідкладної допомоги припадало 56,4 % від усіх носіїв MRSA. Не виявлено суттєвої 
відмінності за статтю (р = 0,247), віком (р = 0,817) і тривалістю роботи в закладах охорони здоров’я 
(р = 0,15) щодо носового носійства штамів MRSA та MSSA. За результатами однофакторного аналізу 
серед працівників відділень невідкладної та внутрішньої медицини, педіатрії, адміністративного, хірур-
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гічного та немедичних підрозділів не виявили істотної відмінності між носіями штамів MRSA та MSSA 
(р = 0,224). Багатоваріантний аналіз показав, що медсестри були пов’язані з ризиками інфікування та 
носійства штамів MRSA (р = 0,012, відношення шансів — 3.6, 95 % довірчий інтервал — 1,3—9,7). Усі 
ізоляти S. aureus, виділені від носових носіїв, були чутливі до лінезоліду, тігецикліну, ванкоміцину, тей-
копланіну та мупіроцину. Сприйнятливість до інших антибактеріальних препаратів була також високою: 
98,3 % — до триметоприму/сульфаметоксазолу, 96,2 % — до нітрофурантоїну, 95,3 % — до фузидієвої 
кислоти, 92,3 % — до фосфоміцину, 88,5 % — до амоксициліну/клавуланової кислоти, 87,2 % — до 
тобраміцину, 86,8 % — до кліндаміцину. Стійкість до оксациліну становила 16,6 %. 
Висновки. Носове носійство S. aureus, імовірно, відіграє ключову роль в епідеміології та патогенезі 
інфекції. Працівники закладів охорони здоров’я можуть бути джерелом перехресного зараження як 
внутрішньолікарняними, так і позалікарняними інфекціями, спричиненими штамами MRSA. Важливо 
стежити за еволюцією стійкості до антибіотиків цього виду, особливо до β-лактамів.
Ключові слова: Staphylococcus aureus, носове носійство, працівники закладів охорони здоров’я, ан-
тибіотикорезистентність, MRSA, Україна.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НОСОВОГО НОСИТЕЛЬСТВА StaPhylococcuS 
aureuS И ЕГО АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ  

УчРЕЖДЕНИй ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНы 
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Носовое носительство Staphylococcus aureus среди работников учреждений здравоохранения — рас-
пространенная причина возникновения внутрибольничных инфекций. Антибиотикорезистентность S. 
aureus, особенно штаммов MRSA (метициллин-резистентный S. aureus), является серьезной проблемой 
для больниц. 
цель работы — определить распространенность носового носительства S. aureus и его чувствитель-
ность к антибиотикам среди работников учреждений здравоохранения в Украине.
Материалы и методы. Исследование проведено в период с января по декабрь 2017 г. В исследовании 
приняли участие работники 19 больниц из разных регионов Украины. Назальные мазки взяты от 755 
случайно выбранных работников учреждений здравоохранения. Средний возраст участников составил 
(32,41 ± 8,29) года (диапазон — 19—74 года). Соотношение мужчин и женщин — 0,47. Изоляты иденти-
фицировали как S. aureus на основании морфологии, результатов каталазного и коагулазного теста, а 
также брожения агаром соли маннитола. Чувствительность к антибиотикам штаммов S. aureus опре-
деляли диско-диффузным методом (Кирби — Бауэра). Набор антибиотиков, использованный в тестах 
определения чувствительности: пенициллин, оксациллин, цефокситин, амоксициллин/клавулановая 
кислота, гентамицин, тобрамицин, ципрофлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин, мупироцин, 
нитрофурантоин, ванкомицин, тейкопланин, фосфомицин, клиндамицин, эритромицин, рифампицин, 
линезолид, тетрациклин, тигециклин, триметоприм/сульфаметоксазол и фузидиевая кислота. Для оцен-
ки результатов чувствительности к антибиотикам использовали критерии, предложенные Институтом 
клинических и лабораторных стандартов США (CLSI). Штаммы MRSA верифицировали на основании 
выявления гена mecA с помощью полимеразной цепной реакции.
Результаты и обсуждение. Скрининг мазков из носа определил 31,1 % (235/755) носителей S. aureus, из 
них 83,4 % (196/755) были носителями штаммов МSSA (метициллин-чувствительный S. aureus), осталь-
ные — MRSA. Частота выявления носительства штаммов MRSA и MSSA варьировала в зависимости 
от профиля отделения больниц. Наивысший уровень распространенности носового носительства 
штаммов MRSA выявлен среди работников хирургических отделений. Доля сотрудников отделений 
общего профиля, педиатрии, сердечно-сосудистых, нейро- и ортопедических хирургических, неотлож-
ной помощи составила 56,4 % от всех носителей штаммов MRSA. Не было существенного отличия по 
полу (р = 0,247), возрасту (р = 0,817) и длительности работы в учреждении здравоохранения (р = 0,15) 
для носового носительства штаммов MRSA и MSSA. По результатам однофакторного анализа среди 
работников отделений неотложной и внутренней медицины, педиатрии, административного, хирур-
гических и немедицинских подразделений не выявили существенного отличия между носителями 
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штаммов MRSA и MSSA (р = 0,224). Многовариантный анализ показал, что медсестры были связаны 
с риском инфицирования и носительства штаммов MRSA (р = 0,012, отношение шансов — 3.6, 95 % 
доверительный интервал — 1,3—9,7). Все изоляты S. aureus, выделенные от носовых носителей, были 
чувствительны к линезолиду, тигециклину, ванкомицину, тейкопланину и мупироцину. Восприимчивость 
к другим антибактериальным препаратам была также высокой: 98,3 % — к триметоприму/сульфаме-
токсазолу, 96,2 % — к нитрофурантоину, 95,3 % — к фузидиевой кислоте, 92,3 % — к фосфомицину, 
88,5 % — к амоксициллину/клавулановой кислоте, 87,2 % — к тобрамицину, 86,8 % — к клиндамицину. 
Устойчивость к оксациллину составила 16,6 %. 
Выводы. Носовое носительство S. aureus, вероятно, играет ключевую роль в эпидемиологии и па-
тогенезе инфекции. Работники учреждений здравоохранения могут быть источником перекрестного 
заражения как внутрибольничными, так и внебольничными инфекциями, вызванными штаммами MRSA. 
Важно наблюдать за эволюцией устойчивости к антибиотикам этого вида, особенно к β-лактамам.
Ключевые слова: Staphylococcus aureus, носовое носительство, сотрудники учреждений здравоох-
ранения, антибиотикорезистентность, MRSA, Украина.
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Сучасні підходи до антибактеріальної  
терапії при гострому холангіті

Мета роботи — вивчити особливості мікрофлори при бактеріологічному дослідженні жовчі, визначити 
чутливість цієї мікрофлори до сучасних антибактеріальних середників.
Матеріали і методи. У 43 прооперованих  пацієнтів з гострим гнійним холангітом для бактеріологічного 
дослідження проводили забір жовчі з просвіту загальної жовчної протоки під час виконання відкритих 
оперативних втручань на позапечінкових жовчних шляхах, з холедохостомічної дренажної трубки у 
післяопераційний період, а також при проведенні ретроградних ендоскопічних діагностичних та ліку-
вальних маніпуляцій. Антибіотикочутливість аеробних мікроорганізмів визначали диско-дифузійним 
методом, анаеробних — за допомогою тест-систем АТВ ANA (BioMerieux, Франція).
Результати та обговорення. Встановлено, що в структурі  мікрофлори, культивованої з досліджуваного 
матеріалу, частка аеробних бактерій переважно кишкової групи (Enterobacter aerogenes, Pseudomonas 
aeruginosa,  Escherichia coli, Enterococcus spp.) становила 51 %, анаеробних неклостридіальних мікро-
організмів (Peptostreptococcus spp., Staphylococcus spp., Bacteroides spp. та Veilonella spp.) — 49 %. У 
культивованих мікробних асоціаціях домінували представники грамнегативної мікрофлори та бактерії 
з анаеробним типом метаболізму.
Висновки. У структурі мікрофлори при гострому гнійному холангіті переважали аеробні бактерії киш-
кової групи та грамнегативна мікрофлора з анаеробним типом метаболізму. Аеробні мікроорганізми 
виявляли високу антибіотикочутливість до цефалоспоринів ІІІ—ІV покоління, фторхінолонів ІІ—ІІІ 
покоління і карбапенемів, а анаеробні бактерії — до захищених пеніцилінів, цефалоспоринів та карба-
пенемів. Етіотропну антибіотикотерапію необхідно проводити протягом 10—14 днів.
Ключові слова: гострий холангіт, жовч, мікроорганізми, бактеріологічне дослідження, антибіотико-
чутливість.
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and Probiotics. 2018 Mar; 2 (1):42-48. doi: https://doi.org/10.31405/ijap.2-1.18.04.

ВСТУП

Гострий холангіт (ГХ) — актуальна проблема 
хірургії, оскільки [1—4]:

– ГХ виявляють у 10—12 % пацієнтів з го-
стрим холециститом, серед них переважають 
особи похилого і старечого віку (70 %);

– гнійний холангіт посідає перше місце серед 
причин смерті після операцій на жовчних шляхах;

– рівень летальності від ГХ становить від 2,7 
до 10,0 %, досягаючи 40 % при генералізації 
процесу у вигляді множинних холангіогенних 
абсцесів печінки та біліарного сепсису;

– ГХ залишається найтяжчим ускладнен-
ням доброякісних та злоякісних стенозуваль-
них захворювань жовчних шляхів і виникає в 
15,0—93,1 % випадків;
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– частота загострення ГХ після виконання 
холангіопанкреатографії становить 0,5—2,4 %;

– після ендоскопічних транспапілярних втру-
чань через 2,5—15,0 року холангіт може реци-
дивувати в 7—47 % випадків;

– «гострий біліарний септичний» шок як на-
слідок транслокації мікроорганізмів з жовчі в 
системний кровообіг трапляється у 10—30 % 
пацієнтів з ГХ.

Для розвитку ГХ потрібні два чинники: пору-
шення відтоку жовчі та її інфікування. Найчасті-
шими причинами обструкції жовчних проток є 
холедохолітіаз, доброякісний стеноз, стриктури 
біліодигестивних анастомозів та злоякісний сте-
ноз. Гнійний холангіт з абсцесами печінки часто 
розвивається після ятрогенного пошкоджен-
ня жовчовивідних шляхів під час оперативних 
втручань на органах гепатопанкреатобіліарної 
зони. Рідше ГХ розвивається як ускладнення 
холангіографії, ендоскопічної папілосфінктеро-
томії чи після ендопротезування холедоха [5, 6].

Позитивними є результати посіву жовчі у 
80—100 % хворих з ГХ. Зазвичай збудниками 
холангіту є мікроорганізми кишкової мікрофло-
ри, які в більшості випадків трапляються в асо-
ціаціях: представники сімейства ентеробактерій, 
серед яких домінує Escherichia coli (50—60 %), 
з меншою частотою трапляються Klebsiella spp. 
(8—20 %), Serratia spp., Proteus spp., Enterobacter 
spp., Acinetobacter spp. Грампозитивні мікро-
організми Streptococcus, Enterococcus вияв-
ляють у 2—30 % випадків, неспороутворю-
вальні анаероби Bacteroides spp., Clostridium 
spp., фузобактерії, пептококи — майже у 20 %, 
Pseudomonas spp. — у 2—4 % випадків [7, 8].

У 2013 р. на підставі даних багатоцентрових 
досліджень було запропоновано нові діагно-

стичні критерії та критерії оцінки тяжкості ста-
ну хворих, схеми лікування ГХ і холециститу, 
рекомендації для дренування жовчного міхура 
і жовчовивідних шляхів, а також для хірургіч-
них втручань — Токійські клінічні рекомендації 
(TG13) [9].

Діагностичні критерії TG13 мають високу 
чутливість (91,8 %) та специфічність (77,7 %). 
Найважливішими складниками лікування ГХ є 
дренування жовчних проток і антибактеріаль-
на терапія. Попереднє лікування передбачає 
внутрішньовенну інфузійну терапію, антибіо-
тики, знеболювальні, ретельний моніторинг 
артеріального тиску, пульсу та сечовиділення. 
Одночасно необхідно провести оцінку ступе-
ня тяжкості ГХ. Подальше лікування повинно 
проводитися відповідно до ступеня тяжкості 
(рис. 1) [10].

Антибактеріальну терапію до ідентифіка-
ції збудника рекомендовано проводити ем-
пірично з урахуванням ступеня тяжкості. Три-
валість антибактеріальної терапії має становити 
4—7 діб. Якщо є бактеріємія Enterococcus spp. і 
Streptococcus spp. то рекомендована мінімаль-
на тривалість антибіотикотерапії — 2 тиж. Якщо 
зберігається резидуальний холедохолітіаз або 
обструкція жовчних проток, то лікування ан-
тибіотиками продовжують доти, доки причину 
обструкції не буде усунуто [11].

Таким чином, важливе значення для обґрун-
тування лікувальної тактики при ГХ мають ві-
домості про характер інфекційного чинника 
біліарного тракту (видовий склад, наявність 
асоціацій та чутливість до антибактеріальних 
середників).

Мета роботи — вивчити особливості мі-
крофлори при бактеріологічному дослідженні 

Рис. 1. Алгоритм лікування гострого холангіту відповідно до ступеня тяжкості (Grade)
* У хворих з холедохолітіазом лікування, по можливості, повинно бути симультанним — усунення причини під час  
дренування жовчних шляхів.
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Невідкладне дренування
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та підтримка органів
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*
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жовчі, визначити чутливість цієї мікрофлори до 
сучасних антибактеріальних середників.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Забір жовчі для бактеріологічного дослід-

ження проводили з просвіту загальної жовчної 
протоки під час виконання відкритих опера-
ційних втручань на позапечінкових жовчних 
шляхах, з холедохостомічної дренажної трубки 
у післяопераційний період, а також при прове-
денні ретроградних ендоскопічних діагностич-
них та лікувальних маніпуляцій.

Бактеріологічне дослідження виконане на 
кафедрі мікробіології та вірусології Львівсь-
кого національного медичного університету 
імені Данила Галицького. Методика виділення 
та ідентифікації аеробної флори — загально-
прийнята для бактеріологічних лабораторій. 
Забір матеріалу для культивування анаеробної 
мікрофлори проводили у спеціальні транспортні 
пробірки та напіврідкий агар Шедлера. Посів ін-
кубували впродовж 48 год за температури 37 °С 
в анаеробних умовах, які створювали в бок-
сах AnaeroPack за допомогою пакетів GenBox. 

Біохімічну ідентифікацію мікрофлори здійснюва-
ли з використанням комерційних діагностичних 
стрічок АРІ 20 А, які містили 24 тести. 

Розраховували коефіцієнт Жаккара (кри-
терій екологічної асоціаційної подібності різних 
мікроорганізмів), індекси наявності (Рі, наяв-
ність окремих видів мікроорганізмів в угрупо-
ванні), постійності (С, переважання певного 
збудника в асоціації бактерій) та домінування 
(D, домінування певного виду)

Ступінь чутливості/резистентності аеробних 
мікроорганізмів до антибактеріальних засобів 
оцінювали згідно з наказом МОЗ України від 
05.04.2007 № 167 «Про затвердження методич-
них вказівок “Визначення чутливості мікроор-
ганізмів до антибактеріальних препаратів”», а 
анаеробних — за мінімальною інгібувальною 
концентрацією (МІК) антибіотика.

Для визначення чутливості аеробних бак-
терій до антибіотиків використовували метод 
індикаторних дисків. Використано 8 дисків з 
антибіотиками, які найчастіше застосовують у 
лікуванні хірургічної інфекції: цефалоспорини 
І—ІV покоління — цефазолін, цефалексин, цефу-
роксим, цефтріаксон, цефтазидим, фторхінолони 
ІІ—ІІІ покоління — норфлоксацин, офлоксацин, 
ципрофлоксацин, левофлоксацин, моксифлок-
сацин, аміноглікозиди — гентаміцин, амікацин, 
пеніциліни — ампіцилін, ампіцилін/сульбактам, 
нітрофурани — фурамаг, рифампіцин, карбапе-
неми — іміпенем. Антибіотикочутливість анае-
робних мікроорганізмів визначали за допомогою 
тест-систем АТВ ANA (BioMerieux, Франція).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Установлено, що в структурі мікрофлори, 

культивованої з досліджуваного матеріалу, 
частка аеробних бактерій переважно кишко-
вої групи (Enterobacter aerogenes, Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus spp.) 
становила 51 %, анаеробних неклостридіаль-
них мікроорганізмів (Peptostreptococcus 
spp., Staphylococcus spp., Bacteroides spp. та 
Veilonella spp.) — 49 % (рис. 2).

Серед аеробних мікроорганізмів переважа-
ли грамнегативні та представники ентеробак-
терій, які вегетують у просвіті товстої кишки. 
Аналіз монокультур бактерій та їх асоціацій вия-
вив домінування аеробно-анаеробних асоціацій 
(39 %) та аеробної монокультури (37 %) (рис. 3).

Аналіз результатів бактеріологічного дослід-
ження виявив, що бактерії Enterococcus spp. та 
Enterobacter aerogenes мали підвищені показ-

Рис. 2. Верифікована аеробна (А) та анаеробна 
мікрофлора (Б)

Рис. 3. Розподіл досліджуваної мікрофлори за типом 
метаболізму 
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ники С і D, а величина Рі становила відповідно 
80 і 75 %, тобто ці бактерії можна розглядати 
як індикатори наявності аеробно-анаеробної 
мікрофлори у внутрішньопротоковій жовчі.

На підставі величини коефіцієнта Жаккара 
здатність мікроорганізмів до співіснування в 
асоціаціях (синергізм та мутуалізм) виявлено 
у 54 % досліджень. Це свідчило про сталість 
та незмінність мікробних асоціацій упродовж 
усього періоду захворювання. Узагальнений 
аналіз величини індексів Рі, С і D підтвердив 
домінування грамнегативної мікрофлори та 
бактерій з анаеробним типом метаболізму в 
культивованих мікробних асоціаціях.

Найбільший рівень чутливості аеробних 
мікроорганізмів до антибіотиків виявлено до 
цефалоспоринів ІІІ—ІV покоління, фторхіно-
лонів ІІ—ІІІ покоління і карбапенемів. Сумарну 
«чутливість» і «помірна чутливість» до цих за-
собів зафіксовано відповідно в 68, 62 і 87 % 
спостережень. Чутливість до цефалоспоринів 
І покоління виявлено в 19 % випадків, до цефа-
лоспоринів ІІ покоління — у 20 %. Результати 
наших досліджень певною мірою збігаються з 
даними інших авторів [12—14].

Оцінка чутливості анаеробної мікрофлори 
засвідчила високий (фактично абсолютний) її 
рівень до захищених пеніцилінів (піперацилін + 
тазобактам, тикарцилін + клавуланова кислота), 
а також до іміпенему, цефотаксиму і кліндамі-
цину — відповідно 97, 91 і 94 %.

Установлені особливості біліарної інфек-
ції та її чутливості до антибіотиків дали змогу 
обґрунтувати стартову антибіотикотерапію у 
цієї категорії хворих відразу після їх госпіталі-
зації. Застосовували два режими: монотерапію 
карбапенемом або захищеним пеніциліном і 
комбіновану терапію цефалоспорином, фтор-
хінолоном та метронідазолом.

При проведенні стартової антибіотикотера-
пії враховували ризик розвитку дисбактеріозу, 
антибіотик-асоційованої діареї і псевдомем-
бранозного коліту. Тому схему доповнювали 
пробіотиками для забезпечення достатньої 
кількості облігатної мікрофлори в просвіті ки-
шечника. Великого значення надавали куль-
турі дріжджів Saccharomyces boulardii (штам 
І-745), які внаслідок антагоністичної дії щодо 
патогенної мікрофлори, зокрема Clostridium 
dificile, призводили до її інактивації та виве-

дення з просвіту товстої кишки. Результати 
власних досліджень (in vitro і в клінічних умо-
вах) впливу S. boulardii на розмноження і жит-
тєдіяльність полірезистентної мікрофлори, зо-
крема Staphylococcus aureus та Pseudomonas 
aeruginosa, засвідчили виражений мікробний 
антагонізм до лікарських препаратів. Установ-
лено потенціювальну протимікробну актив-
ність цього пробіотика при використанні разом 
з антибіотиками та можливість їх одночасно-
го призначення, оскільки S. boulardii являють 
собою друзи грибів (а не живі бактерії), на які 
антибіотики не впливають.

Для вивчення динаміки показників чутли-
вості мікрофлори до антибактерійних препа-
ратів у режимі стартової антибіотикотерапії у 37 
хворих проведено повторне дослідження анти-
біотикочутливості бактерій із жовчі, отриманої 
з холедохостомічного дренажу на 3-тю— 5-ту 
добу післяопераційного періоду. 

При виявленні резистентності мікрофлори 
внутрішньопротокової жовчі при проведенні 
стартової антибіотикотерапії після виконання 
відкритого або малоінвазивного операційного 
втручання з приводу ГХ заміняли як антибіоти-
ки, так і режим їх використання за принципом 
етіотропної антибіотикотерапії, тобто на підставі 
визначення індивідуальної чутливості інфекцій-
ного чинника до конкретного антибіотика. Курс 
антибіотикотерапії за етіотропним принципом 
тривав 10—14 днів.

ВИСНОВКИ
У структурі мікрофлори, яку культивовано з 

жовчі, домінували аеробні бактерії переважно 
кишкової групи (51 %).

У 54 % досліджень виявлено здатність мі-
кроорганізмів до співіснування в асоціаціях. 
У культивованих мікробних асоціаціях зафіксо-
вано домінування грамнегативної мікрофлори 
та бактерій з анаеробним типом метаболізму.

Аеробні мікроорганізми виявляли високу 
чутливість до цефалоспоринів ІІІ—ІV покоління, 
фторхінолонів ІІ—ІІІ покоління і карбапенемів, а 
анаеробні бактерії — до захищених пеніцилінів, 
цефалоспоринів та карбапенемів.

При резистентності мікрофлори до емпірич-
ної стартової антибіотикотерапії необхідно про-
водити індивідуальну етіотропну антибіотикоте-
рапію протягом 10—14 днів.
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СОВРЕМЕННыЕ ПОДХОДы К АНТИБАКТЕРИАЛЬНОй ТЕРАПИИ  
ПРИ ОСТРОМ ХОЛАНГИТЕ
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3 Ивано-Франковский национальный медицинский университет, Ивано-Франковск, Украина

Резюме

цель работы — изучить особенности микрофлоры при бактериологическом исследовании желчи, 
определить чувствительность этой микрофлоры к современным антибактериальным препаратам.
Материалы и методы. У 43 прооперированных пациентов с острым гнойным холангитом для бак-
териологического исследования проводили забор желчи из просвета общего желчного протока при 
выполнении открытых оперативных вмешательств на внепеченочных желчных путях, из холедохосто-
мической дренажной трубки в послеоперационный период, а также при проведении ретроградных 
эндоскопических диагностических и лечебных манипуляций. Антибиотикочувствительность аэробных 
микроорганизмов определяли диск-диффузионным методом, анаэробных — с помощью тест-систем 
АТВ ANA (BioMerieux, Франция). 
Результаты и обсуждение. Установлено, что в структуре микрофлоры, культивированной из ис-
следуемого материала, доля аэробных бактерий преимущественно кишечной группы (Enterobacter 
aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus spp.) составляла 51 %, анаэробных 
неклостридиальных микроорганизмов (Peptostreptococcus spp., Staphylococcus spp., Bacteroides spp. 
та Veilonella spp.) — 49 %. В культивируемых микробных ассоциациях доминировали представители 
грамотрицательной микрофлоры и бактерии с анаэробным типом метаболизма. 
Выводы. В структуре микрофлоры при остром гнойном холангите преобладали аэробные бактерии 
кишечной группы и грамотрицательная микрофлора с анаэробным типом метаболизма. Аэробные 
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микроорганизмы проявляли высокую чувствительность к цефалоспоринам III—IV поколения, фторхи-
нолонам II—III поколения и карбапенемам, а анаэробные бактерии — к защищенным пенициллинам, 
цефалоспоринам и карбапенемам. Этиотропную антибиотикотерапию необходимо проводить в течение 
10—14 дней. 
Ключевые слова: острый холангит, желчь, микроорганизмы, бактериологическое исследование, 
антибиотикочувствительность.

MODERN APPROACHES TO ANTIBIOTIC THERAPY IN ACUTE CHOLANGITIS

M.Yu. Nychytailo 1, D.V. Andriuschenko 2, A.I. Hutsuliak 3,  
S.M. Vasilyuk 3, I.I. Bulik 1, S.M. Titarenko 1

1 O.O. Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology of NAMS of Ukraine, Kyiv, Ukraine 
2 Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine 

3 Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Abstract 

Objective — to study microflora characteristics in bacteriological study of bile, and to determinate the 
sensitivity of this microflora to modern antibacterial agents.
Materials and methods. In 43 operated patients with acute purulent cholangitis for bacteriological examination, 
a bile was collected from the lumen of the common bile duct during the open surgical operation on extrahepatic 
bile ducts, also from the choleldosostomy drainage tube in the postoperative period and during retrograde 
endoscopic diagnostic and therapeutic manipulations. Antibiotic susceptibility of aerobic microorganisms 
was determined by the disc diffusion method, anaerobic — using АТВ ANA test systems.
Results and discussion. It is established that the structure of microflora, which cultivated with the test material, 
the main place occupied mainly aerobic bacteria Escherichia group (51 %). In cultivated microbial associations 
manifested dominance of gram-negative microorganisms and bacteria of the type of anaerobic metabolism. 
The highest level of sensitivity of aerobic microorganisms to antibiotics manifested itself with preparations 
of the group of cephalosporins III—IV generation, fluoroquinolones II—III generation and carbapenems — 
in 68 %, 62 % and 87 % of observations, respectively. Sensitivity of microorganisms to preparations of 
cephalosporin І generation was observed only in 19 % and II — in 20 % of cases. The assessment of antibiotic 
susceptibility of anaerobic microflora showed virtually absolute levels to protected penicillins (piperacillin + 
tazobactam, ticarcillin + clavulanic acid). And the sensitivity of these microorganisms to imipenem, cefotaxime 
and clindamycin was 97 %, 91 % and 94 %, respectively.
Conclusions. In the structure of the microflora in acute purulent cholangitis, aerobic bacteria of the intestinal 
group and gram-negative microflora with anaerobic type of metabolism prevailed.Aerobic microorganisms 
exhibited high antibiotic susceptibility to cephalosporins of the III—IV generation, fluroquinolones of the 
II—III generation and carbapenems, and anaerobic bacteria — protected penicillins, cephalosporins and 
carbapenems. Etiotropic antibiotics should be administered within 10—14 days.
Key words: acute cholangitis, bile, microorganisms, bacteriological examination, antibiotic susceptibility.
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Резистентність до антибіотиків нозокоміальних 
штамів Staphylococcus aureus, виділених  
від хірургічних хворих у Київській обласній 
клінічній лікарні

А.Г. Салманов 1, В.В. Поточилова 2, К.Л. Руднєва 2

1 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 
Київ, Україна

2 КЗ Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня», Київ, Україна

Мета роботи — вивчити антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Staphylococcus aureus, 
виділених у пацієнтів у хірургічних відділеннях Київської обласної клінічної лікарні. 
Матеріали і методи. Досліджено 574 клінічних штами S. aureus, виділених у період із січня 2015 р. 
до грудня 2017 р. від пацієнтів хірургічних відділень Київської обласної клінічної лікарні. Для 
збору даних використовували лабораторні журнали стаціонару. Ідентифікацію виділених культур 
і чутливість до антибіотиків досліджували за допомогою автоматизованого мікробіологічного 
аналізатора Vitek 2 Compact (bioMerieux, Франція). У деяких тестах для визначення чутливості 
використовували диско-дифузійний метод Кірбі — Бауера. Вивчено чутливість штамів S. aureus 
до 51 антибіотика. Результати дослідження оцінювали за критеріями Європейського комітету з 
тестування чутливості до протимікробних препаратів (EUCAST). 
Результати та обговорення. Клінічні штами S. aureus мали 100 % чутливість до ертапенему та піпе-
рациліну/тазобактаму. Більшість (75—80 %) штамів виявили резистентність до тестованих антибіоти-
ків. Найактивнішими до клінічних штамів S. aureus у досліджуваному стаціонарі були нітрофурантоїн, 
цефокситин, лінезолід, триметоприм, тігециклін і триметоприм/сульфаметоксазол. Високий рівень 
резистентності штами S. aureus виявили до цефподоксиму (91,7 %), ампіциліну (85,0 %), цефтазидиму 
(80,0 %), пеніциліну (75,0 %), цефіксиму (73,0 %), цефоперазону/сульбактаму (71,5 %) та азитроміцину 
(69,5 %). Частка резистентних до ванкоміцину штамів S. aureus (VRSA) становила 21,1 % (95 % до-
вірчий інтервал — 19,4—22,8 %). Загальна поширеність у лікарні резистентних до метициліну штамів 
S. aureus (MRSA) — 37,8 % (95 % довірчий інтервал — 35,2—39,2 %), у хірургічних відділеннях — від 
28,7 до 44,8 %.
Висновки. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів S. aureus у хірургічних відділеннях Київсь-
кої обласної клінічної лікарні є важливою терапевтичною та епідеміологічною проблемою. З огляду на 
суттєві відмінності та зміну рівня резистентності нозокоміальних штамів S. aureus у регіонах України 
необхідно проводити постійний моніторинг чутливості до антибіотиків у кожному хірургічному стаціонарі 
та на підставі отриманих локальних даних розробити лікарняний формуляр. Політику застосування 
антибіотиків у хірургічному стаціонарі слід визначати залежно від локальних даних щодо резистентності 
до них. Необхідно налагодити систему епідеміологічного нагляду за мікробною резистентністю на 
локальному, регіональному та національному рівнях.
Ключові слова: Staphylococcus aureus, хірургія, нозокоміальні інфекції, антибіотики, антибіотикоре-
зистентність, MRSA, VRSA.
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ВСТУП

За даними літератури, у світі різко зростає 
стійкість мікроорганізмів до антибактеріальних 
препаратів, що негативно впливає на контроль 
над багатьма важливими хворобами, зокрема 
нозокоміальними гнійно-запальними інфекція-
ми. Одним із провідних патогенів цих інфекцій 
є Staphylococcus aureus [1—3]. Останнім часом 
спостерігається зростання резистентності шта-
мів S. aureus до антибактеріальних препаратів, 
які використовують у клінічній практиці. Осо-
бливе занепокоєння викликає резистентність 
штамів S. aureus до антибіотиків, котрі засто-
совують у хірургічних відділеннях багатопро-
фільних стаціонарів. 

Поширення резистентності штамів S. aureus 
до антибіотиків відрізняється в різних країнах 
[3]. У США S. aureus належить до так званих 
ESKAPE-патогенів [2]. На конференції про-
екту ARPAC (Antibiotic Resistance, Prevention 
and Control) Європейської асоціації з клінічної 
мікро біології та інфекційних хвороб (European 
Society of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases (ESCMID)), яка відбулася у листопаді 
2004 р., визначено мікроорганізми, зокрема 
S. aureus, наявність яких слід суворо контро-
лювати в закладах охорони здоров’я через 
загрозу їх епідемічного поширення. ВООЗ 17 
лютого 2017 р. віднесла цей мікроорганізм до 
видів бактерій, які становлять найбільшу загро-
зу для здоров’я людини (всього їх 12) [4]. 

Викликає особливе занепокоєння поява 
та поширення метицилінрезистентних штамів 
S. aureus (MRSA), які спричиняють як нозоко-
міальні, так і позалікарняні інфекції. Нині мети-
цилін у клінічній практиці не застосовують. Його 
замінили інші напівсинтетичні β-лактами — ок-
сацилін, амоксицилін тощо. Проте термін «ме-
тицилінрезистентність», який є еквівалентом 
терміна «оксацилінрезистентність», широко 
використовують як характеристику стійкості 
до напівсинтетичних пеніцилінів. Віднесення 
MRSA до «проблемних» видів мікроорганіз-
мів пов’язано з тим, що ці збудники виявляють 
високу асоційовану стійкість до β-лактамних 
антибіотиків, аміноглікозидів, еритроміцину, 
іміпенему, кліндаміцину [5]. Це зменшує кіль-
кість антибактеріальних препаратів, котрі 
можна застосовувати при лікуванні інфекцій, 
спричинених стафілококами, які посідають про-
відне місце серед збудників післяопераційних 
гнійно-запальних інфекцій у хірургії. При захво-
рюваннях, спричинених MRSA, використовують 

найефективніші на сьогодні глікопептидні ан-
тибіотики, насамперед ванкоміцин. Однак не-
доліком глікопептидів порівняно з β-лактамами 
є бактеріостатичний тип дії щодо стафілококів. 
Широке застосування ванкоміцину призвело 
до формування стійкості до нього у S. aurеus. 
Тому застосування глікопептидів при стафіло-
кокових інфекціях — субоптимальний варіант. 
Слід спрямувати зусилля на запобігання по-
дальшому поширенню MRSA.

Виділяють декілька механізмів стійкості 
S. aurеus до оксациліну. «Класична» оксаци-
лінрезистентність спричинена продукцією 
пеніцилінзв’язувального білка (ПЗБ-2а, peni-
cillin-binded protein (РВР2’, РВР2а)). Описано 
гомогенний та гетерогенний тип експресії рези-
стентності клітин у популяції. Штами S. aureus, 
які мають ПЗБ-2а (MRSA), клінічно стійкі до 
багатьох β-лактамних антибіотиків. Маркером 
наявності ПЗБ-2а є стійкість до оксациліну 
і метициліну. Для штамів, стійких унаслідок 
продукції ПЗБ-2а, характерна стійкість як до 
β-лактамних, так і до інших класів антибіоти-
ків. У цьому випадку комбінація β-лактамного 
антибіотика та інгібітора β-лактамаз не усуває 
стійкість штамів до β-лактамів. Інший тип ок-
сацилінрезистентності спричинений гіперпро-
дукцією β-лактамаз. Такі штами характеризу-
ються відсутністю множинної резистентності 
до інших класів антибіотиків, штами втрача-
ють стійкість до β-лактамів при застосуванні 
інгібіторів β-лактамаз. Якщо штам стійкий до 
оксациліну за рахунок продукції модифікова-
них ПЗБ, то він не матиме множинної стійкості 
до багатьох класів антибіотиків і перехресної 
стійкості до всіх β-лактамів, проте інгібітори 
β-лактамаз у такому випадку будуть неефек-
тивними. Саме особливості стійкості MRSA до 
антибактеріальних препаратів та, відповідно, 
труднощі в лікуванні гнійно-запальних захво-
рювань, спричинених цим збудником, зумовлю-
ють необхідність проведення мікробіологічного 
моніторингу поширення MRSA для розробки 
заходів щодо запобігання поширенню.

Природу стійкості стафілококів до окса-
циліну з’ясували в 1980-х роках. Стійкість до 
оксациліну пов’язана з набуттям додатко-
вого ПЗБ2а, який має знижену афінність до 
β-лактамних антибіотиків. Цей білок кодує ген 
mec A, який входить до складу рухомого гене-
тичного елементу «стафілококової хромосом-
ної касети mec», походження якої невідоме. 
Певну гомологію виявлено між геном mec A 
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та геном одного з ПЗБ S. sciuri, але це не дає 
змогу встановити походження гена оксацилін-
резистентності, оскільки S. sciuri чутливий до 
β-лактамів. Збереження життєздатності MRSA 
за наявності β-лактамних антибіотиків поясню-
ють збереженням функціональної активності 
ПЗБ2а, тоді як інші ПЗБ за наявності β-лактамів 
неактивні [6]. 

Сучасні принципи лікування інфекцій пере-
дбачають використання антимікробних препа-
ратів відразу після виявлення клінічних ознак 
інфекції [1]. Ефективність стартової (емпіричної) 
антибактеріальної терапії залежить від пра-
вильного вибору антибіотика, що можливо у 
разі наявності даних про чутливість штамів 
S. aureus. У зв’язку з цим необхідно мати дані 
щодо поширення антибіотикорезистентності.

Незважаючи на актуальність і клінічне зна-
чення, відсутні достовірні дані щодо масштабів 
поширеності антибіотикорезистентності штамів 
S. aureus у хірургічних відділеннях стаціонарів в 
Україні, що знижує ефективність використання 
антибактеріальних препаратів для лікування 
хворих із гнійно-запальними інфекціями. По-
одинокі публікації зарубіжних та вітчизняних 
авторів не можуть замінити результати мікро-
біологічного моніторингу клінічних ізолятів, 
виділених від хворих із гнійно-запальними ін-
фекціями, за допомогою яких можна визначити 
масштаб поширення антибіотикорезистентно-
сті штамів S. aureus у хірургічних відділеннях 
певного багатопрофільного стаціонару. Політи-
ка використання антибактеріальних препаратів 
у стаціонарах України та інших країнах суттєво 
відрізняється. Оскільки в Україні такі дослід-
ження на національному рівні не проводять, 
важливе значення має вивчення резистентності 
клінічних штамів S. aureus — збудників нозоко-
міальних гнійно-запальних інфекцій, які виділя-
ють бактеріологічні лабораторії стаціонарів.

Мета роботи — вивчити антибіотикорезис-
тентність нозокоміальних штамів Staphylococcus 
aureus, виділених у пацієнтів у хірургічних від-
діленнях Київської обласної клінічної лікарні. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Проаналізовано клінічні штами S. aureus, 

виділені від хворих із гнійно-запальними інфек-
ціями, які в період із січня 2015 р. до грудня 
2017 р. перебували на лікуванні в хірургічних 
відділеннях (загальна хірургія, судинна хірургія, 
нейрохірургія, торакальна хірургія, проктологія, 
офтальмологія, оториноларингологія, урологія) 

Київської обласної клінічної лікарні з приводу 
гострого хірургічного захворювання. Штами 
виділено та ідентифіковано у мікробіологічній 
лабораторії досліджуваного стаціонару. Для збо-
ру даних використовували лабораторні журнали.

У дослідження залучали пацієнтів, у яких 
гнійно-запальні інфекції розвинулися не раніше 
ніж через 48 год після хірургічного втручання. 
На момент госпіталізації гнійно-запальна ін-
фекція була відсутня. Біологічний матеріал от-
римували від хворих із клінічно та лабораторно 
підтвердженою інфекцією. До досліджень не 
залучали штами, виділені в динаміці від одного 
й того самого хворого.

Ідентифікацію отриманих культур та визна-
чення їх чутливості до антибактеріальних пре-
паратів проводили за допомогою автоматизо-
ваного аналізатора Vitek 2 Compact (BioMerieux, 
Франція), використовуючи для ідентифікації 
картки GP, а для визначення чутливості до ан-
тибіотиків — картки AST (BioMerieux, Франція). 
Підготовку культур здійснювали відповідно до 
інструкції з використання аналізатора Vitek 2 
Compact. У деяких тестах для визначення чутли-
вості використовували диско-дифузійний метод 
Кірбі — Бауера, рекомендований Американсь-
кою асоціацією клінічних патологів та наказом 
МОЗ України від 05.04.2007 р. № 167 «Про за-
твердження методичних вказівок “Визначення 
чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних 
препаратів”». Оцінку чутливості культур до ан-
тибактеріальних препаратів проводили згідно 
з критеріями Європейського комітету з тесту-
вання чутливості до протимікробних препаратів 
(EUCAST) (http://www.eucast.org). 

Вивчено чутливість штамів S. aureus до 51 ан-
тибіотика (пеніцилін, ампіцилін, амоксицилін, аз-
лоцилін, ампіцилін/сульбактам, амоксицилін/кла-
вуланат, оксацилін, цефоперазон/сульбактам, 
піперацилін/тазобактам, піперацилін, цефазолін, 
цефуроксим, цефамандол, цефотаксим, цефок-
ситин, цефтріаксон, цефіксим, цефподоксим, 
цефтазидим, цефепім, іміпенем, меропенем, 
ертапенем, канаміцин, гентаміцин, тобраміцин, 
нетилміцин, амікацин, еритроміцин, азитроміцин, 
кліндаміцин, тетрациклін, доксициклін, ванкомі-
цин, тейкопланін, офлоксацин, левофлоксацин, 
ципрофлоксацин, моксифлоксацин, гатифлок-
сацин, норфлоксацин, хлорамфенікол, нітро-
фурантоїн, рифампіцин, лінезолід, тігециклін, 
фосфоміцин, фузидієва кислота, мупіроцин, 
триметоприм і триметоприм/сульфаметоксазол 
(ко-тримоксазол)). 
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Внутрішній контроль якості досліджень здій-
снювали із застосуванням контрольних штамів 
S. аureus АТСС 25923, отриманих з колекції му-
зею патогенних для людини мікроорганізмів ДУ 
«Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
імені Л.В. Громашевського НАМН України». 

Отримані дані заносили для подальшого 
аналізу до комп’ютерної програми WHO-NET 
5.1 (© 1989—2001 World Health Organization). 
Кількісні дані статистично оброблено загаль-
ноприйнятими методами варіаційної та кореля-
ційної статистики. Статистично значущими вва-
жали дані за умови p < 0,05. Формування бази 
даних і статистичний аналіз даних проведено 
з використанням спеціалізованої комп’ютерної 
програми Microsoft Excel. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Усього було досліджено 574 клінічні штами 

S. aureus, виділені від хворих з інфекціями в 
ділянці хірургічного втручання. 

Аналіз результатів дослідження чутливості 
показав, що (26,4 ± 1,84) % штамів S. aureus 
були резистентними до трьох тестованих ан-
тибіотиків або більше. Резистентність клініч-
них штамів до окремих груп та класів антибак-
теріальних препаратів відрізнялася (табл.1). Так, 
найбільшу резистентність штами S. aureus вия-
вили до макролідів та β-лактамних препаратів, 
найменшу — до оксазолідинонів, помірну — до 
тетрациклінів, аміноглікозидів та глікопептидів. 

Установлено суттєві відмінності щодо рівня 
резистентності досліджених штамів S. aureus 
до тестованих антибіотиків (рис. 1). 

Найактивнішими антибіотиками були ерта-
пенем та піперацилін/тазобактам, які пригнічу-
вали ріст 100 % досліджуваних штамів (рис. 1; 
табл. 2). 

Частка VRSA становила 21,1 %, MRSA — 
37,2 %. Найбільші рівні резистентності вияв-
лено до цефподоксиму, ампіциліну, пеніциліну, 
цефіксиму та цефоперазону/сульбактаму. 

З огляду на те, що рівень стійкості до знач-
ної частини антибіотиків досліджуваних штамів 
S. aureus не перевищував 26,4 %, видавався про-
стим вибір будь-якого із зазначених антибіотиків, 
окрім бензилпеніциліну, для лікування стафіло-
кокових інфекцій різної локалізації. Однак аналіз 
профілю резистентності до антибіотиків показав 
наявність штамів, які мали стійкість до 9—13 ан-
тибіотиків, які належали до 6—10 класів антибак-
теріальних речовин, що суттєво обмежує вибір 
препаратів для лікування інфекцій, спричинених 
такими штамами, незважаючи на невисокий рі-
вень стійкості у штамів S. aureus у цілому (табл. 3).

Аналіз профілю резистентності штамів, стій-
ких до 6 класів антибіотиків і більше, показав, 
що всі вони були стійкими до оксациліну, що 
підтверджує дані літератури про множинну ан-
тибіотикорезистентність стійких до оксациліну 
стафілококів, зокрема до багатьох β-лактамних 
антибактеріальних препаратів. Якщо результати 
дослідження суперечливі, то вирішальними є 
результати визначення чутливості до оксациліну.

Оксацилінрезистентні штами мали неоднакову 
чутливість до цефокситину, а отже, різні механіз-
ми стійкості до оксациліну. Так, оксацилінрези-
стентні штами, чутливі до цефокситину, ймовірно, 

Таблиця 1
Резистентність клінічних штамів S. aureus до антибактеріальних препаратів різних груп та класів (n = 574) 
(p < 0,05)

Антибіотики
Розподіл за чутливістю, %

95 % ДІ 
S I R

β-Лактамні 54,5 7,4 38,1 36,0—40,3

Аміноглікозиди 76,1 9,7 14,3 12,4—16,1

Макроліди 37,3 22,6 40,2 38,1—42,2

Лінкозаміди 67,9 5,2 26,9 24,9—28,9

Тетрацикліни 82,2 4,7 13,1 11,5—14,8

Глікопептиди 81,2 2,1 16,7 15,0—18,4

Рифампіцини 78,9 2,8 18,3 16,5—20,1

Фторхінолони 73,2 6,9 19,9 18,0—21,8

Оксазолідинони 91,7 0,0 8,3 7,1—9,5

Інші 79,1 4,5 16,4 14,7—18,1

Примітка. S — чутливі; I — помірно стійкі; R — резистентні; ДІ — довірчий інтервал.



53

А.Г. Салманов та співавт. International Journal of Antibiotics and Probiotics

www.antibiotic-probiotic.org.ua International Journal of Antibiotics and Probiotics. 2018 Mar; 2 (1) 

0,0
0,0

2,8
8,1
8,3
8,3
8,7
9,0
9,1
9,6

11,4
11,5
12,3
13,3

16,3
17,4
17,5
17,5
18,5
18,7
18,8
19,0
19,9
21,1
21,8
22,5
22,8
23,0
23,4
24,4
24,5
25,0

26,9
26,9

28,6
29,6
30,5

32,5
37,2
37,8

42,3
45,8

47,8
49,0

52,6
52,6

60,0
60,6

75,2
85,0

91,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

ETP
TZP
NIT

NET
FOX
LNZ
TMP
TGC
SAM
SXT
OFX
TCY
TEC
FOS
MAN
TOB
LVX

CHL
AMK
GEN
DOX

R
CZO
VAN
NOR
CIP

KAN
GAT
MFX
CRO
CTX

AMC
CLI

MUP
CSL
FUS
CXM
ERY
OXA
FEP

AMX
PIP

AZM
CFM
MEM

IPM
CAZ
AZL
PEN
AMP
CPD

А
нт

иб
іо

ти
ки

Кількість резистентних штамів, %

Рис. 1. Резистентність клінічних штамів S. aureus до антибактеріальних препаратів:
ETP — ертапенем; TZP — піперацилін/тазобактам; NIT — нітрофурантоїн; NET — нетилміцин; FOX — цефокситин; LNZ — лі-
незолід; TMP — триметоприм; TGC — тігециклін; SAM — ампіцилін/сульбактам; SXT — триметоприм/сульфаметоксазол; 
OFX — офлоксацин; TCY — тетрациклін; TEC – тейкопланін; FOS — фосфоміцин; MAN — цефамандол; TOB — тобраміцин; 
LVX — левофлоксацин; CHL — хлорамфенікол; AMK — амікацин; GEN — гентаміцин; DOX — доксициклін; R — рифампіцин; 
CZO — цефазолін; VAN — ванкоміцин; NOR — норфлоксацин; CIP — ципрофлоксацин; KAN — канаміцин; GAT — га-
тифлоксацин; MFX — моксифлоксацин; CRO — цефтріаксон; CTX — цефотаксим; AMC — амоксицилін/клавуланат; 
CLI — кліндаміцин; MUP — мупіроцин; CSL — цефоперазон/сульбактам; FUS — фузидієва кислота; CXM — цефуроксим; 
ERY — еритроміцин; OXA — оксацилін; FEP — цефепім; AMX — амоксицилін; PIP — піперацилін; AZM — азитроміцин; 
CFM — цефіксим; MEM — меропенем; IPM — іміпенем; CAZ — цефтазидим; AZL — азлоцилін; PEN — бензилпеніцилін; 
AMP — ампіцилін; CPD — цефподоксим.
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Таблиця 2
чутливість до антибіотиків ізолятів S. aureus, виділених у стаціонарі (n = 574) (p < 0,05)

Антибіотики
Розподіл за чутливістю, %

95 % ДІ 
S I R

Амоксицилін 47,7 10,1 42,3 40,24—44,36

Ампіцилін 15,0 0,0 85,0 83,51—86,49

Азлоцилін 39,4 0,0 60,6 58,56—62,64

Оксацилін 62,8 0,0 37,2 35,18—39,22

Бензилпеніцилін 24,8 0,0 75,2 73,4—77,0

Піперацилін 41,7 12,5 45,8 43,7—47,9

Піперацилін/тазобактам 100,0 0,0 0,0 0

Ампіцилін/сульбактам 88,6 2,3 9,1 7,90—10,30

Амоксицилін/клавуланат 75,0 0,0 25,0 23,19—26,81

Цефазолін 79,0 1,1 19,9 18,23—21,57

Цефуроксим 48,3 21,2 30,5 28,58—32,42

Цефамандол 77,6 6,1 16,3 14,76—17,84

Цефотаксим 57,1 18,4 24,5 22,70—26,30

Цефтріаксон 69,2 6,4 24,4 22,61—26,19

Цефтазидим 20,0 20,0 60,0 57,96—62,04

Цефепім 56,8 5,4 37,8 35,78—39,82

Цефподоксим 8,3 0,0 91,7 90,5—92,8

Цефіксим 27,1 24,0 49,0 46,9—51,1

Цефокситин 91,7 0,0 8,3 7,2—9,5

Цефоперазон/сульбактам 28,6 42,9 28,6 26,7—30,5

Меропенем 47,4 0,0 52,6 50,5—54,7

Іміпенем 47,4 0,0 52,6 50,5—54,7

Ертапенем 100,0 0,0 0,0 0,0

Амікацин 64,4 17,0 18,5 16,9—20,1

Канаміцин 58,5 18,7 22,8 21,1—24,5

Гентаміцин 76,7 4,6 18,7 17,1—20,3

Нетилміцин 86,5 5,4 8,1 6,9—9,2

Тобраміцин 79,9 2,7 17,4 15,8—18,9

Азитроміцин 30,4 21,7 47,8 45,7—49,9

Еритроміцин 44,0 23,5 32,5 30,5—34,4

Кліндаміцин 67,9 5,2 26,9 25,1—28,7

Тетрациклін 88,5 0,0 11,5 10,2—12,8

Тігециклін 91,0 0,0 9,0 7,8—10,2

Доксициклін 76,5 4,7 18,8 17,2—20,4

Ванкоміцин 78,9 0,0 21,1 19,4—22,8

Тейкопланін 85,6 2,1 12,3 10,9—13,6

Офлоксацин 83,7 4,9 11,4 10,1—12,7

Ципрофлоксацин 71,7 5,8 22,5 20,7—24,2

Левофлоксацин 78,1 4,4 17,5 15,9—19,1

Моксифлоксацин 71,0 5,6 23,4 21,6—25,2

Норфлоксацин 72,6 5,6 21,8 20,1—23,5

Гатифлоксацин 62,2 14,9 23,0 21,2—24,7

Лінезолід 91,7 0,0 8,3 7,2—9,4

Хлорамфенікол 76,2 6,2 17,5 15,9—19,1
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є стійкими до оксациліну за рахунок гіперпродук-
ції β-лактамаз, а штами, стійкі до цефокситину, — 
за рахунок продукції ПЗБ-2а або інших модифіко-
ваних ПЗБ, що неможливо диференціювати без 
застосування молекулярних методів аналізу.

Серед штамів MRSA 36,8 % мали стійкість 
лише до β-лактамних антибіотиків — пені-
циліну, цефокситину та оксациліну. Такий фе-
нотип MRSA характерний для позалікарняних 
штамів S. aureus або для штамів, стійких за 

Таблиця 3
Профіль антибіотикорезистентності штамів S. aureus, виділених від хірургічних хворих (p < 0,05)

Поєднання детермінант  
стійкості до антибіотиків

Кількість 
детермінант 
стійкості

Кількість класів  
антибіотиків у  
профілі стійкості

частка штамів  
S. aureus, %

Не виявлено 0 0 22

Y 1 1 1

L 1 1 1

P 1 1 40

G + T 2 1 1

P + Y 2 2 1

P + L 2 2 4

P + O 2 1 1

P + E + D 3 3 4

C + P + O 3 1 5

D + T + V + R 4 4 2

O + D + V + R 4 4 1

P + E + D + Y 4 4 3

P + L + E + D 4 4 1

P + G + T + E 4 3 1

C + P + O + F 4 2 1

C + P + O + D + F 5 3 1

C + P + O + D + F + R 6 4 3

P + O + E + D + T + V + Y + S + R 9 6 1

P + O + G + T + L + E + D + Y + R 9 7 1

C + P + O + G + T + L + E + D + Y + R 10 7 2

C + P + O + G + T + L + M + E + Y + R 10 6 1

C + P + O + G + T + L + M + E + D + Y + R 11 7 1

P + O + G + M + E + D + T + V + Y + N + S + R + H 13 10 1

Примітка. С — цефокситин; P — пеніцилін; O — оксацилін; G — гентаміцин; T — тобраміцин; L — левофлоксацин;  
M — моксифлоксацин; E — еритроміцин; D — кліндаміцин; J — тейкопланін; V — ванкоміцин; Y — тетрациклін;  
F — фосфоміцин; N — нітрофурантоїн; S — фузидієва кислота; R — рифампіцин; H — триметоприм/сульфаметоксазол.

Нітрофурантоїн 97,2 2,8 0,0 2,1—3,5

Мупіроцин 73,1 0,0 26,9 25,1—28,7

Фузидієва кислота 0,0 0,0 29,6 27,7—31,5

Рифампіцин 81,0 0,0 19,0 17,4—20,6

Фосфоміцин 73,3 0,0 13,3 11,9—14,7

Триметоприм 91,3 0,0 8,7 7,5—9,9

Триметоприм/сульфаметоксазол 90,6 0,0 9,6 8,4—10,8

Примітка. S — чутливі; I — помірно стійкі; R — резистентні; 95 % ДІ — довірчий інтервал.

Таблиця 2.  Продовження
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рахунок модифікованих ПЗБ (не ПЗБ-2а). Інші 
штами мали також стійкість до інших класів 
антибіотиків. Такий фенотип характерний для 
госпітальних MRSA. 

За даними літератури, відомо, що, крім від-
мінності за фенотипом стійкості до антибіотиків, 
госпітальні та позагоспітальні MRSA відрізня-
ються за генотипом. Наприклад, позагоспітальні 
штами містять хромосомну касету SCCmec IV 
типу (staphylococcal cassette chromosome), яку 
не виявляють у госпітальних штамів. Більшість 
позагоспітальних штамів MRSA продукують лей-
коцидин (токсин Пантона — Валентайна), тоді як 
у оксацилінрезистентних госпітальних штамів 
S. aureus ця ознака трапляється значно рідше [7]. 

При виділенні MRSA особливу увагу слід 
приділити вибору антибіотика для лікування. 
На підставі даних щодо стійкості MRSA до ан-
тибіотиків (табл. 4) ми визначили антибіотики 
вибору для лікування інфекцій, спричинених 
такими стафілококами.

Стійкість MRSA порівняно з чутливістю всієї 
вибірки клінічних штамів S. aureus була вищою, 
а отже, вибір антибіотиків, які можуть бути ви-
користані емпірично для лікування інфекцій, 

спричинених MRSA, був обмеженим. Окрім 
лінезоліду та тігецикліну, до яких не виявле-
но жодного стійкого штаму, високий рівень 
чутливості MRSA мали до нітрофурантоїну та 
триметоприму/сульфаметоксазолу, фузидієвої 
кислоти, моксифлоксацину. Ці антибіотики мо-
жуть бути препаратами вибору. 

Відзначено зменшення чутливості MRSA 
до глікопептидних антибіотиків — ванкоміци-
ну і тейкопланіну, до яких раніше не виявляли 
стійких штамів та які вважали антибіотиками 
вибору для лікування інфекцій, спричинених 
MRSA. Так, стійкість MRSA до ванкоміцину 
становила 15,8 %, до тейкопланіну — 10,5 %. 
Виділення таких штамів свідчить про набуття 
стафілококами стійкості до ванкоміцину і про 
актуальність пошуку нових антибіотиків, актив-
них проти MRSA.

Результати наших досліджень свідчать, що 
для боротьби з поширенням стійких до анти-
біотиків штамів необхідно мати достовірні дані 
про стан проблеми у кожному регіоні, лікарні та 
навіть відділенні. Отримання такої інформації та 
впровадження на її основі ефективних заходів 
запобігання поширенню проблемних мікроор-

Таблиця 4
чутливість до антибіотиків оксацилінрезистентних штамів S. aureus (MRSA), виділених від хірургічних хворих 
(2015—2017) (p < 0,05)

Антибіотики
Розподіл за чутливістю, %

R I S

Цефокситин 73,7 0 26,3

Гентаміцин 31,6 0 68,4

Тобраміцин 26,3 0 73,7

Левофлоксацин 10,5 15,8 73,7

Моксифлоксацин 10,5 5,3 84,2

Еритроміцин 36,8 0 63,2

Кліндаміцин 57,9 0 42,1

Лінезолід 0 0 100,0

Тейкопланін 10,5 0 89,5

Ванкоміцин 15,8 0 84,2

Тетрациклін 36,8 0 63,2

Тігециклін 0 0 100,0

Фосфоміцин 26,3 0 73,7

Нітрофурантоїн 5,3 0 94,7

Фузидієва кислота 5,3 5,3 89,4

Мупіроцин 10,1 5,7 84,2

Рифампіцин 42,1 15,8 42,1

Триметоприм/сульфаметоксазол 5,3 0 94,7

Примітка. S — чутливі; I — помірно стійкі; R — резистентні.
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ганізмів можливе лише шляхом тісної співпраці 
лікарів-клініцістів та фахівців з інфекційного 
контролю закладів охорони здоров’я. 

Клінічні штами S. aureus виявили високу рези-
стентність до β-лактамних антибіотиків (рис. 2). 
Найбільшу антибактеріальну активність проде-
монстрували ертапенем та цефокситин, до яких 
чутливими були 100,0 і 91,7 % штамів відповідно. 

Стійкість стафілококів до β-лактамних ан-
тибіотиків зумовлена здатністю цих мікроор-
ганізмів виробляти β-лактамази. Стафілокові 
β-лактамази є однорідною групою ферментів, 
які практично не відрізняються за основни-
ми властивостями. Всі вони мають однаковий 
субстратний профіль, гідролізують природні 
та напівсинтетичні пеніциліни, за винятком ме-
тициліну та ізоксазолілпеніцилінів (оксациліну, 
клоксациліну, диклоксациліну). Стафілококові 
β-лактамази ефективно інгібуються клавула-
натом, сульбактамом, тазобактамом. Продук-
ція β-лактамаз має індуцибельний характер. 
Кількість їх продукції, ймовірно, залежить від 

кількості копій плазмід, які мають ген, котрий 
кодує продукцію β-лактамаз [6]. 

Антибактеріальна активність до S. aureus  
інгібіторозахищених пеніцилінів — амокси-
циліну/клавуланату та ампіциліну/сульбактаму — 
відрізнялася. Резистентність до цих препаратів 
становила 25,0 і 11,4 відповідно.

Резистентність клінічних штамів S. aureus до 
антибіотиків групи карбапенемів становила від 
0 (до ертапенему) до 52,6 % (до меропенему та 
іміпенему). 

Аміноглікозиди до клінічних штамів S. aureus 
виявили помірну антибактеріальну активність 
(табл. 5). Резистентність до препаратів цього 
класу в середньому становила 14,3 % (95 % 
ДІ — 12,4—16,1 %). Найбільший рівень рези-
стентності виявлено до канаміцину, наймен-
ший — до нетилміцину. 

До макролідів нечутливими були 40,2 % (95 % 
ДІ — 38,5—42,3 %) клінічних штамів S. aureus. 
Резистентність до азитроміцину та еритроміци-
ну становила відповідно 47,8 і 32,5 %.

Рис. 2. Резистентність до β-лактамних антибіотиків штамів S. aureus: 
1 — цефподоксим; 2 — ампіцилін; 3 — цефтазидим; 4 — пеніцилін G; 5 — цефіксим; 6 — цефоперазон/сульбактам; 
7 — азлоцилін; 8 — піперацилін; 9 — меропенем; 10 — іміпенем; 11 — амоксицилін; 12 — цефуроксим; 13 — цефепім; 
14 — цефотаксим; 15 — оксацилін; 16 — цефтріаксон; 17 — амоксицилін/клавуланат; 18 — цефамандол; 19 — цефазолін; 
20 — ампіцилін/сульбактам; 21 — цефокситин; 22 — ертапенем.

Таблиця 5
Резистентність до аміноглікозидів штамів S. aureus, % (n = 574) (p < 0,05)

Антибіотики S I R 95 % ДІ

Амікацин 64,4 17,0 18,5 16,9—20,1

Канаміцин 58,5 18,7 22,8 21,1—24,5

Гентаміцин 76,7 4,6 18,7 17,1—20,3

Нетилміцин 86,5 5,4 8,1 6,9—9,2

Тобраміцин 79,9 2,7 17,4 15,8—19,0

Примітка. S — чутливі; I — помірно стійкі; R — резистентні; ДІ — довірчий інтервал.
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Кліндаміцин (представник лінкозамідів) щодо 
S. aureus виявив невисоку антибактеріальну 
активність. До нього нечутливими були 26,9 % 
досліджених штамів. 

Тетрацикліни були представлені трьома 
препаратами (тетрациклін, доксициклін, тіге-
циклін). Найбільшу антибактеріальну активність 
до клінічних штамів S. aureus виявив тігециклін. 
До цього препарату чутливими були 91,0 % до-
сліджуваних штамів. Тетрациклін і доксициклін 
до S. aureus виявили помірну активність. Рези-
стентність штамів до цих препаратів становила 
відповідно 11,5 і 18,8 %.

Нечутливість штамів S. aureus до представ-
ників глікопептидів (ванкоміцин, тейкопланін) 
становила у середньому 16,7 %, до ванкомі-
цину — 21,1, до тейкопланіну — 12,3 %.

Рифампіцин щодо S. aureus мав помірну анти-
бактеріальну активність. Резистентними до цьо-
го препарату були 18,5 % досліджених штамів.

Помірну антибактеріальну активність до 
S. aureus виявили фторхінолони (табл. 6). Чут-
ливими до яких були в середньому 73,2 % до-
сліджених штамів. Найбільшу резистентність 
штами S. aureus виявили до моксифлоксацину 
та гатифлоксацину, найменшу — до офлокса-

цину. Помірну антибактеріальну активність до 
S. aureus продемонстрував левофлоксацин. 
До цього препарату чутливими були 78,1 % 
досліджуваних штамів. Майже однакову рези-
стентність досліджені штами S. aureus виявили 
до ципрофлоксацину та норфлоксацину. 

Представник оксазолідинонів — лінезолід 
до клінічних штамів S. aureus продемонстрував 
високу антибактеріальну активність. До цього 
препарату чутливими були 91,7 % досліджува-
них штамів. 

Інші антибактеріальні препарати (хлорам-
фенікол, нітрофурантоїн, мупіроцин, фузидієва 
кислота, фосфоміцин, триметоприм, тримето-
прим/сульфаметоксазол) до клінічних штамів 
S. aureus продемонстрували помірну активність. 
Резистентність до цих препаратів у середньому 
становила 15,3 % (табл. 7). Серед цих препаратів 
найбільшу антибактеріальну активність виявили 
нітрофурантоїн, триметоприм та триметоприм/
сульфаметоксазол. Клінічні штами S. aureus од-
наково помірно високу чутливість виявили до 
мупіроцину та фосфоміцину. 

Таким чином, аналіз даних свідчить про по-
ширеність у хірургічних відділеннях багатопро-
фільного клінічного стаціонару резистентних 

Таблиця 6
Резистентність до фторхінолонів штамів S. aureus, % (n = 574) (p < 0,05)

Антибіотики S I R 95 % ДІ 

Офлоксацин 83,7 4,9 11,4 10,1—12,7

Ципрофлоксацин 71,7 5,8 22,5 20,8—24,2

Левофлоксацин 78,1 4,4 17,5 15,9—19,1

Моксифлоксацин 71,0 5,6 23,4 21,6—25,2

Норфлоксацин 72,6 5,6 21,8 20,1—23,5

Гатифлоксацин 62,2 14,9 23,0 21,2—24,8

Примітка. S — чутливі; I — помірно стійкі; R — резистентні; ДІ — довірчий інтервал.

Таблиця 7
Резистентність штамів S. aureus до різних груп антибіотиків, % (n = 574) (p < 0,05)

Антибіотики S I R 95 % ДІ 

Хлорамфенікол 76,2 6,2 17,5 15,9—19,1

Нітрофурантоїн 97,2 0,0 2,8 2,1—3,5

Мупіроцин 73,1 0,0 26,9 25,1—28,7

Фузидієва кислота 70,4 0,0 29,6 27,7—31,5

Фосфоміцин 73,3 0,0 26,7 24,5—28,5

Триметоприм 91,3 0,0 8,7 7,5—9,9

Триметоприм/сульфаметоксазол 90,6 0,0 9,6 8,4—10,8

Примітка. S — чутливі; I — помірно стійкі; R — резистентні; ДІ — довірчий інтервал.
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штамів S. aureus, що створює проблему для 
ефективного лікування хірургічних хворих із 
гнійно-запальними інфекціями. Резистентність 
клінічних штамів S. aureus до тестованих анти-
бактеріальних препаратів становила в серед-
ньому 26,4 % (95 % ДІ — 24,6—28,2 %). 

Найактивнішими до клінічних штамів 
S. aureus у досліджуваному стаціонарі були 
ертапенем, піперацилін/тазобактам, нітрофу-
рантоїн, цефокситин, лінезолід, триметоприм, 
тігециклін і триметоприм/сульфаметоксазол. 
Найбільшу резистентність клінічні штами 
S. aureus виявили до цефподоксиму (91,7 %), 
ампіциліну (85,0 %), цефтазидиму (80,0 %), пе-
ніциліну (75,0 %), цефіксиму (73,0 %), цефо-
перазону/сульбактаму (71,5 %) і азитроміцину 
(69,5 %). Високі показники резистентності (від 
50 до 60 %) відзначено до 7 (14 %) із 51 тесто-
ваних антибактеріальних препаратів. 

Загалом 17 (34 %) протестованих антибак-
теріальних препаратів виявилися неефектив-
ними для лікування гнійно-запальних інфекцій, 
спричинених S. aureus, резистентність до яких 
становила понад 40 %. Частка MRSA станови-
ла 37,2 % (95 % ДІ — 35,2—39,2 %), VRSA — 
21,1 % (95 % ДІ — 19,4—22,8 %). 

Отримані нами результати досліджень уз-
годжуються з даними інших авторів щодо чут-
ливості S. aureus — збудників нозокоміальних 
гнійно-запальних інфекцій у хірургічних ста-
ціонарах [2, 3, 8—10]. У країнах Європейсько-
го Союзу у 2012—2015 рр. частота виділен-
ня MRSA в середньому становила від 16,8 до 
18,8 %. Найменші показники зафіксовано в 
Скандинавських країнах (у Швеції (0,8 %), Нор-
вегії (1,3 %), Ісландії (1,7 %), Фінляндії (2,1 %)), 
Нідерландах (1,3 %) і Данії (1,6 %), — на Кіпрі 
(43,4 %), у Португалії (46,8 %), на Мальті (48,3 %) 
та в Румунії (57,2 %) [3]. 

Стійкість до оксациліну відрізняється у ліку-
вальних закладах та різних відділеннях одного і 
того самого стаціонару. За результатами дослід-
жень українських авторів, рівень поширення 
MRSA в країні у 2009 р. становив 31,3—77,3 % 
[1, 9]. Це свідчить про необхідність проведення 
в кожному хірургічному стаціонарі моніторингу 
нозокоміальних інфекцій, який є невід’ємною 
складовою системи інфекційного контролю, 
основою для раціональної антибіотикотерапії та 
ефективних протиепідемічних заходів. 

Згідно з наказами МОЗ України від 
04.04.2008 р. № 181 «Про затвердження мето-
дичних рекомендацій “Епідеміологічний нагляд 

за інфекціями області хірургічного втручання 
та їх профілактика”» та від 04.04.2012 р. № 236 
«Про організацію контролю та профілактики 
післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, 
спричинених мікроорганізмами, резистентними 
до дії антибактеріальних препаратів» для про-
ведення доопераційної антибіотикопрофілакти-
ки та емпіричної антибіотикотерапії не можна 
застосовувати препарати, до яких є стійкими 
25 % і більше штамів мікроорганізмів — збуд-
ників інфекцій ділянки хірургічного втручання. 
У нашому дослідженні резистентність клінічних 
штамів S. aureus до тестованих антибактеріаль-
них препаратів становила 56 % (28 із 51).

Результати наших досліджень свідчать, що 
значна варіабельність антибіотикорезистен-
тності клінічних штамів S. aureus у відділеннях 
хірургічного профілю досліджуваного стаціона-
ру потребує систематичного проведення моніто-
рингу чутливості до антибактеріальних препа-
ратів — збудників гнійно-запальних інфекцій. Це 
дасть змогу розробити політику раціонального 
використання антибіотиків у стаціонарі залежно 
від локальних даних щодо резистентності до 
антибактеріальних препаратів. 

ВИСНОВКИ 
1. Резистентність нозокоміальних штамів 

S. aureus у хірургічних відділеннях досліджува-
ного стаціонару становить важливу терапевтич-
ну та епідеміологічну проблему. Досліджувані 
штами S. aureus мали 100 % чутливість до ерта-
пенему та піперациліну/тазобактаму. Більшість 
(75—80 %) штамів виявили резистентність до 
тестованих антибіотиків. Найбільш активними 
до клінічних штамів S. aureus у досліджуваному 
стаціонарі були нітрофурантоїн, цефокситин, лі-
незолід, триметоприм, тігециклін і триметоприм/
сульфаметоксазол. Високу резистентність шта-
ми S. aureus виявили до цефподоксиму (91,7 %), 
ампіциліну (85,0 %), цефтазидиму (80,0 %), пе-
ніциліну (75,0 %), цефіксиму (73,0 %), цефо-
перазону/сульбактаму (71,5 %) і азитроміцину 
(69,5 %). Частка резистентних до ванкоміцину 
штамів S. aureus (VRSA) становила 21,1 % (95 % 
довірчий інтервал — 19,4—22,8 %). Загальна 
поширеність у лікарні резистентних до мети-
циліну штамів S. aureus (MRSA) — 37,8 % (95 % 
довірчий інтервал — 35,2—39,2 %), у хірургічних 
відділеннях — від 28,7 до 44,8 %.

2. З огляду на постійну зміну рівня резистен-
тності нозокоміальних штамів S. aureus у регіо-
нах України, доцільно здійснювати постійний 
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Конфлікт інтересів 

Конфлікту інтересів немає. Роботу виконано в рамках науково-дослідної роботи кафедри  
мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П.Л. Шупика.

моніторинг резистентності до дії антибіотиків 
у кожному стаціонарі та на підставі отриманих 
локальних даних розробити лікарняний фор-
муляр антибіотиків. 

3. Політику застосування антибіотиків у кож-
ному хірургічному стаціонарі слід визначати за-
лежно від локальних даних про резистентність 
до антибактеріальних препаратів. 
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АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ НОЗОКОМИАЛЬНыХ ШТАММОВ 
StaPhylococcuS aureuS, ВыДЕЛЕННыХ ОТ ХИРУРГИчЕСКИХ БОЛЬНыХ 

В КИЕВСКОй ОБЛАСТНОй КЛИНИчЕСКОй БОЛЬНИцЕ

А.Г. Салманов 1, В.В. Поточилова 2, К.Л. Руднева 2

1 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев, Украина 
2 КУ Киевского областного совета «Киевская областная клиническая больница», Киев, Украина

Резюме

цель работы — изучить резистентность к антибиотикам клинических штаммов Staphylococcus aureus, 
выделенных от больных в хирургических отделениях Киевской областной клинической больницы. 
Материалы и методы. Исследованы 574 клинических штамма S. aureus, выделенные от хирургических 
больных в Киевской областной клинической больнице в период с января 2015 г. по декабрь 2017 г. 
Для сбора данных использовали лабораторные журналы стационара. Идентификацию выделенных 
культур и чувствительность к антибиотикам исследовали с помощью автоматизированного микробио-
логического анализатора VITEK 2 Compact (bioMerieux, Франция). В некоторых тестах для определения 
чувствительности использовали диско-диффузный метод Kирби — Бауэра. Изучена чувствительность 
штаммов S. aureus к 51 антимикробному препарату (пенициллин, ампициллин, амоксициллин, азлоцин, 
оксациллин, ампициллин/сульбактам, амоксициллин/клавуланат, цефоперазон/сульбактам, пипера-
циллин/тазобактам, пиперациллин, цефазолин, цефуроксим, цефомандол, цефотаксим, цефокситин, 
цефтриаксон, цефиксим, цефподоксим, цефтазидим, цефепим, имипенем, меропенем, эртапенем, 
канамицин, гентамицин, тобрамицин, нетилмицин, амикацин, эритромицин, азитромицин, клиндамицин, 
тетрациклин, доксициклин, ванкомицин, тейкопланин, офлоксацин, левофлоксацин, ципрофлоксацин, 
моксифлоксацин, гатифлоксацин, норфлоксацин, хлорамфеникол, нитрофурантоин, рифампицин, 
линезолид, тигециклин, фосфомицин, фузидиевая кислота, мупироцин, триметоприм и ко-тримокса-
зол). Результаты исследований оценивали в соответствии с критериями Европейского комитета по 
тестированию чувствительности к антимикробным препаратам (EUCAST).
Результаты и обсуждение. Клинические штаммы S. aureus имели 100 % чувствительность к пипе-
рациллину/тазобактаму и эртапенему. Большинство (75—80 %) штаммов проявили резистентность к 
тестируемым антибиотикам. Наиболее активными к S. aureus в исследованном стационаре были ни-
трофурантоин, цефокситин, линезолид, триметоприм, тигециклин и триметоприм/сульфаметоксазол. 
Высокий уровень резистентности штаммы S. aureus продемонстрировали к цефподоксиму (91,7 %), 
ампициллину (85,0 %), цефтазидиму (80,0 %), пенициллину (75,0 %), цефиксиму (73,0 %), цефоперазо-
ну/сульбактаму (71,5 %) и азитромицину (69,5). Доля резистентных к ванкомицину штаммов S. aureus 
(VRSA) составила 21,1 % (95 % доверительный интервал — 19,4—22,8 %). Общая распространенность 
в больнице резистентных к метициллину штаммов S. aureus (MRSA) — 37,8 % (95 % доверительный 
интервал — 35,2—39,2 %), в разных хирургических отделениях больницы — от 28,7 до 44,8 %. 
Выводы. Антибиотикорезистентность нозокомиальных штаммов S. aureus в хирургических отделениях 
Киевской областной клинической больницы является важной терапевтической и эпидемиологической 
проблемой. Учитывая существенные отличия и изменение уровня резистентности нозокомиальных 
штаммов S. aureus в регионах Украины, необходимо проводить постоянный мониторинг чувствитель-
ности к антибиотикам в каждом хирургическом стационаре и на основании полученных локальных 
данных разработать больничный формуляр антибиотиков. Политику применения антибиотиков в хи-
рургическом стационаре следует определять в зависимости от локальных данных о резистентности 
к ним. Необходимо наладить систему эпидемиологического надзора за микробной резистентностью 
на локальном, региональном и национальном уровнях. 
Ключевые слова: Staphylococcus aureus, хирургия, нозокомиальные инфекции, антибиотики, анти-
биотикорезистентность, MRSA, VRSA.
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ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF NOSOCOMIAL STRAINS  
StaPhylococcuS aureuS ISOLATES FROM SURGICAL PATIENTS  

IN KYIV REGIONAL CLINICAL HOSPITAL, UKRAINE

A.G. Salmanov 1, V.V. Potochilovа 2, K.L. Rudneva 2

1 Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine 
2 Kyiv Regional Clinical Hospital, Kyiv, Ukraine

Abstract

Objective — to determine antimicrobial resistance of nosocomial strains Staphylococcus aureus isolates 
from surgery patients. 
Materials and methods. The clinical strains of S. aureus (574) isolated from surgical patients from January 2015 
to December 2017 in Kyiv Regional Clinical Hospital of the Ukraine have been studied. Clinical isolates were 
allocated and identified in Central microbiological laboratory in Kyiv Regional Clinical Hospital. 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 AST card (bioMerieux, 
France). Some antimicrobial susceptibility test used K-B (Kirby – Bauer antibiotic testing). Sensitivity of S. aureus 
strains has been studied up to 51 antibiotics: penicillum, ampicillin, amoxicillin, azlocillin, ampicillin/sulbactam, 
amoxicillin/clavulanic acid, oxacillin, cefoperazone/sulbactam, piperacillin/tazobactam, piperacillin, cefazolin, 
cefuroxime, cefamandolum, cefotaximum, cefoxitin, ceftriaxone, cefixime, cefpodoxime, ceftazidime, cefepim, 
imipenem, meropenem, ertapenem, kanamycin, gentamicin, tobramyinum, netilmicin, amikacinum, eritromicin, 
azithromycin, clindamycin, tetracyclin, doxycyclinum, vancomycin, teicoplaninum, ofloxacinum, levofloxacin, 
ciprofloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin, norfloxacin, chloramphenicol, nitrofurantoinum, rifampicin, linezolidum, 
tigecycline, fosfomicin, acidum fusidicum, mupirocinum, trimethoprimum, and trimethoprim/sulfamethoxazole. 
Interpretative criteria were those suggested by the European Committee on Antimicrobial Testing (EUCAST).
Results and discussion. To S.aureus the drug sensitive rates of piperacillin/tazobactam and ertapenem were 
both 100 %, but most of the drug resistant rates were over 65—70 %. The highest activity to S. aureus had 
nitrofurantoinum, cefoxitin, linezolid, trimethoprimum, tigecycline, and trimethoprim/sulfamethoxazole. The 
high rates of resistance were registered for cefpodoxime (91.7 %), ampicillin (85.0 %), ceftazidime (80.0 %), 
penicillin (75.0 %), cefixime (73.0 %), cefoperazone/sulbactam (71.5 %), and to azithromycin (69.5 %). The 
vancomycin — resistant S. aureus (VRSA) accounted for 21.1 % [95 % CI 19.4—22.8 %]. The frequency of 
isolation of MRSA among tested strains was 37.8 % [95 % CI 35.2—39.2 %] varying from 28.7 % to 44.8 % 
in different surgical departments in Kyiv Regional Clinical Hospital. 
Conclusions. Antibiotic resistance to S. aureus in surgical hospitals, being a subject of the research is 
considered to be a serious therapeutic and epidemiologic problem. 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, antibiotic, antimicrobial resistance, 
MRSA, VRSA.
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Концепція «Єдине здоров’я»:  
передача антибіотикорезистентності 
від тварин до людей
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В.П. Музика 2, О.М. Брезвин 2, Г.В. Савчук 4
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імені П.Л. Шупика, Київ, Україна
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ветеринарних препаратів та кормових добавок, Львів, 
Україна

3 Львівський національний університет ветеринарної медицини 
та біотехнологій імені С.З. Гжицького, Львів, Україна

4 Головне управління ветеринарної медицини в м. Києві, 
Київ, Україна

ВСТУП

Протягом багатьох десятиліть резистентність 
до антибіотиків визнавали як проблему охорони 
здоров’я в глобальному масштабі. Нині всесвітні 
організації з питань охорони здоров’я розгля-
дають подолання її як одне з першочергових 
завдань. Деякі причини антибіотикорезистен-

тності загальновизнані. Наприклад, надмірне 
і неналежне використання антибіотиків проти 
небактеріальних інфекцій, таких як застуда та 
інші вірусні інфекції, а також нераціональне за-
стосування антибактеріальних засобів у клінічній 
сфері. Взаємозв’язок між бактеріями, резистен-
тними до лікарських засобів, котрі використо-

Реферат

Антимікробні засоби — це терапевтичні засоби, ефективність яких суттєво зменшується з появою і 
поширенням резистентності до антибіотиків. Існує багато доказів того, що застосування антибіотиків є 
важливим чинником для виникнення резистентності, поява якої можлива не лише там, де безпосередньо 
застосували певні препарати, а і в інших місцях через горизонтальну генетичну передачу. Використання 
антимікробних засобів у тварин (окрім лікування) призводить до збільшення кількості бактерій, рези-
стентних до антибактеріальних засобів, — як патогенів, які здатні прямо або опосередковано інфікувати 
людей, так і умовно-патогенних бактерій, котрі можуть переносити детермінанти резистентності в ор-
ганізм людини в різний спосіб: безпосередньо через контакт з тваринами і опосередковано — через 
харчовий ланцюг, воду, повітря та ґрунти, удобрені гноєм, або стічні води. Тривале застосування анти-
біотиків не для лікування, а, наприклад, для стимулювання росту сільськогосподарських тварин,  від 
яких отримують продукти харчування, збільшує пул резистентних генів, а також їх щільність, оскільки 
бактерії вільно мігрують у довкілля. Актуальним є вивчення наслідків застосування нетерапевтичних 
антимікробних засобів у тварин для здоров’я людей, а також дослідження передачі резистентності 
до антибіотиків від тварин до людей умовно-патогенними мікроорганізмами та бактеріями із довкілля. 
Ключові слова:  концепція «Єдине здоров’я», патогени, інфекції, антибіотики, антибіотикорезистен-
тність, медицина, ветеринарія, сільське господарство. 
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Концепція «Єдине здоров’я»: передача антимікробної резистентності від тварин до людей. International 
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вують у людей, та застосуванням антибіотиків у 
сільськогосподарських тварин, від яких отри-
мують продукти харчування, є предметом ди-
скусій [1—5]. Проведено багато досліджень для 
встановлення такого взаємозв’язку. Отримано 
прямі та непрямі докази того, що резистентність 
до антибіотиків, які використовують у тварин, 
передається бактеріям-збудникам захворювань 
у людей. У деяких дослідженнях установлено, 
що застосування антибіотиків у сільськогоспо-
дарських тварин не для лікування, а наприклад, 
для стимулювання росту, для догляду за тва-
ринами та аквакультури, впливає на здоров’я 
працівників на фермах, а також на інших лю-
дей через харчовий ланцюг [6, 7]. Незважаючи 
на заборону нетерапевтичного використання 
антимікробних засобів у Європі, тривають су-
перечки щодо співвідношення між втратами та 
вигодами від цього. Для остаточного вирішення 
цього питання бракує переконливих наукових 
доказів. На відміну від США в Європейському 
Союзі застосовують принцип «обережності» як 
провідний у сфері охорони здоров’я. Цей прин-
цип передбачає, що «коли докази свідчать про 
те, що певна діяльність може спричинити значну 
шкоду для здоров’я людей або гігієни довкілля, 
необхідно шукати можливості запобігти їй, навіть 
якщо таку шкоду точно не доведено» [8]. 

У звіті FAAIR (Facts about Antibiotics in Animals 
and the Impact on Resistance, Факти про анти-
біотики для тварин і вплив на резистентність) 
Об’єднання за раціональне використання анти-
біотиків (Alliance for the Prudent Use of Antibiotics 
(APUA)) зазначено сфери, в яких використання 
антибіотиків може бути скорочене, і надано 
декілька рекомендацій для зменшення тягаря 
генів резистентності, поява яких пов’язана з 
нетерапевтичним використанням антибіотиків 
у тварин [9].

Незважаючи на актуальність та епідеміо-
логічне значення, проблему резистентно сті мі-
кроорганізмів-збудників інфекційних хвороб до 
антибіотиків в Україні досліджено недостатньо. 
Нормативні документи, які регулюють застосу-
вання антимікробних препаратів, не відповідають 
сучасному рівню знань, що не дає змоги розро-
бити і впровадити в медичну та ветеринарну пра-
ктику ефективні заходи боротьби з інфекціями.

Накопичення даних щодо резистентності 
мікроорганізмів до антимікробних препаратів 
сприяє поліпшенню розуміння шляхів передачі 
та розробці ефективних заходів профілактики 
інфекційних захворювань. Це потребує вре-

гулювання заходів з контролю та запобігання 
поширенню мікроорганізмів, резистентних до 
дії протимікробних препаратів.

Мета роботи — проаналізувати результати 
наукових досліджень та визначити можливості 
передачі антибіотикорезистентності мікроор-
ганізмів від тварин до людей.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
За даними світової літератури проаналізо-

вано результати наукових досліджень, при-
свячених проблемі резистентності бактерій до 
антимікробних препаратів, які використовують 
у медицині, ветеринарії та сільському господар-
стві, а також можливість передачі антибіотико-
резистентності від тварин до людей. 

Пошук матеріалів проведено в електронних 
базах даних MEDLINE, PubMed, WHO та Націо-
нальної бібліотеки України імені В.І. Вернадсь-
кого. З 209 англомовних літературних джерел, 
опублікованих у період з 1997 до 2017 р., для 
аналізу було відібрано 151 дослідження, яке 
відповідало критеріям нашого дослідження. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Антимікробні засоби дають тваринам з різ-

них причин: лікування захворювань, їх про-
філактика та контроль, стимуляція росту, для 
ефективного використання кормів. Застосуван-
ня антибіотиків як стимуляторів росту вперше 
почали відстоювати в середині 1950-х років, 
коли було виявлено, що невелика доза (1/10—
1/100 терапевтичної дози) антибіотиків, таких 
як прокаїн-пеніцилін і тетрациклін (procaine 
penicillin and tetracycline), яку давали тваринам 
з кормом, може підвищити співвідношення ра-
ціону та маси тіла у свійських птиць, свиней і 
великої рогатої худоби. 

Протягом багатьох років доводили пози-
тивний ефект такої практики, тоді як негативні 
наслідки не було виявлено. Проте мікробіологи 
та інфекціоністи зіткнулися з резистентністю 
до антибіотиків [10, 11]. Вони з’ясували, що на 
фермах, де використовували антимікробні за-
соби-стимулятори росту, в шлунково-кишковій 
флорі працівників ферм і тварин було більше 
резистентних бактерій, ніж на фермах, де їх не 
застосовували. 

У 1975 р. було проведено проспективне 
дослідження in vivo/in situ, щоб оцінити вплив 
додавання в корм низької дози oxytetracycline 
(антимікробного засобу-стимулятора росту) 
на кишкову флору курчат і мешканців ферм 
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[12]. Результати свідчили про наявність колоній 
штамів Escherichia coli, резистентних до тетра-
цикліну та до інших лікарських засобів у кур-
чат та у кишковій флорі членів фермерської 
сім’ї. Дослідження протягом наступних 30 років 
встановили кількісний і якісний взаємозв’язок 
між практикою використання антимікробних 
засобів у кормах для тварин та зростанням 
поширення стійких до лікарських засобів бак-
теріальних інфекцій у людей [13, 14].

Нелікарські антимікробні засоби і практики 

Сільськогосподарські тварини в США і Єв-
ропі отримували антимікробні засоби, зокрема 
препарати, котрі застосовували в медицині, не 
для лікування до 1970-х років. За відсутності 
повних достовірних даних використання та-
ких препаратів у США оцінювали як таке, яке 
дорівнювало [15] або у 8 разів перевищувало 
[16, 17] застосування з метою терапії. Останнім 
часом виникло занепокоєння щодо широкого 
застосування антимікробних засобів у сільсько-
господарській галузі країн, котрі розвиваються, 
яке зросло більше ніж удвічі з 1994 до 2004 рр. 
[18, 19]. Від 80 до 90 відсотків всього спожи-
вання антибіотиків у сільському господарстві 
відбувається в Азії і 67% — у Китаї [20]. 

У багатьох країнах рибне господарство ін-
тегроване в систему каналізації, промислових 
стічних вод чи земельне сільське господарство, 
оскільки гній та інші сільськогосподарські відхо-
ди зазвичай використовують для корму риб [21]. 

Скупчення, антисанітарні заходи та інші дії 
в такому виробництві промислового масштабу 
діють на рибу як стрес-чинники і призводять до 
збільшення застосування антибіотикопрофілак-
тики, зокрема, при розведенні креветок і хижих 
риб (таких як лосось). Незважаючи на те, що в 
Західній Європі та Північній Америці припинили 
використовувати антимікробні засоби-стимуля-
тори росту в сільському господарстві, догляд 
за рибами відбувається із додаванням терапев-
тичних засобів до корму для риб, що зумовлює 
незахищеність всієї маси води від дії антибіотиків. 

Широке застосування антибіотиків для корму 
риб спричиняє їх потрапляння із неспожитого 
корму і фекалій у воду ставків, що спричиняє не 
лише селективне навантаження на осад та водну 
мікрофлору, а і дію залишкових антимікробних 
засобів на дику рибу і молюсків через потраплян-
ня у віддаленіші місця [18]. У такому середовищі 
трансдукція (інфекції від бактеріофагів) відіграє 
важливу роль у горизонтальному перенесенні 

генів [22]. Історично склалося так, що поява та пе-
редача резистентності до антибіотиків відбулися 
швидше від водних бактерій до людей, аніж від 
бактерій наземних тварин до людей [23].

У США в середині 1990-х років викори-
стання антибіотиків у рибній галузі оцінили в 
204—433 тис. фунтів стерлінгів [24] (близько 
2 % немедичного використання для великої 
рогатої худоби, свиней і птиці) [25]. У багатьох 
країнах використання антибіотиків не регла-
ментоване, відсутні статистичні дані щодо їх 
застосування [24, 26]. 

Хоча загальна кількість антибіотиків, котрі за-
стосовують в аквакультурі, менша порівняно із 
рослинництвом і тваринництвом, спостерігається 
дедалі більше використання груп антибіотиків, 
які також застосовують у медицині. Наприклад, 
у Чилі щорічно використовують близько 100 тонн 
хінолонів (у 10 разів більше, ніж у медицині), пе-
реважно в аквакультурі [27]. Зафіксовано що-
найменше 13 антимікробних засобів, які засто-
совували фермери на Тайському узбережжі [28].

Велика Британія, схвильована появою в 
1960-х Salmonella, стійкої до багатьох лікарсь-
ких засобів, за допомогою Swann Report (1969) 
підтвердила ймовірність того, що антибіотики, 
що використовуються як стимулятори росту 
для тварин, значною мірою сприяють появі 
інфекцій, резистентних до лікарських засо-
бів. Було зроблено висновок, що стимуляція 
росту тварин за допомогою антибіотиків, які 
використовують для лікування людей, має бути 
заборонена [1]. Спочатку у Великій Британії, 
пізніше — в інших європейських країнах та Ка-
наді припинили таку практику. Проте в США та 
більшості європейських країн продовжували 
використовувати стимулятори росту, але не 
засобів, які застосовують у медицині. Такі анти-
біотики, як bacitracin, avoparcin, bambermycins, 
virginiamycin та tylosin, набули популярності як 
замінники з вужчим спектром дії, котрі чинять 
менший вплив на кишкову флору. Проте не-
передбачуваним виявився взаємозв’язок між 
деякими з таких засобів і препаратами, які ви-
користовують у медицині. Це означало, що вони 
мали впливати на одні й ті самі організми, тому 
використання одного засобу могло створювати 
перехресну резистентність до іншого.

Вплив використання антимікробних 
засобів не з метою лікування

Терапевтичні засоби застосовують для ліку-
вання окремих тварин з метою контролю появи і 
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репродукції штамів, резистентних до антимікроб-
них засобів, через їх відносно нетривале застосу-
вання і невелику кількість тварин, яких лікують. 

Резистентні штами, які можуть з’явитися, 
виводяться після повернення до нормальних, 
нестійких до лікарських засобів, коменсаль-
них засобів [29]. У разі зростання стійкості до 
засобу тривало використовують антибіотики, 
зокрема стимулятори росту, в низьких дозах. 
Їх застосування у великій кількості у складі 
концентрованих тваринних кормів збільшує 
кількість тварин з резистентними бактеріями. 
Відсутність екологічної рівноваги призводить 
до появи сприйнятливості та репродукції ве-
ликої кількості резистентних генів. Селекція 
резистентності пов’язана не із загальною 
кількістю антибіотиків, які використовують у 
конкретному середовищі, а з кількістю тва-
рин, котрі приймають лікарський засіб. Годівля 
окремої тварини антибіотиками призводить до 
появи і поширення резистентних до антибіоти-
ків бактерій [30]. Використання не з терапев-
тичною метою антимікробних засобів також 
чітко пов’язано з розвитком стійкості до ба-
гатьох лікарських засобів (мультирезистен-
тності), зокрема до препаратів, які ніколи не 
використовували на фермах [12, 23, 31—38]. 

Тривале застосування одного антибіотика 
створює резистентність до багатьох лікарсь-
ких засобів, структурно не пов’язаних, через 
взаємозв’язок генів у плазмідах і транспозонах 
[12, 39]. Дослідження впливу застосування не з 
терапевтичною метою антимікробних засобів 
на появу резистентності у сільськогосподарсь-
ких тварин, від яких отримують продукти хар-
чування, стосувалися переважно трьох видів — 
Enterococcus, Escherichia та Campylobacter, 
рідше — Salmonella і Clostridium. Всі вони можуть 
бути наявні в нормальній кишковій флорі (умовно-
патогенні мікроорганізми) сільськогосподарських 
тварин, але можуть стати людськими патогенами. 

Проспективне дослідження, проведене в 
1975 р. [12], а також дослідження, виконані 
протягом наступних десятиліть, однозначно 
продемонстрували селективний характер не-
великих доз нетерапевтичних антимікробних 
препаратів-стимуляторів росту як патогенної, 
так і коменсальної флори тварин, які виро-
щують для отримання продуктів харчування 
(птиця, свині, велика рогата худоба) [40—43]. 
Дослідження, проведені за останні 10 років, 
підтвердили селективний характер масового 
лікування за допомогою антимікробних засо-

бів в аквакультурі [18, 19]. Ці дослідження були 
орієнтовані на патогени Aeromonas як риб, так 
і людей, та на високу частоту передачі їх рези-
стентних плазмід E. coli та Salmonella [18].

F.M. Aarestrup і В. Carstensen виявили, що 
стійкість, яка виникла внаслідок застосування 
одного з нетерапевтичних антимікробних засо-
бів (tylosin) у кишкових бактерій свиней, могла 
вивитися в стафілококів, ізольованих від повер-
хні шкіри. У кишкових ентерококів стійкість до 
еритроміцину (терапевтичний засіб для людей) 
виникала дуже швидко (протягом 1 тиж), тоді як 
у Staphylococcus hyicus зі шкіри — поступово, 
збільшуючись у 5 разів за 20 днів [44].

Появу бактеріальної перехресної стійкості 
до нетерапевтичних антимікробних засобів, 
котрі використовують для тварин, від яких от-
римують продукти харчування, та лікарських 
засобів для людей продемонстровано на при-
кладі авопарцину (стимулятор росту) та іншо-
го представника глікопептидів — ванкоміцину 
(важливий терапевтичний засіб для людей). 
Виявлено штами ентерококів, резистентних до 
ванкоміцину (VRE), які є людськими патогенами. 

Зв’язок між стійкістю до антибіотиків у тварин 
і людей було встановлено, коли J. Bates зі співавт. 
виявили ентерококи, ко-резистентні до авопар-
цину та ванкоміцину, у свиней і дрібних тварин 
з двох різних ферм. Методами риботипування 
встановлено, що деякі зразки з ферм і каналізації 
збігалися з Enterococcus spp. з лікарні. Струк-
тура обох лікарських засобів подібна, оскільки 
вони належать до групи глікопептидів [45].

У багатьох дослідженнях вивчено вплив но-
вих нетерапевтичних антимікробних засобів 
на мікрофлору тварин. Застосування tylosin та 
virginiamycin у норвезьких свиней і птиці при-
звело до значного поширення резистентності 
до обох засобів Enterococcus faecium (75—82 % 
до tylosin і 49—70 % до virginiamycin). Стійкість 
до аvilamycin, також пов’язану з використанням 
avilamycin, спостерігали на дослідній і контроль-
ній фермах. Вона була значно вищою серед 
птахів, ніж серед свиней [46]. Такі результати 
дають підставу припустити, що інші селективні 
засоби можуть бути наявні в середовищі або 
що речовини, пов’язані з avilamycin, не було 
виявлено. Не лише вибір і доза лікарського за-
собу, а і кількість тварин, яких лікували, можуть 
впливати на наслідки застосування препарату.

Припускають, що екологічні та генетичні чин-
ники можуть відігравати певну роль у тривалій 
резистентності [47]. Резистентність (особливо до 
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тетрацикліну, еритроміцину, ампіциліну) виявлено 
в деяких тварин [31, 48—50]. Імовірно, її виник-
нення пов’язане з іншими чинниками, такими як 
раціон, вік тварин, специфіка ферми, зміна кон-
тингенту та екологічне навантаження [51]. У той 
час як T.W. Alexander зі співавт. виявили мульти-
резистентні (до тетрацикліну, ампіциліну) бактерії 
в контрольних тварин, штами, які з’явилися після 
застосування антимікробних засобів-стимуля-
торів росту, не були з ними пов’язані [31]. 

Крім цього, резистентність до тетрацикліну 
була вищою у разі раціону на основі зерна порів-
няно з раціоном на основі силосу. P.M. Costa зі 
співавт. виявили резистентність, не пов’язану з 
антимікробними засобами-стимуляторами росту 
в ентерококів, імовірно, похідну від пучків шерсті 
тварин, тобто фермерське середовище і дже-
рело корму виявилися причинами виникнення 
резистентності, не пов’язаної з використанням 
антимікробних засобів-стимуляторів росту [48]. 

A.R. Khachatryan зі співавт. виявили фенотип 
мультирезистентних до стрептоміцину, суль-
фонаміду і тетрацикліну штамів (SSuT-рези-
стентний), який поширився через застосування 
окситетрацикліну в кормових добавках. Після 
відміни лікарського засобу виявилося, що фе-
нотип підтримується за рахунок невідомих ком-
понентів немедикаментозної кормової добавки, 
можливо, які містять інший ген, пов’язаний з 
плазмідами, стійкими до фенотипу SSuT [52]. 

Стійкість може також бути пов’язана зі ста-
більністю плазміди господаря, а також поясню-
ватися тим, що резистентність до тетрацикліну 
зазвичай не виявляється до дії тетрацикліну. 
Отже, енергозатрати господаря через рези-
стентність до тетрацикліну є меншими. Можна 
зробити висновок, що вилучення антибіотика 
не може спричинити швидке зникнення рези-
стентного штаму або плазміди.

Обмеження використання стимуляторів  
у кормах тварин в Європі

Одна з перших заборон щодо використання 
антимікробних засобів-стимуляторів росту сто-
сувалася тетрацикліну та була застосована в се-
редині 1970-х років [53]. До введення заборони 
в Нідерландах (1961—1974), van Leeuwen зі спі-
вавт. відстежили появу штамів Salmonella spp., 
резистентних до тетрацикліну. Проте після за-
борони використання цього препарату у тварин 
вони спостерігали зменшення резистентно-
сті до тетрацикліну у свиней та людей. Через 
10 років після останньої заборони Європейсь-

кого Союзу (1999) у багатьох дослідженнях, 
проведених у європейських країнах, Канаді та 
на Тайвані, вивчено застосування антибіотиків 
і схильність до резистентності після усунен-
ня основних лікарських засобів-стимуляторів 
росту, зокрема, авопарцину, а також наслідки 
резистентності Enterococcus до ванкоміцину 
[54—63]. Структурний взаємозв’язок та пере-
хресна резистентність до авопарцину зменшу-
вали ефективність ванкоміцину — важливого 
лікарського засобу для людських інфекцій.

Авопарцин (Avoparcin)

У багатьох європейських країнах викори-
стання авопарцину як кормової добавки при-
звело до появи культури VRE у фермерських 
тварин і здорових людей [64, 65]. Оскільки 
Enterococcus став основним мультирезистен-
тним патогеном, ванкоміцин застосовували як 
препарат основної терапії, часто — як останній 
лікарський засіб. Після заборони авопарцину 
в 1995 р. декілька дослідників повідомили про 
зменшення частоти VRE у тварин. 

У Данії максимальна частота виникнення 
VRE становила 73—80 %. У птиці вона знизи-
лася до 5—6 % [55, 64]. В Італії частота VRE в 
тушці та обрізках птиці зменшилася з 14,6 до 
8,0 % протягом 18 міс після заборони викори-
стання авопарцину в 1997 р. [66]. В Угорщині 
4-річне дослідження виявило зменшення поши-
рення VRE серед забитої великої рогатої худо-
би, свиней і птиці після заборони використання 
авопарцину, а також ванкоміцину [60]. 

За результатами моніторингових дослід-
жень як до, так і після заборони використан-
ня в Німеччині авопарцину в 1996 р., І. Klare зі 
співавт. повідомили про високу частоту VRE в 
1994 р. і зниження цього показника до 25 % 
у продовольчих товарах з птиці в 1999 р. [65]. 
Зменшення частоти VRE зафіксовано також 
на бройлерних фермах після заборони вико-
ристання авопарцину на Тайвані у 2000 р. [61].

Спостерігали також значно меншу кількість 
людей-носіїв VRE після заборони використання 
авопарцину. Паралельні дослідження кишкової 
флори здорових осіб у Німеччині показали, що 
утворення колоній VRE зменшилося з 13 % у 
1994 р. до 4 % у 1998 р. [65], у Бельгії — з 5,7 % 
у 1996 р. до 0,7 % у 2001 р. [67].

Virginiamycin та інші антибіотики 

Збільшення застосування virginiamycin для 
датських бройлерів у середині 1990-х років збі-
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глося зі зростанням резистентності E. faecium з 
27 до 70 % [54]. Після заборони використання 
virginiamycin резистентність зменшилася до 
34 % у 2000 р. Заборона у Данії в 1998 р. засто-
сування tylosin для свиней сприяла зменшенню 
резистентності до еритроміцину (структурно 
пов’язаний із tylosin макролід) з 66 до 30 % [68]. 

Застосування аvilamycin в 1995—1996 рр. 
підвищило резистентність штамів E. faecium у 
бройлерів з 64 дo 77 %, тоді як зменшення ви-
користання препарату після 1996 р. знизило по-
ширення до 5 % у 2000 р. У деяких дослідженнях 
установлено генетичний зв’язок між бактеріаль-
ними макролідами і стійкістю до глікопептидів у 
свиней. Резистентність не зменшувалася, доки 
не було обмежено застосування як авопарцину 
(глікопептид), так і tylosin (макролід). Зі змен-
шенням використання tylosin резистентність 
ентерококів до глікопептидів знизилася до 6 %, 
а E. faecium до макролідів — з майже 90 до 
47 %, E. faecalis — до 28 % [54]. Вперше було 
зафіксовано передачу резистентності до ван-
коміцину від Enterococcus до Staphylococcus 
aureus, яку було підтверджено у лабораторних 
мишей, через їх зв’язок з резистентністю до 
макролідів на тій самій плазміді [69].

Однак після заборони нетерапевтичних анти -
мікробних засобів частота захворювань тварин 
збільшувалася, що зумовило зростання ви-
користання терапевтичних засобів. Це стало 
предметом дискусій. Деякі країни зіткнулися з 
виникненням некротичного ентериту в курчат і 
коліту у свиней після заборони антимікробних 
засобів-стимуляторів росту [15, 70]. В Норвегії 
раптове зростання частоти некротичного ен-
териту в бройлерів зафіксовано після заборо-
ни використання авопарцину, що спричинило 
збільшення застосування антибіотикотерапії. 

Після схвалення іонофорної кормової до-
бавки narasin частота некротичного ентериту 
зменшилася [71]. Дійшли висновку, що заборо-
на прийому авопарцину незначно впливає на 
антибіотикотерапію [72]. У Швейцарії S. Arnold 
зі співавт. зафіксували після заборони вико-
ристання авопарцину збільшення загальної 
кількості антибіотиків, які використовують для 
догляду за свинями, але стабільний терапевтич-
ний вияв (денна доза за призначенням) [55]. До 
2003 р. загальне застосування антибіотиків для 
тварин у Данії, Норвегії і Швеції зменшилося на 
36, 45 та 69 % відповідно [72]. 

Найретельніший аналіз захворювань сви-
ней, продукції тваринництва і застосування 

антибіотиків після заборони використання 
авопарцину проведено в Данії. F.M. Aarestrup 
та співавт. не зафіксували жодних загальних 
негативних наслідків щодо раціону та відлу-
ченого молодняка у 1992—2008 та 1998—
2000 рр. Незважаючи на зростання викори-
стання антибіотиків у терапевтичних цілях 
одразу після заборони застосування авопар-
цину, не виявлено жодних віддалених негатив-
них наслідків, зокрема збільшення кількості 
летальних наслідків, зменшення середньо-
денного приросту маси тіла або продукції 
тваринництва [73]. Навіть якщо терапевтичне 
застосування препаратів зросло, кількість 
тварин, яких лікували, зменшилася порівняно 
з кількістю тих, для яких застосовували сти-
мулятори росту, а отже, селекційна щільність 
зменшувалася [30].

Установлено, що віддалені негативні наслід-
ки заборони авопарцину поступово зменшува-
лися аж до зникнення. Оскільки фермери змі-
нили практику догляду за тваринами, спалахи 
захворювань стали не такими значними. Підви-
щений імунітет і зменшений показник інфекції 
зумовили появу певних вимог до застосування 
антибіотиків з терапевтичною метою.

Недавні дослідження показали, що первинні 
ефекти застосування антимікробних засобів-
стимуляторів росту (збільшення маси тіла та 
ефективність використання кормів) виявилися 
меншими, хоча результати залежали від виду 
тварин і типу антибіотиків. M.S. Diarra зі спі-
вавт. не виявили однакового впливу на масу 
тіла або прийом їжі у птиці п’яти антимікроб-
них засобів-стимуляторів росту, а кормова 
ефективність збільшилася лише у варіанті з 
пеніциліном [32]. T.J. Dumonceaux зі співавт. 
повідомили про суттєве збільшення маси тіла 
(на 10 %) та кормової ефективності (на 7 %) при 
використанні virginiamycin, але лише протягом 
перших 15 днів [74]. 

Таким чином, вдосконалені фермерські прак -
тики та програми розведення, які передбачають 
зменшену кількість тварин, кращий санітарний 
стан, терапію за призначенням, застосування 
ензимів, пребіотиків, пробіотиків і вакцин, част-
ково компенсували позитивні ефекти антибіо-
тиків-стимуляторів росту [75—77].

Передача резистентності 
до антибіотиків від тварин до людей

Будь-яке використання антибіотиків позна-
читься на бактерії, резистентній до лікарських 
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засобів. Застосування антибіотиків з різною 
метою, їх малих доз, тривалих курсів для тва-
рин, від яких отримують продукти харчування, 
створюють ідеальне селективне навантаження 
для розмноження резистентних штамів. По-
ширення резистентності може виникати через 
прямий контакт або опосередковано — через 
їжу, воду та застосування тваринних відходів на 
фермерських полях, а також шляхом горизон-
тальної передачі генетичних елементів, таких 
як плазміди, або злиття бактерій. 

Набуття резистентності 
через прямий контакт з тваринами

Працівники ферм та забійних цехів, вете-
ринари та особи, які тісно контактують з пра-
цівниками ферм або з колонізованими мік -
роорганізмами або інфікованими тваринами, 
наражаються на ризик передачі колоній бак-
терій або інфекції від резистентних бактерій. 
Хоча така обмежена передача не створює за-
грози для населення в цілому, працівники та їх 
сім’ї стають носіями генів резистентних штамів 
серед населення і в лікарняних середовищах, 
де такі штами можуть перетворитися на пато-
гени [78, 79].

У більшості досліджень передачі резистен-
тних до антибіотиків бактерій від тварин до пра-
цівників ферм виявляють поширення резистен-
тності серед фермерів та їх контактів або серед 
фермерів після використання антибіотиків в їх 
діяльності. 

Хоча гентаміцин не схвалено як стимулятор 
росту в США, його найчастіше застосовують на 
підприємствах з вирощування бройлерів для 
профілактики ранньої смертності [82]. Дослід-
ження, проведене в 2007 р., виявило, що ризик 
перенесення штаму E. coli, стійкого до гентамі-
цину, був в 32 рази вищим у працівників, котрі 
доглядали за птицею, ніж у решти населення: в 
половини працівників були наявні колонії E. coli, 
резистентні до гентаміцину, порівняно з 3 % се-
ред інших працівників. Крім того, популяція, яка 
через професійну зайнятість була незахище-
ною, мала значно більший ризик перенесення 
бактерій, резистентних до багатьох лікарських 
засобів [83].

Застосування методів аналізу даних щодо 
нових генів дало змогу отримати переконливіші 
докази щодо тваринного походження бактерій, 
які утворюють колонії або інфікують людей. 
Гомологію між бактеріальними резистентними 
генами у людей і тварин на фермах спостеріга-

ли найчастіше для кормових патогенів, таких як 
Escherichia coli та Salmonella, рідше — для видів 
Enterococcus і штамів Staphylococcus aureus, 
резистентних до метициліну (MRSA). X.Y. Zhang 
зі співавт. виявили штами E. coli, резистентні 
до apramycin (антибіотик, який застосовують 
у сільському господарстві, але не в медицині), 
при дослідженні китайських фермерських ро-
бітників. На всіх фермах, де використовували 
apramycin як стимулятор росту, були праців-
ники, які переносили гени резистентності до 
apramycin. Такий самий ген aac(3)-IV було ви-
явлено в кожній культурі свині, птиці та у лю-
дини з певними резистентними профілями, що 
збігалися в усіх видів [84]. 

Група французьких учених знайшла ген 
aac(3)-IV у штамів E. coli, резистентних до 
apramycin та гентаміцину, виділених від корів, 
свиней та людей [85]. В іншому дослідженні 
подібні моделі резистентності та гени виявле-
но в штамах E. faecalis та E. faecium у людей, 
бройлерів і свиней у Данії [86]. J.H. Lee отримав 
зразки культур MRSA від великої рогатої худо-
би, свиней, курчат і людей в Кореї і виявив, що 
6 із 15 культур від тварин, ідентичні культурам, 
отриманим від людей, містять ген mecA, який 
відповідає за резистентність S. aureus до ме-
тициліну [87].

Поширення резистентності 
до антибіотиків через продовольчий ланцюг

Люди можуть отримати резистентні бактерії 
через контакт з продуктами тваринного по-
ходження або їх споживання (складний шлях 
передачі). Існують незаперечні докази, що про-
довольчі товари з тваринних джерел на всіх 
стадіях обробки містять велику кількість ре-
зистентних бактерій та генів їх резистентності. 
Задокументовано появу бактерій, резистен-
тних до антибіотиків, серед тварин на фермах 
та у м’ясних і рибних продуктах [18, 87—89]. 
Підтвердити, чи створюють такі джерела ре-
зистентності ризик для людей, важко через 
складні шляхи передачі від ферм до спожи-
вачів та часту передачу генів резистентності 
серед бактерій господарів. Це стало можливим 
з розвитком молекулярних технік, які можуть 
виявити однаковий ген (або плазміду) у штамів, 
отриманих від тварин або людей, навіть якщо 
культури від різних видів.

T.W. Alexander зі співавт. виявили наявність 
Escherichia coli, резистентної до лікарських 
засобів, у яловичій туші після патрання, че-
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рез 24 год після зберігання в холодильнику та 
у фарші, який зберігався від 1 до 8 днів [90]. 
Культури Campylobacter spp., резистентні до 
ципрофлоксацину, виявляли у 10–14 % зразків 
споживчої продукції з курчат [91, 92]. Наявність 
MRSA зафіксовано у 12 % зразків яловичини, 
телятини, ягнятини, баранини, свинини, індич-
ки, курятини та дичини, придбаних на ринку в 
Нідерландах [93], а також у молочних продуктах 
великої рогатої худоби в Італії [94]. Високу рези-
стентність до антибіотиків виявлено у бактерій, 
зокрема людських патогенів, а також виділених 
з риби, вирощеної на фермі, та креветок, при-
дбаних на ринку [95—97].

Деякі з генів антимікробної резистентності, 
виявлені у бактерій, виділених з продуктів, 
також зафіксували у людей, що є непрямим 
доказом передачі за рахунок маніпуляцій 
та /або споживання продуктів харчування. 
У 2001 р. T.L. Sorensen зі співавт. підтвердили 
ризик споживання м’ясних продуктів, колоні-
зованих резистентними бактеріями. Встанов-
лено, що Enterococcus faecium тваринного 
походження, резистентна до глікопептидів, 
потрапляла всередину людського організму 
із курятиною або свининою та виявлялася в 
людських фекаліях упродовж 14 днів після 
прийому їжі [98]. 

S.M. Donabedian зі співавт. виявили пере-
криття у гель-електрофорезі в пульсуючому 
полі (PFGE) зразків культур, резистентних до 
гентаміцину, отриманих від людей, зі свинини 
та курятини [99]. Вони встановили, що ген ре-
зистентності до антибіотиків, наявний у тварин, 
від яких отримували продукти харчування, ви-
являли також у продовольчих товарах від цих 
видів. Більш резистентні ентерококи мали ген 
aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Ia [99].

Набуття резистентності 
людськими інфекціями

Існують вагомі докази того, що споживання 
людиною продуктів харчування з бактеріями, 
резистентними до антибіотиків, прямо або опо-
середковано призводить до появи збудників ін-
фекцій, резистентних до антибіотиків. У 1985 р. 
при з’ясуванні причин смерті 72-річної жінки 
науковці з Аризони встановили зв’язок між спа-
лахом інфекції, спричиненої Salmonella enterica 
serovar Typhimurium, резистентної до багатьох 
лікарських засобів, та споживанням сирого мо-
лока. Культури, отримані від більшості пацієн-
тів, були ідентичні з культурами, отриманими з 

молока. Аналіз плазмід показав, що всі пацієнти 
були носіями однакової плазміди [100]. 

Спалах S. enterica serovar Typhimurium у 
1998 р. у Данії був спричинений штамами з ре-
зистентністю до nalidixic acid і зниженою чут-
ливістю до fluoroquinolone. PFGE показав, що 
унікальна резистентна модель була властива 
штамам Salmonella, отриманим з двох зразків 
свинини зі стада свиней та забійного цеху, в 
усіх пацієнтів [78].

Дослідження культур інфекцій сечовивід-
них шляхів, резистентних до гентаміцину, та  
фекальних культур E. coli, отриманих від людей  
і сільськогосподарських тварин, показали, що 
84,1 % людських зразків та 75,5 % тваринних 
містили ген aaaC2, резистентний до гентамі-
цину [101]. 

J.R. Johnson зі співавт. за допомогою про-
філів PFGE та RAPD штамів E. coli, резистен-
тних до фторхінолонів, отриманих з людської 
крові, зразків калу і забитих курчат, визначили, 
що у двох випадках вони були ідентичні ре-
зистентним культурам курчат, які виявлені в 
одних географічних регіонах. Людські штами 
E. coli, чутливі до лікарських засобів, генетично 
відрізнялися від бактерій, отриманих з птиці, що 
свідчило про те, що штами E. coli, резистентні 
до ципрофлоксацину, потрапили у людський 
організм, імовірно, із птиці [102, 103].

Інші дослідження підтвердили ширший 
зв’язок резистентних генів через продуктовий 
ланцюг. Резистентний ген blaCMY виявлено в 
усіх резистентних культурах Salmonella enterica 
серотип Newport, отриманих від людей, свиней, 
великої рогатої худоби та птиці. Плазміда, яка 
набула резистентності до дев’яти антимікроб-
них засобів або більше, була здатна до поши-
рення через злиття з клітиною E. coli [104]. 

Гомологія між генами CMY-2 в E. coli та 
штамів Salmonella, резистентних до цефало-
спорину, свідчила про те, що плазміди з набу-
тою резистентністю переносилися між обома 
бактеріальними видами. Автори виявили вищу 
частоту гена CMY-2 у штамах, отриманих від 
тварин, ніж у штамах, отриманих від людей, що 
підтверджувало тваринне походження людсь-
кого патогену [105]. 

Дослідження, проведене у 2000 р., виявило 
збіг профілів РFGE серед культур Enterococcus 
faecium, резистентних до ванкоміцину, отрима-
них від пацієнтів стаціонару, курчат та свиней у 
Данії. Молекулярні епідеміологічні дослідження 
також установили зв’язок генів резистентності 
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до тетрацикліну у штамів Aeromonas, отриманих 
від вирощеної на фермах риби, з патогенами 
Aeromonas у лікарнях [106]. Такі результати під-
тверджують клональне поширення резистен-
тних культур у різних популяціях [107].

Хронологічні дослідження виникнення ре-
зистентності через продовольчий ланцюг при-
пускають, що джерела резистентності серед 
тварин можуть спричинити підвищену резистен-
тність у споживачів продовольчих продуктів тва-
ринного походження. S. Bertrand зі співавт. про-
слідкували появу β-лактомаз (ESBL) CTX-M-2, 
гена широкого спектра дії в Salmonella enterica 
в Бельгії. Такий резистентний елемент вперше 
було знайдено в пуху птиці, а потім у м’ясі птиці 
та культурах, отриманих від людей [108]. 

Недавно проведене дослідження виявило 
зв’язок між бактеріями, резистентними до 
ceftiofur (патоген Salmonella enterica serovar 
Heidelberg та комменсал E. coli), отриманими 
від курятини у роздрібній торгівлі, та людськими 
інфекціями по всій Канаді. Тимчасове припинен-
ня ін’єкцій ceftiofur в яйця та щоки кардинально 
зменшило резистентність штамів, отриманих 
від курчат, та людських культур Salmonella, але 
вона знову зросла після відновлення застосу-
вання антибіотиків [109].

У трьох країнах (США, Іспанії та Нідерлан-
дах) документально підтверджено тісний тимча-
совий взаємозв’язок між проведенням терапії 
з використанням fluoroquinolone (sarafloxacin 
та enrofloxacin) у птиці та появою штамів 
Campylobacter, резистентних до fluoroquinolone, 
при людських інфекціях. Спостерігали 8—16-ра-
зове збільшення частоти резистентності порів-
няно з 0—3 % до застосування зазначених ан-
тибіотиків у США і Нідерландах та майже 50 % 
резистентність в Іспанії протягом 1—3 років [92, 
110, 111]. У Нідерландах збільшення частоти 
відзначене одночасно із зростанням рівня рези-
стентності культур, отриманих від продовольчої 
продукції з курятини в роздрібній торгівлі [110]. 
В американському дослідженні використову-
вали молекулярне субтипування, щоб проде-
монструвати зв’язок між клінічними людськими 
культурами і штамами, отриманими з продоволь-
чої продукції з курятини [92].

Існує теорія на підставі результатів моле-
кулярних та епідеміологічних досліджень, що 
детермінанти резистентності, виявлені при спа-
лахах інфекції, спричиненої Salmonella (штам 
DT104) у людей і тварин в Європі та Сполучених 
Штатах, імовірно, походять із сільськогоспо-

дарських ферм Далекого Сходу. Трансмісивний 
генетичний елемент містить ген флорфеніколу 
(floR) та ген тетрацикліну класу G, обидва були 
простежені до рибних патогенів Vibrio (Vibrio 
damsel та V. anguillarum відповідно). Обидва 
лікарські засоби широко застосовували в ак-
вакультурі [18].

У наведених прикладах зв’язок із викори-
станням антибіотиків не з метою лікування для 
тварин на фермах переважно опосередкований 
і великою мірою припускається, оскільки авто-
ри досліджень не мають статистичних даних 
щодо застосування антибіотиків на фермах. 
Інтерпретувати результати таких досліджень 
складно через велике поширення резистентно-
сті бактерій у тварин і людей до певних лікар-
ських засобів та універсальний характер генів 
резистентності. Один і той самий фермер може 
використовувати антибіотики як для лікування, 
так і з іншою метою.

Складнощі сучасного продовольчого ланцю-
га спонукають до проведення контрольованих 
досліджень, що дадуть однозначні докази щодо 
наявності зв’язку між застосуванням антибіоти-
ків для тварин та появою у бактерій резистен-
тності до антибіотиків, які використовують для 
лікування захворювань у людей. 

У невеликій кількості досліджень виявле-
но суттєве ослаблення переходу бактерій від 
тварин до людей. Наприклад, штам Salmonella 
enteric, резистентний до багатьох лікарських 
засобів, виявлений у 12-річного хлопчика зі 
штату Небраска, відстежили до телят його бать-
ка, яких недавно лікували від діареї. Культури, 
отримані від дитини та однієї з корів, належали 
до одного штаму CMY-2-mediated S. enterica, 
резистентного до цефтріаксону [112]. 

Епідемічну Vibrio cholera (1992), резистентну 
до багатьох лікарських засобів, у Латинській 
Америці пов’язували з бактеріями, які набули 
резистентності до антибіотиків, унаслідок ін-
тенсивного застосування антибіотиків у вироб-
ництві креветок в Еквадорі [113, 114].

Порівнявши плазмідні профілі мультире-
зистентних культур Salmonella Newport, от-
риманих від людей і тварин, S.D. Holmberg зі 
співавт. надали вагомі докази того, що інфек-
ції, спричинені Salmonella, у 18 осіб з 4 штатів 
США були безпосередньо пов’язані зі спожи-
ванням гамбургерів з м’ясом великої рогатої 
худоби, яку годували із застосуванням хлорте-
трацикліну. Плазміда з генами резистентності 
до тетрацикліну та ампіциліну, була наявна в 
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організмах, які спричиняють серйозні захво-
рювання в осіб, котрі споживають гамбургери 
з м’ясом, а також застосовують похідні пені-
циліну з інших причин [115].

Одне з найпереконливіших досліджень — 
відстеження Hummel поширення резистен-
тності до nourseothricin, зареєстрованої в 
1986 р. У Німеччині nourseothricin (антибіотик 
streptogramin) застосовували лише як стимуля-
тор росту для свиней. Резистентність до нього 
рідко виявляли і ніколи плазмід-опосередко-
вану резистентність. Проте через 2 роки його 
застосування плазмід-опосередковану рези-
стентність було зафіксовано в E. coli не лише 
у свиней, які його отримували (33 %), а і у гної, 
річковій воді, їжі та кишковій флорі фермерсь-
ких працівників (18 %), членів їх сімей (17 %), 
здорових амбулаторних пацієнтів (16 %) і 1 % 
випадків інфекцій сечовивідних шляхів [116]. 
Детермінанти резистентності виявлено пере-
важно в штамах Salmonella та Shigellа у разі 
діареї у людей [117].

Дедалі частіше фіксують перенесення генів 
резистентності до антибіотиків і бактерій від 
сільськогосподарських тварин та риби до лю-
дей як прямо, так і опосередковано. Нетера-
певтичне застосування антибіотиків не припу-
скається в деяких з таких досліджень. Існує 
занепокоєння, що широке застосування анти-
мікробних засобів на фермах і антимікробне 
забруднення середовища в цілому можуть бути 
непрямою причиною зростання резистентності. 
Наприклад, протягом 5 минулих років MRSA та 
MDR Staphylococcus aureus було зафіксовано 
у 25—50 % свиней та молочних телят в Євро-
пі, Канаді та США [118—121]. Н. Graveland зі 
співавт. відзначають, що частота виникнення 
резистентності була вищою в молочних телят, 
яких годували антибіотиками [119]. 

Дослідження виявили, що поява колоній ре-
зистентних бактерій у фермерів тісно пов’язана 
з формуванням колоній MRSA у великої рогатої 
худоби [119—122]. У Нідерландах утворення 
колоній у фермерів на свинофермах фіксували 
частіше в 760 разів, ніж у пацієнтів, госпіталі-
зованих до лікарень [79]. При дослідженні маз-
ків з носа у доглядачів телят і молочних телят, 
членів їх сімей та працівників на 102 фермах, 
де вирощували молочних телят, у Нідерландах 
Н. Graveland зі співавт. виявили, що носійство 
людського MRSA типу послідовності ST398 се-
ред фермерів залежало від ступеня контакту з 
тваринами і кількості тварин з колоніями MRSA 

на фермі. Якщо менше ніж 20 % телят були 
носіями, то поширення серед людей станови-
ло майже 1 %, що не перевищувало середній 
показник у загальній популяції, а якщо понад 
20 % телят були носіями, то поширення серед 
працівників ферми становило понад 10 % [119].

Нещодавно у населення з’явився MRSA 
ST398. Жительку Голландії без будь-яких відо-
мих чинників ризику було госпіталізовано з ен-
докардитом, спричиненим MRSA ST398 [123]. 
А. Voss зі співавт. продемонстрували передачу 
MRSA від тварин до людей та від людей до лю-
дей (між свинями та фермером на свинофермі, 
серед членів сім’ї фермера та між медсестрою і 
пацієнтом у лікарні). Всі культури мали ідентич-
ні RAPD-профілі [124]. Збільшується кількість 
прикладів передачі штамів МRSA серед тварин 
і людей [125—130].

ОБГОВОРЕННЯ 
Історично склалося так, що значну увагу 

приділяли незначній кількості бактерій, які 
спричиняють захворювання. Проте багато 
«безпечних» умовно-патогенних бактерій і 
бактерій у довкіллі безперервно обмінюють-
ся генами, що в цілому непомітно [131]. Група 
різноманітних видів зберігає здатність до пе-
ренесення і мобілізації генів резистентності до 
антибіотиків. Такі бактерії утворюють ігноро-
ваний багатьма дослідниками пул генів рези-
стентності та забезпечують багато складних 
способів їх поширення серед тварин, імовірно, 
опосередковано серед людей через їжу, воду, 
осади і гній, які застосовують як добрива. До-
слідження горизонтальної (або латеральної) 
передачі генів виявили, що злиття бактерій є 
найпоширенішим способом генетичного об-
міну. Існують лише декілька бар’єрів, котрі 
запобігають такому генетичному обміну між 
різними видами [132].

Багато досліджень були орієнтовані на бак-
терії товстої кишки, водні середовища, такі як 
аквакультура, осади, питна вода та стічні води, 
тоді як основні місця генетичного обміну вивча-
ли мало через їх роль «змішаних джерел» та пе-
реносників генів від бактерій тварин, яких году-
ють, застосовуючи антибіотики, до людей [131]. 
Окрім бактеріальної резистентності, застосу-
вання з нетерапевтичною метою антимікробних 
препаратів впливає на бактерії середовища. За 
оцінками, 75—90 % антибіотиків виводяться в 
навколишнє середовище з організму тварин у 
неметаболізованому стані [133, 134]. 
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Антибіотики або резистентні бактерії було 
виявлено в пилюці на фермах [135], у повітря-
них потоках всередину і назовні з місць году-
вання свиней [136—138], підземних водах [139, 
140] та ґрунтах під продовольчими сільсько-
господарськими культурами, які удобрювали 
гноєм, котрий містив антибіотики [141]. Такий 
витік антимікробних засобів у довкілля спри-
чиняє вплив на велику кількість організмів не-
значної кількості антибіотиків, якої достатньо, 
щоб виникла бактерія з мутаціями резистен-
тності, що спричиняє появу та передачу генів 
резистентності до антибіотиків серед видів 
бактерій [132]. Величезний вплив залишкових 
антибіотиків на бактерії у довкіллі, котрі прямо 
або опосередковано вступають у контакт з лю-
диною, навряд чи можна дослідити.

Наявність великої кількості шляхів гене-
тичного обміну перешкоджає спробам якісно 
та кількісно відстежити маршрут таких генів 
in vivo, тому є мало прямих доказів існуван-
ня взаємопов’язаної резистентності у тварин 
і людей. Коли відбувається активний рух генів 
між різними господарями, маловірогідно, що 
ті самі господарі бактерій будуть виявлені у 
тварин і у людей, найімовірніше, що гени ре-
зистентності виявляться в кінцевих патогенах, 
якими інфікуються люди. Гени можуть змінюва-
ти маршрут через велику кількість проміжних 
господарів [105]. Збільшується кількість доказів 
існування складних генетичних «касет», в яких 
акумулюються гени резистентості до багатьох 
лікарських засобів [142, 143].

При генетичному перенесенні можуть ре-
алізуватися декілька сценаріїв. Так, один і той 
самий господар та його гени переносяться в 
незміненому вигляді від тварин до організму 
людей. Деякі дослідники намагалися розробити 
математичні моделі, щоб передбачити вплив 
нетерапевтичних антимікробних засобів на за-
хворюваність людей [144—148]. Моделі можуть 
бути корисними для визначення типів несхо-
жих баз даних у цій галузі. Дехто досліджував 
увесь процес передачі «з вил на виделку» (від 
тварини до людини), інші вивчали лише окремі 
ланки цього надзвичайно складного ланцюга 
або спочатку досліджували людські інфекції, 
а потім з’ясовували компоненти, спричинені 
застосуванням нетерапевтичних антимікробних 
засобів у тварин. 

Більшість моделей є дуже спрощеними і, за 
загальним визнанням, не враховують багато 
аспектів передачі генів резистентності. Крім 

цього, існуючі моделі часто ґрунтуються на чи-
сленних припущеннях і є предметом суперечок 
через певні недоліки (обмеження лише патоге-
нами, визначення летальності з ігноруванням 
клінічних виявів захворювання та залежності 
від прогнозу) [145]. Привертає увагу нерозумін-
ня функції умовно-патогенних мікроорганізмів, 
які можуть відігравати важливу роль у поси-
ленні взаємозв’язку між тваринами і людьми. 

Деякі моделі ґрунтуються на результатах 
дослідження різних штамів у тварин та людей, 
і, відповідно, виявляють низький рівень віро-
гідності випадкового взаємозв’язку між цими 
групами організмів [149]. Виявлення несхожих 
штамів не виключає існування невеликих суб-
популяцій гомологічних штамів, які залишилися 
невиявленими в кишковій флорі тварин. Вони 
можуть зростати тимчасово залежно від ан-
тибіотика і переносити свої мобільні генетичні 
елементи різними складними маршрутами. Як 
наслідок, вони можуть досягнути рівня, коли 
їх неможливо відстежити або їх витіснять інші 
види. Можна також не виявити відмінності, які 
виникають при міграції генів та їх носіїв склад-
ними шляхами в середовищі. 

Деякі дослідники повідомляють про склад-
нощі відстеження генів резистентності, оскільки 
такі гени часто захоплюються в бактеріях різ-
них видів або штамів, які більше не нагадують 
первинного господаря. Гени можуть зазнава-
ти мутацій або потрапляти в генетичні касети, 
які змінюють їх генетичний профіль. Найсуча-
сніші технології і дослідження часто необхідні 
для ідентифікації та відстеження штамів, що 
пов’язують тварин і людей. 

У цілому недосконалість моделей зумовлена 
їх простотою і браком знань про мікробне наван-
таження на кожній стадії ланцюга передачі «з вил 
на виделку». Багато з доступних досліджень, які 
вивчали взаємозв’язок між тваринами і людьми, 
не мали змоги дослідити практику застосуван-
ня антибіотиків у тварин на фермах. Необхідно 
отримати вагоміші докази, що допомогло б у 
моделюванні діяльності, спрямованої на недо-
пущення передачі резистентності, якщо дані про 
кількість і застосування антибіотиків на фермах 
було зафіксовано. Такі недоліки часто виникають 
через брак реєстрів про використання антибіо-
тиків у тварин на фермах. Дослідження щодо 
частоти виникнення резистентності на всіх рів-
нях продовольчого ланцюга могли б допомогти 
заповнити прогалини в знаннях та доповнити 
матеріали з управління ризиками [150]. 
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Створено локальні та міжнародні системи 
нагляду для відстеження людських патогенів. 
У США Національна система моніторингу ре-
зистентності до антимікробних засобів (National 
Antimicrobial Resistance Monitoring System 
(NARMS)) відіграє ключову роль у спостережен-
ні за резистентними патогенами, виявленими у 
сільськогосподарських тварин та людей [151]. 
Проте систему контролю за резистентністю 
умовно-патогенних мікроорганізмів ще не на-
лагоджено. 

База даних щодо джерел резистентності до 
антибіотиків (ROAR) (www.roarproject.org) — це 
спроба накопичити дані, зокрема щодо умов-
но-патогенних мікроорганізмів та бактерій у 
довкіллі як джерела генів резистентності до ан-
тибіотиків. З можливістю виявлення на генетич-
ному рівні збільшується здатність відстежувати 
появу і поширення генів шляхом горизонтальної 
передачі. Збираючи у різних країнах географіч-
ні, фенотипні та генотипні дані про культури, 
отримані від тварин, з води, рослин і ґрунтів, 
у проекті ROAR документально фіксують кіль-
кість, різноманітність і поширення генів рези-
стентності та використовують умовно-патогенні 
мікроорганізми як барометри щодо появи ре-
зистентності в людських патогенів.

Заборона застосування антибіотиків не з 
лікувальною метою сприятиме не лише змен-
шенню додаткової шкоди, а і кращому збе-
реженню майбутніх антимікробних засобів, 
коли їх ефективність викликає сумнів. Хоча цю 
проблему обговорювали протягом декількох 
десятиліть, не було запропоновано конкрет-
них дій. Управління контролю за продоволь-
чими товарами і лікарськими засобами (FDA) 
в США нещодавно зробило декілька кроків у 
цьому напрямку. Офіційно організація підтри-
мує висновок, що застосування антимікроб-
них засобів, які в медичному відношенні мають 
важливе значення, не з терапевтичною метою 
при вирощуванні тварин, від яких отримують 
продукти харчування, не сприяє розвитку охо-
рони здоров’я. Не обов’язковий для виконання 
нормативний документ було видано в 2010 р. 
У ньому надано рекомендації щодо етапності 
заходів, які могли б обмежити застосування та-
ких лікарських засобів для тварин і допомогли 
б зменшити селективне навантаження, котре 
спричиняє резистентність до антимікробних 
засобів.

Досвід Данії свідчить, що будь-які негативні 
наслідки захворювань у результаті заборони 

нетерапевтичного використання антимікробних 
засобів були нетривалими і що змінена пра-
ктика догляду за тваринами може спричинити 
зростання частоти виникнення захворювань 
[73]. Що стосується аквакультури, то було про-
демонстровано, що в галузі можуть бути впро-
ваджені альтернативні процеси управління, це 
зменшить застосування антибіотиків без нега-
тивних фінансових наслідків [23]. 

Тривають суперечки щодо догляду за твари-
нами. Різні ситуації в США можуть спричинити 
зростання частоти ускладнень захворювань 
та смертності, що призведе через 10 років до 
фінансових витрат, оцінених в 1 млрд дол. США 
або більше. 

Після заборони в Данії нетерапевтичного 
використання антимікробних засобів витрати 
виробництва зросли лише на 1 % на свинофер-
мах і були зовсім незначними в секторі вирощу-
вання птиці внаслідок заощадження коштів на 
антибіотики. Моделі показали, що вирощування 
свиней у Данії зменшилося лише на 1,4 % (на 
1,7 % на експорт), а вирощування птиці зро-
сло на 0,4 % (на 0,5 % на експорт) [76]. При 
розрахунках неможливо враховувати негативні 
зовнішні чинники, які виникли через резистен-
тність до антибіотиків та забруднення довкілля 
неметаболізованими залишками антибіотиків 
з концентрованих кормів тварин. Опоненти 
обмеження застосування нетерапевтичних 
антимікробних засобів наголошують на тому, 
що бракує вичерпної оцінки ризиків, але такий 
аналіз неможливий без даних, які можуть бути 
не враховані системами нагляду. Хоча останні 
постійно вдосконалюють, таких систем мало 
і вони мають обмежену сферу застосування.

У 2002 р. на підставі зібраних доказів та з 
урахуванням браку знань щодо застосування 
антибіотиків у тварин APUA розробили низку 
норм, які досі чинні та можуть бути застосовані 
для регулювання політики і програми дослід-
жень. Рекомендують застосування антимікроб-
них засобів лише у випадку захворювання і за 
призначенням ветеринарного лікаря. Кількісні 
дані щодо застосування антимікробних засобів 
у сільському господарстві мають бути доступ-
ні. Екологія резистентності до антимікробних 
засобів у сільському господарстві має бути 
першочерговим дослідницьким завданням і 
враховуватися регуляторними органами під 
час оцінки пов’язаних ризиків для людського 
здоров’я. Така діяльність має сприяти вдоско-
наленню і поширенню програм нагляду за рези-
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стентністю до антимікробних засобів. Можуть 
застосовуватися альтернативи нетерапевтич-
ного використання антимікробних засобів, 
такі як щеплення, зміни у контролі за стадом, 
цільове застосування антимікробних засобів 
у лімітованих дозах і такої тривалості, щоб не 
спричинити резистентність до важливих тера-
певтичних засобів для людей.

Застосування антибіотиків має контролю-
ватися Центрами контролю і профілактики 
захворювань (Centers for Disease Control and 
Prevention), Об’єднанням за раціональне вико-
ристання антибіотиків (Alliance for the Prudent 
Use of Antibiotics), Американською медичною 
асоціацією (American Medical Association), 
Американською академією педіатрії (American 
Academy of Pediatrics), Американським това-
риством інфекційних захворювань (Infectious 
Diseases Society of America) та іншими про-
фесійними групами.

У математичній моделі, яка, зокрема, оцінює 
інфекції, спричинені умовно-патогенними бак-
теріями, представниками коменсальної фло-
ри, такими як ентерококи, K.E. Smith зі співавт. 
дійшли висновку, що обмежене застосування 
антибіотиків у тварин є найбільш ефективним, 
якщо кількість бактерій, резистентних до анти-
біотиків, незначна. Вони зазначають важливість 

своєчасного регулювання застосування анти-
біотиків у тварин — до виникнення проблеми 
резистентності в медицині.

ВИСНОВКИ
Брак даних спричиняє суперечки щодо не-

терапевтичного використання антимікробних 
засобів у тварин, від яких отримують продукти 
харчування, зокрема щодо функції та кількісно-
го визначення коменсальних джерел резистен-
тності та резистентності у разі захворювань 
людей. Недоліки нагляду за резистентністю 
або спірні докази наявності взаємозв’язку між 
тваринами і людьми не завадили запроваджен-
ню заборони використання антибіотиків не з 
метою лікування. Тварини, від яких отримують 
продукти харчування, є джерелом резистен-
тних генів, котре можна ефективно регулюва-
ти і таким чином зменшити негативний вплив 
такого джерела. 

Неналежне та надмірне використання анти-
біотиків спричиняє резистентність, особливо у 
бактерій, пов’язаних з людськими інфекціями. 
Контролювати застосування антибіотиків мож-
на шляхом запровадження норм щодо тварин, 
згідно з якими використання антимікробних 
препаратів дозволено лише з метою лікування 
за результатами оцінки стану здоров’я. 

Конфлікт інтересів 

Конфлікту інтересів немає. Роботу виконано в рамках науково-пошукової теми кафедри мікробіології, 
епідеміології та інфекційного контролю Національної медичної академії післядипломної освіти  
імені П.Л. Шупика. 

Подяка

Автори висловлюють подяку Всеукраїнській асоціації інфекційного контролю та антимікробної 
резистентності за надання матеріалу для статті. 
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Реферат

Антимикробные препараты — это терапевтические средства, эффективность которых существенно 
уменьшается с появлением и распространением резистентных к антибиотикам микроорганизмов. Есть 
много доказательств того, что применение антибиотиков является важным фактором для возникновения 
резистентности, появление которой возможно не только там, где непосредственно применили опреде-
ленные препараты, но и в других местах через горизонтальную генетическую передачу. Использование 
антимикробных средств у животных (кроме лечения) приводит к увеличению количества бактерий, рези-
стентных к антибактериальным средствам, — как патогенов, которые способны прямо или опосредство-
ванно инфицировать людей, так и условно-патогенных бактерий, которые могут переносить детерминанты 

microenvironments. Appl Environ Microbiol. 1994 
Nov;60(11):4015-21.

133. Chee-Sanford JC, Aminov RI, Krapac IJ, et al. 
Occurrence and diversity of tetracycline resistance 
genes in lagoons and groundwater underlying two 
swine production facilities. Appl Environ Microbiol. 
2001 Apr;67(4):1494-502.

134. Kumar K, Gupta SC, Chander Y, et al. Antibiotic use in 
agriculture and its impact on the terrestrial environment. 
Adv Agron. 2005. 87:1–54.

135. Hamscher G, Pawelzick HT, Sczesny S, et al. Antibiotics 
in dust originating from a pig-fattening farm: a new 
source of health hazard for farmers? Environ Health 
Perspect. 2003 Oct;111(13):1590-4.

136. Chapin A, Rule A, Gibson K, et al. Airborne multidrug-
resistant bacteria isolated from a concentrated swine 
feeding operation. Environ Health Perspect. 2005 
Feb;113(2):137-42.

137. Gibbs SG, Green CF, Tarwater PM, et al. Isolation of 
antibiotic-resistant bacteria from the air plume downwind 
of a swine confined or concentrated animal feeding ope-
ration. Environ Health Perspect. 2006 Jul;114(7):1032-7.

138. Sapkota AR, Ojo KK, Roberts MC, et al. Antibiotic 
resistance genes in multidrug-resistant Enterococcus 
spp. and Streptococcus spp. recovered from the indoor 
air of a large-scale swine-feeding operation. Lett Appl 
Microbiol. 2006 Nov;43(5):534-40.

139. Brooks JP, McLaughlin MR. Antibiotic resistant bacterial 
profiles of anaerobic swine lagoon effluent. J Environ 
Qual. 2009 Oct 29;38(6):2431-7.

140. Campagnolo ER, Johnson KR, Karpati A, et al. 
Antimicrobial residues in animal waste and water 
resources proximal to large-scale swine and poultry 
feeding operations. Sci Total Environ. 2002 Nov 
1;299(1-3):89-95.

141. Dolliver H, Kumar K, Gupta S. Sulfamethazine uptake 

by plants from manure-amended soil. J Environ Qual. 
2007 Jun 27;36(4):1224-30.

142. Labbate M, Case RJ, Stokes HW. The integron/
gene cassette system: an active player in bacterial 
adaptation. Methods Mol Biol. 2009;532:103-25.

143. Post V, Recchia GD, Hall RM. Detection of gene 
cassettes in Tn402-like class 1 integrons. Antimicrob 
Agents Chemother. 2007 Sep;51(9):3467-8.

144. Anderson SA, Yeaton Woo RW, Crawford LM. Risk 
assessment of the impact on human health of resistant 
Campylobacter jejuni from fluoroquinolone use in beef 
cattle. Food Control. 2001.12:13–25.

145. Bailar JC, Travers K. Review of assessments of the human 
health risk associated with the use of antimicrobial agents in 
agriculture. Clin Infect Dis. 2002 Jun 1;34 Suppl 3:S135-43.

146. Bartholomew MJ, Vose DJ, Tollefson LR, et al. 
A linear model for managing the risk of antimicrobial 
resistance originating in food animals. Risk Anal. 2005 
Feb;25(1):99-108.

147. Cox LA Jr, Popken DA. Assessing potential human 
health hazards and benefits from subtherapeutic 
antibiotics in the United States: tetracyclines as a case 
study. Risk Anal. 2010 Mar;30(3):432-57.

148. Hurd HS, Malladi S.A stochastic assessment of the 
public health risks of the use of macrolide antibiotics 
in food animals. Risk Anal. 2008 Jun;28(3):695-710.

149. Cox LA Jr, Popken DA. Quantifying human health risks 
from virginiamycin used in chickens. Risk Anal. 2004 
Feb;24(1):271-88.

150. Bates J, Jordens JZ, Griffiths DT. Farm animals 
as a putative reservoir for vancomycin-resistant 
enterococcal infection in man. J Antimicrob Chemother. 
1994 Oct;34(4):507-14.

151. Gilbert JM, White DG, McDermott PF. The US national 
antimicrobial resistance monitoring system. Future 
Microbiol. 2007 Oct;2(5):493-500.



82

А.Г. Салманов та співавт.International Journal of Antibiotics and Probiotics

International Journal of Antibiotics and Probiotics. 2018 Mar; 2 (1) www.antibiotic-probiotic.org.ua

резистентности в организм человека разными способами: непосредственно через контакт с животными и 
опосредствованно — через продовольственную цепь, воду, воздух, почвы, удобренные навозом, или сточ-
ные воды. Длительное применение антибиотиков не для лечения, а, например, для стимулирования роста 
сельскохозяйственных животных, от которых получают продукты питания, увеличивает пул резистентных 
генов, а также их плотность, поскольку бактерии свободно мигрируют в окружающую среду. Актуальным 
является изучение последствий применения нетерапевтических антимикробных средств у животных для 
здоровья людей, а также исследование передачи резистентности к антибиотикам от животных к людям 
условно-патогенными микроорганизмами и бактериями из окружающей среды. 
Ключевые слова: концепция «Единое здоровье», патогены, инфекции, антибиотики, антибиотикоре-
зистентнисть, медицина, ветеринария, сельское хозяйство.
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Summary

Antimicrobials are valuable therapeutics whose efficacy is seriously compromised by the emergence and 
spread of antimicrobial resistance. The current science provides overwhelming evidence that antibiotic use is a 
powerful selector of resistance that can appear not only at the point of origin but also nearly everywhere else. 
The latter phenomenon occurs because of the enormous ramifications of horizontal gene transfer. A mounting 
body of evidence shows that antimicrobial use in animals, including the nontherapeutic use of antimicrobials, 
leads to the propagation and shedding of substantial amounts of antimicrobial-resistant bacteria — both as 
pathogens, which can directly and indirectly infect humans, and as commensals, which may carry transferable 
resistance determinants across species borders and reach humans through multiple routes of transfer. These 
pathways include not only food but also water and sludge and manure applications to food crop soils. Continued 
nontherapeutic use of antimicrobials in food animals will increase the pool of resistance genes, as well as their 
density, as bacteria migrate into the environment at large. The lack of species barriers for gene transmission 
argues that the focus of research efforts should be directed toward the genetic infrastructure and that it is now 
imperative to take an ecological approach toward addressing the impacts of NTA use on human disease. The 
study of animal-to-human transmission of antibiotic resistance therefore requires a greater understanding of 
the genetic interaction and spread that occur in the larger arena of commensal and environmental bacteria.
The provision of antibiotics to food animals encompasses a wide variety of nontherapeutic purposes that 
include growth promotion. The concern over resistance emergence and spread to people by nontherapeutic use 
of antimicrobials has led to conflicted practices and opinions. Considerable evidence supported the removal 
of nontherapeutic antimicrobials in Europe and North America, based on the «precautionary principle». Still, 
concrete scientific evidence of the favorable versus unfavorable consequences of nontherapeutic antimicrobials 
is not clear to all stakeholders. Substantial data show elevated antibiotic resistance in bacteria associated with 
animals fed nontherapeutic antimicrobials and their food products. This resistance spreads to other animals 
and humans-directly by contact and indirectly via the food chain, water, air, and manured and sludge-fertilized 
soils. Modern genetic techniques are making advances in deciphering the ecological impact of nontherapeutic 
antimicrobials, but modeling efforts are thwarted by deficits in key knowledge of microbial and antibiotic loads 
at each stage of the transmission chain. Still, the substantial and expanding volume of evidence reporting 
animal-to-human spread of resistant bacteria, including that arising from use of nontherapeutic antimicrobials, 
supports eliminating antibiotics use in order to reduce the growing environmental load of resistance genes.
Key words: «One Health» approach, pathogens, infection, antibiotics, antimicrobial resistance, human health, 
veterinary medicine, agriculture.
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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 антибіотикорези-
стентності бактерій, які становлять найбільшу загрозу для здоров’я людини в Україні.

Дослідження чутливості до антибіотиків буде проведено відповідно до рекомендацій Євро-
пейського 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, сим-
позіумах, 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 про-
біотики». 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. (066) 799-76-31, 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 (066) 799-76-31, 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 резистен-
тности в период с января 2018 г. по декабрь 2022 г. планирует проведение многоцентрового 
исследования по оценке распространенности устойчивых к антибиотикам  «приоритетных па-
тогенов» — бактерий, представляющих наибольшую угрозу для здоровья человека. 

Цель исследования — разработка эффективной системы долгосрочного мониторинга анти-
биотикорезистентности бактерий, представляющих наибольшую угрозу для здоровья человека 
в Украине. 

Исследование чувствительности к антибиотикам будет проведено в соответствии с рекомен-
дациями 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 семи-
нары 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, сим-
позиумах, семинарах, круглых столах. Кроме того, ежегодно будут выпускаться бюллетени с 
данными о распространенности устойчивых к антибиотикам  бактерий, представляющих наи-
большую 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, заинте-
ресованные в реализации этого проекта.

За дополнительной информацией обращаться к руководителю исследования профессору 
Айдыну Гурбановичу Салманову (тел. (066) 799-76-31, электронная почта: mozsago@gmail.com).
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умови публікації у «Міжнародному журналі 
антибіотики та пробіотики»

Стат ті пуб лі ку ють ся ук ра їн ською, англійською або 
ро сій ською мо вами.

Ок рім тек сту стат ті, ав то ри обов’яз ко во по да ють:
- ін декс УДК; наз ву стат ті; пріз ви ща та іні ці али ав то рів; 

назву ус та но ви, де пра цю ють ав то ри (як що ав то рів  кіль ка 
і во ни пра цю ють у різ них зак ла дах, не об хід но знач ка ми 1, 
2, 3 пер со ні фі ку ва ти їх), міс та, кра ї ни (для іно земців);

- ілюс тра тив ний ма те рі ал;
- спи сок ци то ва ної лі те ра ту ри, при цьо му не мен ше 

50 % джерел — не більш як п’яти річ ної дав нос ті;
- ре зю ме з пов ним за го лов ком стат ті, пріз ви ща ми та 

іні ці а ла ми ав то рів,  клю чо вими сло вами (від 3 до 7 слів або 
сло вос по лу чень, що роз кри ва ють зміст стат ті) трьо ма 
мо ва ми: ук ра їн ською, ро сій ською та анг лій ською (пе рек-
лад має бу ти якіс ним і точ ним);

- фо тог ра фію першого ав то ра (якщо авторів більше 
двох або один автор) або фотографію двох авторів (якщо 
авторів двоє). Фо тог ра фії ма ють бу ти не мен ши ми ніж 3 × 
4 см;

- пош то ву та елек трон ну ад ре су, но мер те ле фо ну (за 
ба жан ням), науковий ступінь, вчене звання, посаду од но го з 
ав то рів, від по ві даль но го за лис ту ван ня, для опуб лі ку ван ня в 
жур на лі;

- заповнений бланк ліцензійних умов використання 
наукової статті (поданий на наступній сторінці);

- но ме ри те ле фо нів для за без пе чен ня опе ра тив ного 
зв’яз ку ре дак ції з ав то ра ми.

До дат ко во трьо ма мо ва ми на да ють ся: пріз ви ща, іме-
на, по бать ко ві всіх ав то рів, наз ви ус та нов, в яких пра цю-
ють ав то ри, міс та, наукові ступені, звання, посади, контак-
тні дані. УВА ГА! Пріз ви ща та іме на ре дак ці єю не ко ри гу-
ють ся, дру ку ють ся в ав тор ській ре дак ції. Про си мо 
пе ре ві ря ти пра виль ність на пи сан ня. Тран слі те ра цію 
виконувати згід но з Пос та но вою № 55 Ка бі не ту Мі ніс трів 
України від 27 січ ня 2010 р. «Про впо ряд ку ван ня тран слі-
те ра ції ук ра їн сько го ал фа ві ту ла ти ни цею».

Для ко лек тив ної стат ті обов’яз ко ві під пи си всіх ав то рів.
Стат тя над си ла єть ся в ре дак цію з офі цій ним нап рав-

лен ням від зак ла ду, в яко му ви ко на на ро бо та.
У кінці статті подають дані щодо конфлікту інтересів.
Ав тор ський ори гі нал по да єть ся обов’яз ко во у двох 

фор мах — роз дру ко ва ний на па пе рі та на маг ніт но му но сії. 
Елек трон на та дру ко ва на вер сії ма ють бу ти ана ло гіч ни ми.

ТАБ ЛИ ЦІ слід бу ду ва ти в ре дак то рі Mic ro soft Word. 
Ін ші ілюс тра тив ні ма те рі а ли (фо тог ра фії, ма люн ки, крес-

лен ня, ді аг ра ми, гра фі ки то що) поз на ча ють ся як «рис.» та 
ну ме ру ють ся за по ряд ком їх ньо го зга ду ван ня в стат ті. 

ФО ТОГ РА ФІЇ, ехог ра ми по да ють ся в ори гі наль но му або 
елек трон но му виг ля ді, від ска но ва ні з роз діль ніс тю не мен-
ше 300 dpi і збе ре же ні в фор ма тах TIFF або JPEG. Над пи си 
та поз на чен ня на ри сун ках, ма ють бу ти чіт ки ми і доб ре 
чи та ти ся при змен шен ні зоб ра жен ня до роз мі рів жур наль-
ної ко лон ки. Фо тог ра фії па ці єн тів по да ють ся з їх ньої пись-
мо вої зго ди або в та ко му виг ля ді, щоб осо бу хво ро го 
не мож ли во бу ло вста но ви ти. На зво рот но му бо ці фо то кар-
т ки нак ле ю ють яр лик із заз на чен ням наз ви стат ті, під пи су 
до ри сун ка, вер ху та ни зу зоб ра жен ня.

СТРУК ТУ РА ос нов но го тек сту стат ті має від по ві да ти 
за галь ноп рий ня тій струк ту рі для на у ко вих ста тей. 

Так, ста тті, що міс тять ре зуль та ти екс пе ри мен таль них 
дос лід жень, зокрема ди сер та цій них, і розмі ще ні під руб ри-
кою «Ори гі наль ні дос лід жен ня», скла да ють ся з та ких роз-
ді лів: «Вступ», «Ме та ро бо ти», «Ма те рі а ли і ме то ди», 
«Ре зуль та ти та об го во рен ня», «Вис нов ки». Ці пуб лі ка ції 
ма ють містити та кі не об хід ні еле мен ти: пос та нов ка проб-
ле ми у за галь но му виг ля ді та її зв’язок із важ ли ви ми на у-
ко ви ми або прак тич ни ми зав дан ня ми; ана ліз ос тан ніх 
дос лід жень і пуб лі ка цій, в яких за по чат ко ва но розв’язан ня 
цієї проб ле ми і на які спи ра єть ся ав тор, ви ді лен ня 
не розв’яза них ра ні ше час тин за галь ної проб ле ми, кот рим 

прис вя чу єть ся заз на че на стат тя; фор му лю ван ня ці лей 
стат ті; вик лад ос нов но го ма те рі а лу дос лід жен ня з пов ним 
обґ рун ту ван ням от ри ма них на у ко вих ре зуль та тів; вис нов-
ки з цьо го дос лід жен ня і пер спек ти ви по даль ших роз ві док 
у цьо му нап рям і.

Ін ші стат ті (клі ніч ні спос те ре жен ня, лек ції, ог ля ди, стат ті 
з іс то рії ме ди ци ни то що) мо жуть офор мля ти ся інак ше.

РЕ ЗЮ МЕ ДО СТА ТТІ, в якій пуб лі ку ють ся ре зуль та ти 
екс пе ри мен таль них дос лід жень, по вин но ма ти ту ж струк-
ту ру, що й стат тя, і міс ти ти ті самі руб ри ки. Об сяг ре зю ме — 
од на дру ко ва на сто рін ка.

Як що стат тя міс тить опис екс пе ри мен тів над людь ми, 
за знач те, чи від по ві да ла ме то ди ка їх ньо го про ве ден ня Гель-
сінк ській дек ла ра ції 1975 р. та її пе рег ля ду 1983 р. По ві дом-
те, чи ме то ди зне бо лен ня та поз бав лен ня жит тя тва рин, 
як що та кі бра ли участь у ва ших дос лід жен нях, уз год жу ють-
ся з «Пра ви ла ми ви ко нан ня ро біт з ви ко рис тан ням екс пе ри-
мен таль них тва рин», зат вер дже ни ми на ка зом МОЗ Ук ра ї ни.

Список літературних джерел скла да ють за порядком 
згадування їх у тексті. 

По си лан ня на стат ті із жур на лу офор млю ють ся так: іні-
ці а ли та пріз ви ща ав то рів, пов на наз ва стат ті, стан дар тно 
ско ро че на наз ва жур на лу або збір ни ка, рік ви дан ня, том, 
но мер, сто рін ки (пер ша і ос тан ня), на яких вмі ще но стат тю. 
По си лан ня на мо ног ра фію: іні ці а ли та пріз ви ща ав то рів, 
наз ва кни ги, міс це ви дан ня, рік ви дан ня, кіль кість сто рі-
нок. По си лан ня на пер шод же ре ла, опуб лі ко ва ні іно зем ни-
ми мо ва ми, офор мля ють ся ана ло гіч но. 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 подають англійською 
мовою (назву беруть з англійського резюме) і позначають 
мову написання статті в дужках [In Ukrainian] або [In 
Russian]. Якщо в першоджерелі немає резюме, слід зроби-
ти кваліфікований переклад або транслітерацію назви 
латинськими літерами. З української мови прізвища авто-
матично 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 зро-
бити за посиланням http://ru.translit.net/?account=bsi. 
Наприкінці потрібно вказувати унікальний цифровий іден-
тифікатор статті DOI, якщо такий є. Перевірити наявність у 
статті ідентифікатора DOI можна на сайтах http://search.
crossref.org або http://www.citethisforme.com. Для отриман-
ня інформації щодо DOI потрібно ввести в пошуковий 
рядок назву статті англійською мовою.

УСІ СТАТ ТІ, що на дій шли в ре дак цію, під ля га ють ре цен-
зу ван ню та ре да гу ють ся від по від но до умов пуб лі ка ції в 
жур на лі. Ре дак ція за ли шає за со бою пра во змі ню ва ти 
стиль офор млен ня стат ті. За не об хід нос ті стат тя мо же 
бу ти по вер ну та ав то рам для до оп ра цю ван ня та від по ві ді 
на за пи тан ня.

Ко рек ту ра ав то рам не ви си ла єть ся, вся дод ру кар ська 
під го тов ка про во дить ся ре дак ці єю за ав тор ським ори гі на-
лом. Від хи ле ні ру ко пи си ав то рам не по вер та ють ся.

Не прий ма ють ся до дру ку вже опуб лі ко ва ні стат ті або 
на діс ла ні в ін ші ви дан ня.

Пе ред рук ста тей мож ли вий ли ше з пись мо вої зго ди 
ре дак ції та з по си лан ням на жур нал.

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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ліцензію на використання наукової статті
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(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. 

Ліцензіар 
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(М.П. наукової установи, 
що засвідчує підпис Ліцензіара)


