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ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ НАГЛЯД КЛЮЧОВИЙ
КОМПОНЕНТ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ
АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ
Салманов А.Г.
Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
Останнім часом, у різних країнах світі з’являтися патогени, що набули
резистентності до антибіотиків, які використовуються в даний в медиціні та
ветеринарії, що мають що мають підвищену вірулентність. Це негативно
впливає на результат лікування хворих.
Збільшення досвіду щодо даних резистентності мікроорганізмів передбачає
поліпшення розуміння шляхів передачі та ефективних заходів профілактики
інфекцій. Це вимагає врегулювання заходів з контролю споживання та
попередження розповсюдження резистентних мікроорганізмів. Профілактика та
контроль за розповсюдженням мультірезистентних мікроорганізмів у більшості
країн світу є національним пріоритетом, де відповідальність за впровадження
відповідних заходів бере на себе держава.
Зростаючий рівень уваги у світі щодо появи резистентності до антибіотиків
клінічно значимих патогенів призвів до створення ряду програм
епідеміологічного нагляду для моніторингу за цим явищем у багатьох країнах
світу. Епідеміологічний нагляд за резистентністю до антибіотиків є декілька
важливих цілей. Серед них: визначення, розуміння та прогноз тенденцій
резистентності; виявлення нових механізмів резистентності; розробка,
впровадження та моніторинг впливу нових рекомендацій з призначення
антибіотиків, інфекційного контролю та громадського здоров’я; визначення
спалахів інфекційних хвороб, спричинених резистентними мікроорганізмами;
використання для виявлення актів біотероризму; визначення потреби в нових
антибіотиках та потенційних клітинних цілей для нових препаратів; визначення
потреби в нових діагностичних дослідженнях; навчання медиків, пацієнтів та
широкого загалу; надання даних для заявок на реєстрацію нових препаратів до
відповідних державних органів.
Досвід розвинених країн світу свідчать, що епідеміологічний нагляд за
резистентністю до антибіотиків можуть дати розуміння у сферах, в яких
резистентність найбільш поширена або поширюється найшвидше, а також
види, які становлять найбільші загрози для здоров’я населення. З огляду на
потенціал змінності резистентності та мобільність резистентних організмів і
детермінантів резистентності, можна зрозуміти потребу в здійсненні
моніторингу та користь від нього. Доступ до своєчасних і достовірних даних
про резистентність до антибіотиків може також допомогти медичним
працівникам вибирати тактику щодо призначення антибіотиків.
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Всі лабораторії, що проводять дослідження мікроорганізмів на чутливість
до протимікробних препаратів, повинні щорічно або частіше поширювати дані
моніторингу серед усіх медичних працівників, зокрема лікарів-епідеміологів.
Для медичних працівників дані нагляду повинні компонуватися у вигляді
таблиць відповідно до рекомендацій Національного комітету з клінічних
лабораторних стандартів (NCCLS). Місцевий нагляд полягає в постійному
спостереженні за тенденціями резистентності до антибіотиків всіх клінічно та
епідеміологічно важливих ізолятів, що досліджується у лікарні, з наданням
результатів медичним працівникам та іншим зацікавленим особам. Центральні
та обласні органи управління охорони здоров’я інформують медичних
працівників шляхом публікації відповідних звітів.
Чутливість до антибіотиків може суттєво коливатися в залежності від
демографії вибірки пацієнтів, яких обслуговує лабораторія, та від ізолятів, що
досліджуються. Дані про резистентність також можуть бути пов’язані з
програмами з інфекційного контролю та використання антибіотиків і можуть
допомогти у розробці практичних заходів, призначених на боротьбу з
поширенням резистентності до антибіотиків.
Система епідеміологічного нагляду за резистентністю має бути спрямована
на своєчасне попередження, а його ефективність залежить від швидкого
поширення отриманої інформації зацікавленим особам для того, щоб вчасно
могли буті розпочаті заходи боротьби. Лабораторії клінічної мікробіології
повинні своєчасно повідомляти дані про резистентність до антибіотиків
медичним працівникам. Місцеві, регіональні, державні та міжнародні програми
нагляду обов’язково повинні бути відомі місцевим медичним працівникам,
оскільки патогенні організми можуть без перешкод пересуватися між
лікарнями, країнами та континентами.
Регіональні, державні та міжнародні системи епідеміологічного нагляду
використовують ізоляти з лікарняних лабораторій та лабораторій клінічної
мікробіології, а також з державних лабораторій охорони здоров’я, для
прогнозування тенденцій розвитку у резистентності, які можуть не існувати в
окремих лікарнях, але важливі для поінформованості медичних працівників.
На
нашу
думку,
програми
епідеміологічного
нагляду
за
антибіотикорезистентністю повинні бути ретельно продумані, добре
підтримуватися, діяти тривалий час та включати в себе послідовну та належну
тривалу співпрацю лабораторій. Існує багато прикладів регіональних,
державних та міжнародних систем нагляду в США, Європі та інших частинах
світу.
В існуючих системах епідеміологічного нагляду за резистентністю до
антибіотиків часто є недоліки. До них відносяться відсутність часової шкали
при публікації даних в реферованих наукових журналах, недостатність
інформації про розмір групи ризику при визначенні релевантності отриманих
показників
резистентності,
та
включення
повторних,
помилково
ідентифікованих або клонових штамів, які можуть спотворити дані нагляду.
Окрім цього, велика кількість програм епідеміологічного нагляду
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концентрується лише на одному або декількох організмах та обмеженому
наборі антибіотиків, а також не є постійними.
Рівні резистентності, показані централізованими дослідженнями, можуть
залежати від обраних організмів та кількості досліджених штамів.
Децентралізовані ж дослідження, навпаки, можуть бути схильні до
внутрішньолабораторних помилок дослідження. Багатоцентровий моніторинг
може давати репрезентативну картину закладів охорони здоров’я усіх типів;
однак на даний час до його уваги частіше за все потрапляють лише великі
лікарні, внаслідок чого він може показувати завищений рівень резистентності
через типи пацієнтів, що в них лікуються. Для тлумачення результатів
дослідження, включаючи визначення способу, яким результати можуть бути
використані для контролю резистентності та спрощення оптимального
використання отриманих даних медичними працівниками, необхідно брати до
уваги вибірку пацієнтів, включену в будь-яке дослідження.
Безпечність та ефективність будь-якого препарату для лікування
нозокоміальних
інфекцій,
викликаних
конкретними
бактеріальними
патогенами, повинна визначатися в добре контрольованих дослідженнях.
Режими лікування для пацієнтів з підозрюваними або доведеними інфекціями
повинні розроблятися з урахуванням симптомів, результатів лабораторних
досліджень, а також в контексті відповідних місцевих та більш загальних
тенденцій резистентніості до антибіотиків.
Контроль за чутливістю до антибіотиків надає медичним працівникам
деяку, але не повну, кількість інформації про два (тобто патоген та антибіотик)
з трьох факторів, важливих для результату лікування. Велика кількість
побічних факторів може вплинути на розв’язання інфекції, лише одним з яких є
чутливість патогену до обраного (обраних) для лікування антибіотика
(антибіотиків) in vitro. Для успішного лікування важливим є призначення
антибіотика на підставі фармакодинамічних принципів, що прогнозують
ефективність, знищення бактерій та запобігання появи резистентності.
Можливість прогнозувати резистентність у окремо взятого пацієнта залежатиме
від рівня чутливості до антибіотика у ймовірних патогенів в конкретній лікарні
або певному регіоні. Значна кількість менш важливих с клінікоепідеміологічного точки зору інфекцій вилікуються без використання
антибіотиків.
Важливим для користувачів будь-якої системи епідеміологічного нагляду
за резистентністю до антибіотиків є той факт, що необ’єктивний відбір зразків
може бути пов'язаний з відправкою частини зразків до клінічних лабораторій
для діагностики. На збір зразків впливає не лише захворювання, але й інші
фактори, такі як вік пацієнта. Наприклад, зменшення запитів лікарів на звичайні
посіви сечі пацієнтів з гострим циститом можуть змінити спектр ізолятів,
включений в дані нагляду.
Слід визнати, що велика кількість лікарняних лабораторій приймають деякі
зразки від пацієнтів поза межами лікарень, але відносна кількість зразків прямо
залежить від прийнятих у відповідній місцевості практики та інфраструктури, а
також джерела зразка; всі ці фактори мають вплив на патогени, які
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вирощуються в лабораторії, ідентифікуються та випробовуються на вразливість
до антибіотиків. Більше того, більшість пацієнтів, які приймають антибіотики,
не здають зразки на посіви, тому вразливість їхніх ізолятів залишається
невідомою.
Резистентність до антибіотиків є динамічним явищем, яке є значною
рушійною силою для відкриття та розвитку антибіотиків з боку промисловості,
та зазнає впливу від різноманітних факторів, викликаних бактеріальними,
вірусними, грибковими та паразитичними патогенами людини. Системи ЕН за
резистентністю до антибіотиків є важливими інструментами для визначення
різних категорій резистентності, які зустрічаються в клінічній практиці, яка, в
свою чергу, дає цінну інформацію для нових стратегій розробки антибіотиків.
Резистентність до антибіотиків може як виникати de novo в організмах,
резистентність яких до препарату раніше не зустрічалась (наприклад,
ванкоміцин-резистентні стафілококи), або бути епідемічною, коли вона виникає
внаслідок підсилення і поширення раніше відомого фенотипу. Обидва типи
резистентності слід брати до уваги та оцінювати при прогнозуванні потреби в
антибіотиках майбутнього. Існуючі у світі системи ЕН показали, що
виникнення та розвиток резистентності є нерівномірними для різних організмів,
а впевнену її кореляцію з використанням препаратів встановити не можна.
Регулярний
мікробіологічний
мониторинг
резистентності
до
протимікробних препаратів у медицині та ветеринарії нададуть корисні дані
про тенденції резистентності протягом тривалого часу, які дозволять
забезпечити наявність в продукту комерційного потенціалу, що відповідає
медичним потребам. Навіть негативні дані спостережень дадуть цінну
інформацію розробнику фармацевтичних продуктів та допоможуть у прийнятті
рішень про відмову від потенціальних продуктів, які не мають переваг перед
іншими наявними на цей час препаратами, або від таких, що перестали бути
ефективними проти патогенів, на які вони спрямовані, внаслідок зростаючої
резистентності.
Стає все більш очевидним, що ефективність деяких протимікробних
препаратів, наявних сьогодні на ринку, знижується внаслідок виникнення
резистентності у основних патогенів.
У бактеріальних патогенів виробився широкий спектр механізмів, які дали
їм стійкість до великої кількості різних класів антибіотиків. Наприклад, бактерії
можуть набути властивостей дезактивації антибіотика, зміни його дії або
активного виведення антибіотика з клітини. Велика кількість патогенів не лише
показують резистентність до окремих препаратів, але у деяких випадках
можуть бути мультирезистентними, що типово визначається як резистентність
до трьох або більше класів антибіотиків.
Виникнення резистентності до багатьох антибіотиків, таких як беталактамні антибіотики, макроліди, хінолони та ванкоміцин, стає важливою
проблемою охорони здоров’я в усьому світі. Різноманітні програми нагляду за
резистентністю до антибіотиків виявили проблеми, пов’язані з виникаючою
резистентністю грампозитивних патогенів. Однією з найзначніших проблем
7

виявився метицилінрезистентний золотистий стафілокок, рівні резистентності
якого досягли 60% в Японії та 40% в США.
Системи епідеміологічного нагляду за резистентністю до антибіотиків
надають вченим важливу інформацію для визначення клінічно важливих
ізолятів для відкриття та розробки нових антибіотиків, які обходять існуючі
механізми резистентності. До великих переваг моніторингу резистентності
відноситься ідентифікація рідкісних або важливих ізолятів, які слугуватимуть
корисними інструментами для скрінингу антибіотиків. Клінічні ізоляти з
новітніми фенотипами резистентності будуть корисними в додаткових
дослідженнях з метою визначення механізму (механізмів) резистентності, а
також слугуватимуть інструментами при створенні прототипів нових структур
протимікробних препаратів.
Отже, епідеміологічний нагляд не лише надають цінні дані про
резистентність та сфери потреби, але й також надають ключові ізоляти з
клінічно важливими фенотипами, які служать цінним інструмент для пошуку,
оцінки та оптимізації новітніх препаратів, які стануть доступними в
майбутньому. Ймовірно, що дані, отримані у великих наглядових
дослідженнях, які проводилися протягом багатьох років, стануть цінною
частиною
майбутніх
моделей
передбачення
майбутніх
тенденцій
резистентності, а також допоможуть підтвердити або спростувати минулі
передбачення.

_________________________
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РЕЗИСТЕНТНІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ ДО АНТИБІОТИКІВ
ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА, ЯКА ЗАГРОЖУЄ НАЦІОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ БАГАТЬОХ КРАЇН
А.Г. Салманов А.Г., Вернер О.М.
Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
Усвідомлення глобальності проблеми резистентності до протимікробних
препаратів знайшло відображення у низці міжнародних декларацій та
документів. Так, у підсумковій заяві з охорони здоров‘я країн-учасниць саміту
«великої вісімки» 2007 р. визнано антибіотикорезистентнісь збудників
інфекційних захворювань, як загрозу національної безпеки.
У 2001 р. Всесвітня Організація Охорони здоров‘я оприлюднила Глобальну
стратегію із стримування стійкості до антимікробних препаратів, яка
спрямована на забезпечення гарантій ефективності таких життєво важливих
препаратів як антибіотики не лише для нинішнього покоління людей, але й для
наступних. Декларація з боротьби з антимікробною резистентністю висунула
такі основні принципи:
- антимікробні препарати – це не відновлювані ресурси;
- резистентність безпосередньо пов‘язана із клінічною неефективністю;
- резистентність створюється за активної участі людини;
- до поширення резистентності веде надмірне вживання антибіотиків
населенням та недооцінка проблеми резистентності медичними працівниками;
- накопиченню резистентних мікроорганізмів у довкіллі сприяє
застосування антимікробних препаратів у сільському господарстві та
ветеринарії.
2011 рік оголошено ВООЗ роком боротьби із антибіотикорезистентністю.
Його гасло «Якщо сьогодні не вжити заходів – завтра нічим буде лікувати». Без
узгоджених дій всіх країн велике відкриття 20-го сторіччя – антибіотики
можуть
втратити
своє
значення
у
зв‘язку
із
поширенням
антибіотикорезистентності.
Основними
заходами
боротьби
з
антибіотикорезистентністю
мікроорганізмів в світі визнано:
а) для уповільнення темпів зростання резистентності - раціональне
використання антибіотиків; що включає:
- обмежувальні заходи щодо вільного продажу антибіотиків в аптечній
мережі;
- різке звуження показань щодо використання антибіотиків з
профілактичною метою;
- емпіричне застосування антибіотиків на основі регіональних даних
мікробіологічного моніторингу, використання антибіотиків з урахуванням їх
фармакодинаміки, т. ін.
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б) для попередження поширення антибіотикостійких мікроорганізмів впровадження інфекційного контролю або іншої прийнятної для певної країни
сучасної форми епідеміологічного нагляду за нозокоміальними інфекціями.
Слід зазначити, що нещодавно в світі відзначали вже 40-річчя
впровадження
інфекційного
контролю,
як
системи
попередження
нозокоміальних інфекцій. В світі накопичено величезний досвід щодо
використання та динамічної зміни цієї системи, що неможливо викласти в
межах доповіді.
В Україні темпи формування та поширення стійких до антимікробних
препаратів мікроорганізмів має безпрецедентний та неконтрольований
характер, що вже найближчим часом може повернути на рівень
доантибіотичного періоду лікування інфекцій.
Нажаль, подібні твердження ґрунтуються винятково на даних окремих
наукових досліджень і не є результатом систематичного науково
обґрунтованого збору та аналізу даних з антибіотикорезистентності в
масштабах держави. Зростанню антибіотикостійкості збудників сприяє вільний
продаж антибіотиків в аптечній мережі, відсутність на державному рівні
мікробіологічного моніторингу за збудниками інфекційних, в тому числі
внутрішньолікарняних, захворювань та їх антибіотикостійкістю з відповідним
аналізом даних та прогнозуванням ситуації, використанням отриманих даних в
протоколах та стандартах лікування.
Для реалізації цих стратегічних завдань щодо стримування стійкості
мікроорганізмів до антимікробних препаратів вважаємо першочергово
необхідним для України:
- надати проблемам впровадження інфекційного контролю, а також
стриманню розвитку стійкості мікроорганізмів до антимікробних засобів статус
національних пріоритетів.
- створити на науковій основі на державному рівні системи моніторингу
стійкості збудників інфекційних хвороб до антимікробних препаратів та
дезінфектантів та у перспективі приєднання до Європейської системи нагляду
та контролю за антимікробною резистентністю (EARSS);
- проводити багатоцентрові дослідження, замовлені та профінансовані
державою, з визначення питомої ваги певних мікроорганізмів, зокрема тих, які
рекомендовані EARSS, в етіологічній структурі бактеріальних інфекцій в
медичних установах різного профілю із вивченням рівнів та спектру
антибіотикорезистентності збудників;
- налагодити механізм використання результатів наукових досліджень з
антибіотикостійкості у протоколах лікування;
- привести до відповідності сучасним вимогам нормативну базу із
зазначених питань;
- створити на національному рівні, за державної підтримки єдиного
референс-центру моніторингу резистентності до протимікробних препаратів
епідеміологічне та клінічно значущих мікроорганізмів.
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- розробити програми з підготовки фахівців-хіміотерапевтів, а також
освітні програми для медичних працівників та населення з питань
раціонального застосування антибіотиків;
- налагодити контроль громадськості за заходами із запобігання
поширення антибіотикорезистентності.
Враховуючи соціальну значущість проблеми антибіотикорезистентності,
що перейшла на рівень загрози національній безпеці країни, вважаємо за
необхідне негайно приступити до розробки Національного плану дій та
реалізації науково обґрунтованих заходів, нормативних документів, що
сприятимуть боротьбі із антибіотикостійкістю збудників інфекційних
захворювань людини та тварин.
____________________________
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ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ, ТВАРИН ТА
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Салманов А.Г1., Рубан О.М.2
1
2

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Головне управління Держспоживслужби України в м. Києві

Єдине здоров’я (One Health) – новий вислів, але концепція зародилась ще з
давніх часів. Визнання того, що фактори навколишнього середовища можуть
впливати на здоров’я людей, можна відстежити аж до грецького лікаря
Гіппократа у його праці «Про повітря, води і місцевості». Він розвивав
концепцію про те, що охорона здоров’я залежить від чистоти навколишнього
середовища.
Урбанізація, глобалізація, зміна клімату і тероризм викликали у світи
потребу в найрізноманітніших кадрах в сфері охорони здоров’я, як першу
позицію державного планування. Зміни щодо землекористування, створення і
функціонування
величезних
виробничих
потужностей
материкових
продовольчих товарів і морепродуктів, а також мікробне і хімічне забруднення
земельних і водних ресурсів створили нові загрози для здоров’я, як тварин, так і
людей. Наприклад, вирубка лісів, в цілях сільського господарства, може
призвести до виникнення зоонозних захворювань.
Єдине здоров’я (One Health) – це комплексна концепція для об’єднання
клініцистів з охорони здоров’я людей, ветеринарних лікарів та фахівців з
охорони здоров’я людей і гігієни навколишнього середовища.
Поглиблюючи епідеміологічні та лабораторні дослідження, за рахунок
яких оцінюється роль впливу середовища, така співпраця може сприяти
розробці та застосуванню екологічно безпечних і ефективних проектів з
охорони здоров’я.
Багато актуальних питань охорони здоров’я пов’язані зі зростаючим
контактом між людьми і тваринами, активізацією та інтеграцією виробництва
продовольчих товарів і зростанням міжнародного туризму. Оскільки певна
кількість нових інфекційних захворювань з’явилась на початку 20-го століття,
науковці почали визнавати, що випробовування, з якими стикається суспільство
з боку таких загроз, великою мірою походить від тварин.
З 1415 відомих мікробів, які заражають людей, 61 відсоток переходить від
тварин. Наприклад, гризуни переносять чуму і тиф, а домашня велика рогата
худоба є першоджерелом масових захворювань, таких, як кір, епідемічний
паротит та коклюш. Одним з важливих винятків є мікобактерії туберкульозу.
Генетичні докази показують, що мікобактерії туберкульозу виникають в
популяції людей і поширюються на тварин. Шимпанзе були господарями –
резервуарами для вірусу імунодефіциту людини. Світова торгівля дикими
тваринами загострює проблему появи захворювань.
Тварини страждають на багато тих самих хронічних захворювань, що і
люди, а саме: захворювання серцево-судинної системи, рак, діабет, астма та
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артрит. Іноді нозологічна форма підтверджується у тварин задовго до того, як
вона підтверджується у людей. Наприклад, викликана страхом серцева
недостатність була описана у диких тварин приблизно за тридцять років до
того, як була підтверджена у людей.
Порівняльна медицина досліджує процеси захворювань в розрізі видів і
базується на дослідженнях захворювань тварин, що виникають природним
шляхом і також вражають людей. Концепція компаративної медицини дуже
давня. Стародавні греки припускали, що розтин та вивчення тварин може дати
важливі підказки, щоб розібратися в людських захворюваннях.
Епідемія пташиного грипу ( H5N1), що розпочалася в Гонконгу в 1997 р.
продемонструвала зв'язок між здоров’ям тварин і людей. Спалах зачепив 18
людей, вбив 6 та спровокував знищення 1.5 мільйона птахів. Вірус H5N1
з’являвся у вигляді окремих спалахів у період 1998–2003 рр., а масштабний
спалах виник в середині 2003р. в Південній Кореї. Затримки висвітлення на
міжнародному рівні та слабкі міри реагування сприяли поширенню вірусу по
всій Південно-Східній Азії.
На підтвердження глобальної загрози, яку створював пташиний грип
(H5N1) та інші нові зоонозні захворювання, Організація контролю
продовольчих товарів та сільського господарства (FAO), Всесвітня Організація
з охорони здоров’я (WHO) та Всесвітня організація з охорони тварин (OIE)
розробили стратегічні принципи, тристоронню угоду, щоб діяти ближче,
спільними зусиллями, в рамках взаємодії тварина-людина-екосистема.
________________________________
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ЩО ТАКЕ ЄДИНЕ ЗДОРОВ’Я (ONE HEALTH)?
Салманов А.Г1., Рубан О.М.2
1
2

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Головне управління Держспоживслужби України в м. Києві

Єдине Здоров’я (One Health) – це концепція, яка перетворилась на підхід, а
пізніше розвинулась у напрям.
Єдине Здоров’я визнає, що здоров’я людей пов’язане зі здоров’ям тварин
та гігієною середовища. Ціль Єдине Здоров’я – надихнути на різносторонню
співпрацю – діючи на місцевому, державному і міжнародному рівнях – щоб
забезпечити оптимальні санітарно-гігієнічні умови для людей, тварин і нашого
середовища.
Підхід Єдине Здоров’я має величезне значення, оскільки
6 з 10
інфекційних захворювань серед людей поширюються тваринами.
У всьому світі біля 75 відсотків з усіх інфекційних захворювань, на які
страждають люди, за останні три декади походили від тварин.
Стан навколишнього середовища може впливати на здоров’я людей і
тварин внаслідок зараження, забруднення та неналежних умов, які можуть
спричиняти виникнення нових збудників інфекції.
Прогнозується, що населення планети зросте з 7 мільярдів в 2011 р. до 9
мільярдів у 2050 р. Щоб забезпечити належну охорону здоров’я, контроль
продовольчих товарів і води для зростаючого населення планети, медичні
фахівці та відповідні галузі і установи повинні співпрацювати.
Взаємозв'язок людини і тварини корисно впливає як на здоров’я людей,
так і на здоров’я тварин.
Єдине Здоров’я – це спільні дії великої кількості медичних фахівців, а
також відповідних галузей і установ – на місцевому, державному і
міжнародному рівнях – щоб забезпечити відповідні санітарно-гігієнічні умови
для людей, домашніх тварин, дикої природи, рослин і нашого середовища.
Єдине Здоров’я визнає, що здоров’я людей, тварин та стан екосистем тісно
пов’язані. Сюди входить застосування скоординованого, спільного,
міждисциплінарного та перехресного підходу до можливих або наявних
ризиків, що виникають в результаті взаємозв’язку між тваринами, людьми та
екосистемами.
Незалежно від багатьох використовуваних визначень Єдине Здоров’я,
червоною ниткою проходить багатопрофільна співпраця, яка створює
безпосередній або непрямий вплив на охорону здоров’я, шляхом врахуванням
думок і роботи окремих функціональних підрозділів, оптимізації ресурсів і
зусиль, не порушуючи автономії різних галузей.
В рамках підвищення ефективності підходу Єдине Здоров’я, існує потреба
запровадження кращого галузевого співвідношення серед актуальних груп і
мереж, особливо між ветеринарами і лікарями, а також зростання участі
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практикуючих лікарів з гігієни навколишнього середовища і охорони дикої
природи, а також фахівців в галузі суспільних наук і проектантів.
Метою Єдине Здоров’я є: покращити охорону здоров’я і добробут шляхом
попередження ризиків і мінімізації наслідків кризи, що виникають через
контактування людей, тварин і різноманітних середовищ.

_______________________

15

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ САНІТАРНО-ВЕТЕРИНАРНОГО
НАГЛЯДУ І ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННОГО ТА РОСЛИННОГО
ПОХОДЖЕННЯ
Салманов А.Г.1, Лугач О.М.2
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,
м.Київ
1

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів, м. Київ
2

Одним з факторів політичної, соціально-економічної стабільності,
національної безпеки, а також успішних міжнародних торговельних відносин, є
їх санітарно-епідеміологічне, епізоотичне і іто санітарно благополуччя.
Щорічне збільшення обсягів імпорту і транзиту різного виду товарної
продукції, особливо з країн, мало вивчених у цих напрямках, створюють
постійну загрозу завезення на територію України нових адвентивних видів
небезпечних мікроорганізмів.
Реальну небезпеку для здоров’я населення країни становлять такі
захворювання, як туберкульоз, малярія, черевний тиф, інфекційний гепатит; ще
гостріше стоїть питання в сфері тваринництва – ящур і сибірська язва
залишаються сучасною міжнародною проблемою; не кращим чином захищений
рослинний світ нашої країни, особливо галузь рослинництва в аграрному
секторі економіки – існує загроза завезення із закордонною продукцією
рослинного походження таких найнебезпечніших шкідників, як капровий жук,
західний кукурудзяний жук, середземноморська плодова муха, а також
збудників різних мікологічних, бактеріальних і вірусних рослинних
захворювань.
Відповідно до Законів України «Про безпеку і якість харчових продуктів»,
«Про ветеринарну медицину», «Про карантин рослин», які були підготовлені з
урахуванням вимог Угоди СОТ про застосування санітарних і іто санітарног
вимог, сьогодні митні пункти, контейнерні термінали, порти, прикордонні
переходи, поштові вузли, куди із-за кордону надходять вантажі, у тому числі з
несприятливих країн, десятки тисяч транспортних засобів, щодня задіяних на
внутрішньодержавних і міжнародних перевезеннях продукції тварину й
рослинного походження, вимагають регулярної спеціалізованої санітарної
обробки.
Неодноразові перевірки, що було проведено спеціалістами територіальних
служб лабораторних центрів МОЗ України, у тому числі на водному транспорті
й Міністерство аграрної політики України (Державної інспекції з карантину
рослин) виявили відсутність окремо виділених карантинних причалів,
майданчиків, залізничних тупиків, де можливо безпечне проведення іто
санітарн робіт, робіт з дегазації вантажів, що надходять по імпорту».
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19 вересня 2008 р. МінАПУ, Укрголовдержкарантин видали Наказ №217
«Про організацію й контроль за проведенням обробки й фумігації
(знезараження) об’єктів регулювання й об’єктів, органами Державної служби
по карантину рослин України» і до Наказу «Тимчасовий порядок», який
встановлює єдині підходи щодо організації і контролю Державною службою по
карантину рослин України санітарних заходів щодо локалізації й ліквідації
небезпечних організмів на території України. Разом з тим, у зазначених
документах не враховані вимоги п. 6.5. санітарних правил «Державних
санітарних правил «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у
народному господарстві» ДСП 8.8.1.2.001-98» і розділу 5, розділу 10 п. 10.1.9.
«Правил санітарного контролю на державному кордоні України» № 72 від
25.09.1996 р., де сказано, що адміністрація порту перевантажувального
комплексу, що надає транспортні послуги, послуги з перевантаження й
зберігання вантажів зобов’язана виділити спеціалізовані майданчики для
проведення дезінфекції, дезінсекції (фумігації) транспортних засобів (вагон,
автомобіль, контейнер, судно, ліхтер). Майданчики й причали, для безпечного
проведення фумигаційних робіт і наступного проведення дегазації, необхідно
обладнати відповідно до вимог Санітарних норм і правил і діючого
законодавства.
Враховуючи реформи, що проводиться в країні у
відповідності
законодавства Європейського Союзу необхідно спільно з зацікавленими
спеціалістами та організаціями, в тому числі ветеринарної служби й інспекції з
карантину рослин розробити сучасні рекомендації щодо проведення
дезінфекції, дезінсекції (фумігації), дегазації, методи знезараження, інструкції,
методичні вказівки та інші невідкладно необхідні нормативно-правові
документи з конкретною вказівкою й обліком найбільш прийнятних для
застосування препаратів у сфері знезараження об’єктів санітарного,
ветеринарного та карантинного нагляду.
________________________
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БОРОТЬБА З АНТИМІКРОБНОЮ РЕЗИСТЕНТНІСТЮ
З ПОЗИЦІЙ БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Салманов А.Г.1, Рубан О.Н.2, Музика В.П.3
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика,
м. Київ
1

Головне управління державної служби з безпеки харчових продуктів та
захисту споживачів у м. Києві, м. Київ.
2

Державний науково-дослідній контрольний інститут ветеринарних
препаратів та кормових добавок, м. Львів
3

Частота інфекцій, викликаних антибіотикорезистентними бактеріями,
збільшується серед населення і в медичних установах, внаслідок чого ці
інфекції стають важливою медико-санітарною проблемою, яка кидає виклик
системам охорони здоров'я в різних країнах світу.
В результаті надмірного і неправильного застосування антибіотиків у
бактерій, що знаходяться в організмі людей і тварин, може розвинутися
стійкість до цих препаратів, внаслідок чого інфекції, які в звичайних умовах
добре піддаються лікуванню антибіотиками, стає важко, а іноді і неможливо
вилікувати. Невдачі лікування призводять до зростання захворюваності і
смертності від інфекцій, а також до необхідності розробляти нові антибіотики,
що, в кінцевому рахунку, лягає додатковим тягарем на суспільство.
Для забезпечення ефективності лікування необхідно терміново вживати
заходів протидії подальшому формуванню та поширенню стійкості до
антибіотиків, що відбувається в результаті застосування антибіотиків у
багатьох секторах. Оскільки ця стійкість не має екологічних, галузевих або
географічних кордонів, її поява в одній галузі або в одній країні призводить до
формування резистентності в інших галузях і в інших країнах. Національні
керівні органи, ветеринарні працівники, фермери, лікарі і пацієнти грають
ключову роль в збереженні активності антибіотиків.
Попередження і стримування стійкості до антибіотиків вимагає брати до
уваги всі фактори ризику формування та поширення такої стійкості в контексті
всіх умов, галузей, установ (від медицини до використання у виробництві
харчових продуктів тваринного походження) і країн.
Слідом за резолюцією Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я (її головного
керівного органу), ВООЗ підтримує зусилля держав-членів щодо попередження
і стримування стійкості до антибіотиків, пропагуючи цілісний, багатогранний,
міжвідомчий та об'єднаний підхід до вирішення проблеми.
В Європейському регіоні Європейське регіональне бюро ВООЗ розробило
регіональну стратегію боротьби зі стійкістю до антибіотиків. Зокрема, ВООЗ
вже давно вважає, що застосування антибіотиків у сільськогосподарських
тварин, масштаби якого в багатьох країнах перевищують масштаби
використання антибіотиків для лікування хворих людей, вносить істотний
внесок у формування проблеми стійкості до антибіотиків в охороні здоров'я.
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Ця ситуація вимагає додаткових зусиль з інформування суспільства і
виробленні спеціальної політики для стримування резистентності до
антибіотиків з позицій безпеки харчових продуктів.
Будь-які способи застосування антибіотиків у людей, тварин або на
рослинах можуть призводити до формування і поширення стійкості до
антибіотиків. Крім того, резистентність до антибіотиків не визнає будь-яких
географічних або біологічних меж. Таким чином, застосування антибіотиків в
одних галузях, умовах або країнах впливає на поширення стійкості до них в
інших галузях, умовах або країнах.
Антибіотики застосовуються в тваринництві не тільки для лікування
хвороб тварин, але також з метою профілактики і для стимулювання росту. У
багатьох країнах антибіотики застосовуються у тварин навіть у більших
масштабах, ніж у людей.
Надмірне застосування антибіотиків у сільськогосподарських тварин має
серйозні наслідки для суспільної охорони здоров'я, так як сприяє появі стійких
до антибіотиків бактерій і генів резистентності, які можуть бути передані
людям. Зазвичай це відбувається при вживанні харчових продуктів, але може
мати місце і при безпосередньому контакті з тваринами або через об'єкти
навколишнього середовища. В кінцевому рахунку, це може привести до
виникнення у людей інфекційних захворювань, обумовлених антибіотикорезистентними бактеріями, які буде важко або навіть неможливо вилікувати.
Крім того, оскільки торгівля як самими тваринами, що використовуються
для отримання харчових продуктів, так і харчовими продуктами тваринного
походження здійснюється в глобальних масштабах, це може привести до появи
стійкості до антибіотиків в країнах, які знаходяться далеко від тих країн, де
виникла ця проблема.
Резистентність пов'язаних з харчовими інфекціями зоонозних бактерій
родів Salmonella і Campylobacter безсумнівно пов'язана із застосуванням
антибіотиків у сільськогосподарських тварин; харчові інфекції, викликані
такими резистентними бактеріями, багаторазово документовані у людей.
Особливу тривогу викликає стійкість до так званим «критично важливих
антибіотиків», які використовуються в медицині. Наприклад, застосування
фторхінолонів у сільськогосподарських тварин привело до появи відповідної
стійкості до антибіотиків у сальмонел і кампілобактерів, які викликають
інфекційні захворювання у людей. При цьому встановлено статистично
достовірний зв'язок між резистентністю сальмонел і частішими і тривалішими
госпіталізаціями пацієнтів, більш тривалим перебігом захворювань, більш
високим ризиком розвитку інвазивних форм інфекцій і двократним
збільшенням ризику смертельного результату протягом двох років після
інфікування.
Оскільки було показано, що застосування антибіотиків в якості
стимуляторів росту пов'язане з загрозою для здоров'я людей, з 2006 р в країнах
Європейського союзу припинено використання всіх антибіотиків в якості
стимуляторів росту.
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Припинення використання антибіотиків для стимуляції росту тварин
знижує небезпеку для здоров'я людей без будь-якої шкоди для здоров'я тварин
або економічних втрат у виробництві продуктів тваринного походження.
У сільському господарстві вдосконалені методи розведення риби та
впровадження ефективних вакцин може в значній мірі зменшити застосування
антибіотиків. Ці факти яскраво ілюструють значення профілактики хвороб в
контексті виробництва харчових продуктів тваринного походження.
Необхідність діяти зараз є очевидною. Боротьба зі стійкістю до
антибіотиків вимагає цілісного, міжвідомчого і багатостороннього підходу з
ефективною координацією дій і обміном інформацією між усіма відомствами сільськогосподарськими, продовольчими, ветеринарними та медичними.
Зусилля мають бути спрямовані на скорочення невиправданого застосування
антибіотиків і обмеження поширення антибіотикорезистентних бактерій.
Хоча міжнародна міжвідомча співпраця має величезне значення, але
найбільш важливим в даний час є оптимальний підхід кожної країни до
вирішення проблем стійкості до антибіотиків і безпеки харчових продуктів.
Для боротьби з резистентністю до антибіотиків уряди країн можуть
виробити міжвідомчу національну стратегію і план дій по боротьбі зі стійкістю
до антибіотиків. Цей підхід, підтримуваний міжурядовим робочим комітетом,
повинен включати питання про безпеку харчових продуктів і забезпечувати
раціональне застосування антибіотиків у всіх галузях. Для цього необхідно
створити офіційний механізм взаємодії між міністерством охорони здоров'я та
іншими зацікавленими міністерствами і відомствами з метою вирішення
проблеми стійкості до антибіотиків стосовно харчового ланцюга.
Дуже важливою частиною роботи зі стримування резистентності є
нормативна регламентація застосування антибіотиків у сільськогосподарських
тварин. Пропонується, щоб національні ветеринарні, сільськогосподарські і
фармацевтичні керівні органи розглянули можливість прийняття, серед інших,
наступних заходів:
а) припинення використання антибіотиків в якості стимуляторів росту
тварин;
б) застосування антибіотиків у тварин тільки за призначенням ветеринара;
в) застосування антибіотиків, що мають надзвичайне значення в медицині
(особливо фторхінолонів та цефалоспоринів третього і четвертого поколінь), у
сільськогосподарських тварин тільки при наявності для цього вагомих підстав.
________________________________
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АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ШТАМІВ
PSEUDOMONAS AERUGINOSA У ХІРУРГІЧНИХ
СТАЦІОНАРАХ УКРАЇНИ В 2014 РОЦІ
Салманов А.Г., Вернер О.М.
Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
Вступ. Незважаючи на актуальність і клінічне значення, проблему
резистентності щтамів P.aeruginosa в Україні досліджено недостатньо. На
сьогодні немає достовірних даних щодо масштабів антибіотикорезистентності
нозокоміальних штамів P.aeruginosa у хірургічних стаціонарах країни.
Оскільки в Україні подібні дослідження на державному рівні не
впроваджені, першим кроком до їх здійснення слід вважати вивчення
резистентності клінічних штамів P.aeruginosa – збудників гнійно-запальних
інфекцій, які виділяються практичними бактеріологічними лабораторіями
України.
Мета роботи – вивчити активність антимікробних препаратів щодо
клінічних штамів P.aeruginosa, виділених у пацієнтів, госпіталізованих до
хірургічних стаціонарів різних регіонів України.
Матеріали та методи. До аналізу залучено 2156 клінічних штамів
P.aeruginosa, виділених із біологічного матеріалу (гній з вогнища патологічного
процесу та виділення з дренажів) у пацієнтів, госпіталізованих до хірургічних
відділень 56 багатопрофільних стаціонарів різних регіонів України у 2014 р.
Клінічні штами виділено та ідентифіковано у мікробіологічних лабораторіях
досліджених лікарень.
Чутливість виділених штамів мікроорганізмів до 36 антибіотиків
(пеніцилін, ампіцилін, амоксицилін, оксацилін, ампіцилін/сульбактам,
амоксицилін/клавуанат, цефазолін, цефалексин, цефуроксим, цефоперазон,
цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим, цефепім, іміпенем, меропенем,
гентаміцин, амікацин, тобраміцин, нетилміцин, еритроміцин, кларитроміцин,
азитроміцин, лінкоміцин, кліндаміцин, тетрациклін, доксициклін, ванкоміцин,
рифампіцин, флоксацин, левофлоксацин, ломефлоксацин, гатіфлоксацин,
ципрофлоксацин, пефлоксацин, норфлоксацин) вивчено диско-дифузійним
методом відповідно до клінічних лабораторних стандартів, рекомендованих
Національним комітетом США (NCCLS).
Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз результатів показав,
що 54,0±0,21% штамів були резистентними до всіх досліджуваних
антибіотиків. Резистентність клінічних штамів до окремих груп і класів
антимікробних препаратів різниться.
Досліджені клінічні штами P.aeruginosa найбільшу резистентність
виявляли до цефалоспоринів І (72,3%), ІІ покоління (73,4%), макролідів (75,1),
лінкозамідів (79,5%) і тетрациклінів (71,4%), найменшу – до карбапенемів
(24,7%), хоча антимікробна активність досліджених антибіотиків, які
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належали до окремих класів, різниться.
Результати аналізу даних про чутливість до антимікробних препаратів
вказали на суттєві відмінності у резистентності досліджених штамів
P.aeruginosa до окремих антибіотиків різних класів і груп.
До β-лактамних антибіотиків нечутливими були 52,4±0,3% досліджених
штамів P.aeruginosa. Рівні резистентності P.aeruginosa щодо окремих груп βлактамних
антибіотиків різнилися. Із антибіотиків групи пеніцилінів найбільшу
антимікробну активність до P.aeruginosa мав ампіцилін/сульбактам, найменшу
– пеніцилін та амоксицилін, до яких нечутливими були 52,2±1,9%, 86,9±2,7% і
73,4±1,5% досліджених штамів. Резистентність штамів P.aeruginosa до
ампіциліну, оксациліну та амоксицилін/клавуанату становила 62,0±1,1%,
63,5±1,8% і 67,9±1,7% відповідно.
Резистентність штамів P.aeruginosa до цефалоспоринів у середньому
становила 57,1±0,4%. Досліджені штами до цефалоспоринів І покоління
виявили високий рівень резистентності, до яких нечутливими були 72,3±0,8%.
До цефазоліну та цефалексину нечутливими були 69,4±1,0% і 77,9±1,2% штамів
відповідно.
До представника цефалоспоринів ІІ покоління –цефуроксиму нечутливими
були 73,0±1,1% досліджених штамів P.aeruginosa.
Цефалоспорини ІІІ покоління щодо P.aeruginosa мали невисоку активність,
до них нечутливими були 52,7±0,5% штамів. Серед антибіотиків цієї групи
найбільші рівні резистентності спостерігалися до цефтриаксону – 60,4±0,9%,
найменші – до цефтазидиму (45,2±0,8%). Нечутливими до цефоперазону та
цефотаксиму були 50,2±0,9% і 57,6±1,0% досліджених штамів.
Резистентність досліджених штамів P.aeruginosa до групи цефалоспоринів
ІV покоління цефепіму становила 49,2±0,9%.
Найбільшу активність серед усіх антибіотиків щодо досліджених
P.aeruginosa виявляли препарати з групи карбопенемів – іміпенем та
меропенем, до яких нечутливими були 21,3±0,7% і 28,8±0,9% штамів.
Аміноглікозиди щодо P.aeruginosa мали невисоку активність, до яких
нечутливими були у середньому 43,5±0,5% штамів. Найбільшу резистентність
виявили до гентаміцину, до якого нечутливими були 47,4±0,7% штамів. Майже
однакову високу резистентність P.aeruginosa відмітили до амікацину,
тобраміцину та нетилміцину, до яких нечутливими були 40,5±0,7%, 41,8±1,5% і
41,0±1,7% штамів відповідно.
Досліджені макроліди до P.aeruginosa мали невисоку антимікробну
активність, до яких нечутливими були 75,1±1,1% штамів. Найбільші рівні
резистентності спостерігалися до кларитроміцину, нечутливими до цього
препарату були 91,9±1,6% досліджених штамів, а до еритроміцину та
азитроміцину – 69,0±1,8 і 72,5±2,1% штамів відповідно.
Серед антибіотиків лінкозаміди мали найменшу активність до
P.aeruginosa, до яких в середньому нечутливими були 79,5±1,5% досліджених
клінічних штамів.
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Рівні резистентності до лінкоміцину та кліндаміцину становили 74,0±2,1% і
88,1±2,0% відповідно.
Невисоку антимікробну активність до P.aeruginosa виявили також
тетрацикліни, до яких нечутливими були 71,4±1,2% досліджених штамів.
Резистентність клінічних штамів P.aeruginosa до тетрацикліну та доксациліну
становила 69,9±1,6% і 73,1±1,7% відповідно.
Нечутливими до анкоміцину та рифампіцину були 49,4±2,0% і 56,5±1,5%
досліджених штамів відповідно. Невисоку антимікробну активність до
P.aeruginosa виявили фторхінолони, до яких в середньому нечутливими були
51,8±0,5% штамів.
Серед фторхінолонів найбільша резистентність спостерігалася до
норфлоксацину та ломефлоксацину, найменша – до гатифлоксацину,
нечутливими до яких були 62,7±1,2%, 60,1±1,8% та 42,5±1,3% штамів
відповідно.
Резистентність P.aeruginosa на рівні понад 50% виявлено до офлоксацину
та левофлоксацину, до яких нечутливими були 53,8±1,1% і 54,9±1,1%
досліджених штамів.
Нечутливими до ципрофлоксацину та пефлоксацину були 47,5±0,8 і
46,1±2,2% штамів відповідно. При аналізі даних чутливості виявлено суттєві
відмінності у рівні резистентності досліджених клінічних штамів P.aeruginosa
до окремих антибіотиків залежно від регіону розташування хірургічного
стаціонару.
Резистентність P.aeruginosa до препаратів групи пеніцилінів (пеніцилін,
ампіцилін,
амоксицилін,
оксацилін,
ампіцилін/сульбактам,
амоксицилін/клавуанат) в середньому становила 64,4±0,7% і в хірургічних
стаціонарах окремих регіонів України варіювала у межах 23,7–100%.
Резистентність до окремих препаратів цієї групи різнилася та у середньому
становила до пеніциліну 86,9±2,7%, ампіциліну – 62,0±1,1%, амоксициліну –
73,4±1,5%, оксациліну – 63,5±1,8%, ампіцилін/сульбактаму – 52,2±1,9%,
амоксицилін/клавуанату – 67,9±1,7%.
Найбільшу резистентність до препаратів групи пеніцилінів виявлено в
хірургічних стаціонарах Сумської (100%), Чернігівської (100%), ІваноФранківської (93,8%), Рівненської (83,2%), Чернівецької (81,9%), Волинської
(72,5%), Запорізької (75,2%), Луганської (79,2%), Миколаївської (78,5%),
Одеської (78,1%), Черкаської (78,8%) областе, та м. Києва (74,5%), найменшу –
Львівської (23,7%), Херсонської (29,3%) та Полтавської (37,%) областей.
Резистентність на рівні 50–70% спостерігалася у стаціонарах
Житомирської (54,3%), Київської (62,7%), Тернопільської (66,6%) та
Харківської (57,%) областей, а 40–50% –Дніпропетровської (46,0%) та
Хмельницької (42,8%) областей.
Цефалоспоріни І покоління (цефазолін і цефалексин) щодо клінічних
штамів P.aeruginosa мали невисоку активність, до яких в середньому
нечутливість виявили 72,3±0,8%, яка в окремих регіонах варіювала у межах
30,4–98,3%. Резистентність P.aeruginosa до окремих препаратів цієї групи
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різнилися та у середньому становила до цефазоліну 69,4±1,0% і цефалексину
77,9±1,2%.
Найбільшу резистентність до цефалоспоринів І покоління виявлено в
Рівненській (98,3%), Тернопільській (97,0%), Миколаївській (90,3%), ІваноФранківській (89,6%), Черкаській (87,6%), Чернівецькій (80,0%), Чернігівській
(77,4%), Сумській (75,8%), Полтавській (73,8%), найменшу – у
Дніпропетровській (30,4%), Хмельницькій (30,4%) та Львівській (33,3%)
областях.
Резистентність на рівні 50–70% виявлено у хірургічних стаціонарах
Волинської (69,5%), Житомирської (66,7%), Запорізької (60,0%), Харківської
(67,2%), Херсонської (62,5%), Луганської (55,6%) областей та м. Києва (63,1%).
Резистентність досліджених штамів P.aeruginosa до представника
цефалоспоринів ІІ покоління – цефуроксиму в середньому становила
73,4±1,1%, яка в окремих регіонах варіювала у межах 17,2–100%. Штами
P.aeruginosa найбільшу резистентність до цього препарату виявили в Київській
(100%), Херсонській (100%), Рівненській (97,1%), Тернопільській (93,8%),
Одеській (91,5%), Дніпропетровській (80,0%), Запорізькій (70,0%) областях і м.
Києва (76,8%), найменшу – в Харківській (17,2 %), Хмельницькій (30,4%),
Луганській (35,3%) та Чернігівській (35,3%) областях. На рівні 40–70%
нечутливими до цефуроксиму були штами P.aeruginosa у стаціонарах
Волинської (64,6%), Івано-Франківської (64,3%), Полтавської (61,7%),
Черкаської (61,1%), Сумської (50,0%) та Житомирської (40,0%) областей.
Нечутливими до цефалоспоринів ІІІ покоління (цефоперазон, цефотаксим,
цефтриаксон, цефтазидим) у середньому були 52,7±0,5% досліджених штамів.
Резистентність P.aeruginosa до окремих препаратів цієї
групи різнилася та у середньому становила до цефоперазону 50,2±0,9%,
цефотаксиму – 57,6±1,0%, цефтриаксону – 60,4±0,9%, цефтазидиму –
45,2±0,8%.
Рівні резистентності P.aeruginosa до цефалоспоринів ІІІ покоління у
хірургічних стаціонарах окремих регіонів варіювала у межах 15,4–78,4%.
Найбільші рівні стійкості до цих препаратів виявлено у стаціонарах ІваноФранківської (78,4%), Тернопільської (73,4%), Рівненської (70,8%), Полтавської
(67,2%), Черкаської (67,1%), Одеської (66,4%), Запорізької (64,6%) областей,
найменші – Донецької (15,4%), Львівської (19,8%) та Хмельницької (25,4%)
областей. Резистентність на рівні 30–50% спостерігалася у стаціонарах
Житомирської (40,3%), Київської (47,6%), Луганської (45,2%), Миколаївської
(37,9%), Сумської (50,0%), Чернівецької (48,8%), Херсонської (33,1%) областей
та м. Києва (46%), а у межах 50–60% – Волинської (58,9%), Дніпропетровської
(50,2%), Харківської (55,0%) та Чернігівської (57,1%) областей.
Представник цефалоспоринів ІV покоління – цефепім щодо клінічних
штамів P.aeruginosa мав невисоку активність. Резистентність до цього
препарату у середньому виявили 49,2±0,9% досліджених штамів.
Резистентність клінічних штамів до цефепіму в окремих регіонах варіювала у
межах 20–100%.
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Найбільші рівні резистентності до цього препарату спостерігалися у
стаціонарах Миколаївської (100%), Херсонської (100%), Тернопільської
(94,3%), Волинської (76,8%), Одеської (74,4%), Рівненської (72,0%) областей,
найменші – Донецької (20,0%), Хмельницької (31,5%) та Черкаської (35,0%)
областей.
Нечутливість досліджені штами на рівні 40–50% виявили в хірургічних
стаціонарах Дніпропетровської (43,6%), Луганської (45,5%), Харківської
(43,8%) областей, м. Києва (47,3%). а 50–70% – Житомирської (51,7%),
Запорізької (62,8%), Івано-Франківської (68,7%), Кіровоградської (60,0%),
Полтавської (55,6%), Сумської (64,5%), Чернівецької
(50,0%) областей.
До карбопенемів (іміпенему і меропенему) резистентність клінічних
штамів P.aeruginosa у середньому становила 24,7±0,6%, яка в окремих регіонах
варіювала у межах 5,8–51,6%. До препаратів цієї групи найбільші рівні
резистентності виявлено в хірургічних стаціонарах Сумської (51,6%), ІваноФранківської (47,3%), Чернігівської (41,2%) областей.
Високі показники резистентності у межах 30–40% спостерігалися у
Харківській (39,1%), Херсонській (38,4%), Житомирській (36,6%), Черкаській
(36,4%), Рівненській (33%), Полтавській (32,4%), Миколаївській (31,3%),
Одеській (30,3%) областях, найменші – в Донецькій (5,9%), Тернопільській
(5,8%), Львівській (6,6%), Хмельницькій (11,7%), Кіровоградській (12,0%) та
Дніпропетровській (17,2%) областях.
До іміпенему резистентність штамів P.aeruginosa у середньому становила
21,3±0,7%. Найбільші рівні резистентності до іміпенему виявлено у стаціонарах
Харківської (64,6%), Черкаської (50,0%), Чернігівської (50%), ІваноФранківської (45,8%), Сумської (45,2%) областей, найменші – Тернопільської
(4,6%), Донецької (5,9%), Кіровоградської (12,0%) областей.
Нечутливими до меропенему у середньому були 28,8±0,9% досліджених
штамів. Найбільшу резистентність до меропенему зареєстровано у стаціонарах
Сумської (57,6%), Івано-Франківської (48,7%) областей.
Високі рівні резистентності у межах 30–40% спостерігалися у Волинській
(30,5%), Житомирській (37,7%), Київській (36,7%), Луганській (31,6%),
Полтавській (37,6%), Рівненській (32,1%), Херсонській (38,5%), Чернігівській
(33,3%) областях, невисокі – у стаціонарах Львівської (3,3%),
Тернопільської (7,1%), Хмельницької (11,7%) областей.
Отримані нами в окремих регіонах України рівні резистентності
P.aeruginosa до карбопенемів певною мірою узгоджуються з результатами
аналогічних досліджень, проведених в інших країнах. Так, за даними
багатоцентрового дослідження SENTRY в 1997–1999 рр., резистентність
штамів P.aeruginosa до меропенему становила в Канаді 5,1–8,4%, в країнах
Європи – 10,2–26,2%, Латинської Америки –23,4–26,2%, США – 7,6–9,1%.
У нашому дослідженні резистентність штамів P.aeruginosa до іміпенему
становила 21,3% та в окремих регіонах варіювала у межах 4,6–64,6%, що
певною мірою узгоджується з даними інших країн. Так, резистентність до
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іміпенему становила в Канаді 8–28%, в країнах Європи – 10,7–28,4%,
Латинської Америки – 17,0–23,4%, США – 7,6–19,1%.
Аміноглікозиди (гентаміцин, амікацин, тобраміцин і нетилміцин) щодо
P.aeruginosa виявляли невисоку активність, нечутливими до яких у середньому
були 43,5±0,5% досліджених штамів. Рівні резистентності окремих препаратів
аміноглікозидів у хірургічних стаціонарах регіонів України різнилися.
Резистентність до гентаміцину у середньому становила 47,4±0,7%, амікацину –
40,5±0,7%, тобраміцину – 41,8±1,5% та нетилміцину – 41,0±1,7%.
Найбільшу резистентність до гентаміцину виявлено в стаціонарах
Закарпатської (100%), Тернопільської (95,7%), Полтавської (79,2%),
Житомирської (73,0%), Чернігівської (70,7%), Волинської (69,5%), Черкаської
(67,5%), Сумської (61,8%), Київської (60,4%) областей, найменшу – ІваноФранківської (10,1%), Львівської (18,5%), Дніпропетровської (20,7%)
Хмельницької (24,5%) та Кіровоградської (27,2%) областей.
До амікацину найбільші рівні резистентності виявлено в Закарпатській
(100%), Тернопільській (92,1%), Житомирській (88,6%), Миколаївській (70,8%)
областях. Нечутливість до цього препарату на рівні 40–60% спостерігалася у
Волинській (54,9%), Запорізькій (40,4%), Київській (45,3%), Полтавській
(53,8%), Рівненській (53,3%), Сумській (51,5%), Харківській (44%), Одеській
(48,6%), Чернівецькій (43,8%) областях та м. Києва (58,9%). Найменші рівні
резистентності
виявлено у хірургічних стаціонарах Львівської (13,0%), Дніпропетровської
(13,8%), Кіровоградської (16,1%), Хмельницької (17,3%) та Донецької (17,0%)
областей.
Тобраміцин до клінічних штамів P.aeruginosa мав невисоку активність.
Найбільші рівні резистентності до цього препарату виявлено у стаціонарах
Херсонської (87,5%), Київської (75,2%), Житомирської (65,5%), Черкаської
(60%) та Полтавської (58,6%) областей, найменші – Запорізької (19,4%) області.
Резистентність на рівні 20–30% спостерігалася у стаціонарах Донецької
(29,3%), Харківської (28,6%), Одеської (20,4%) областей, а 30–50% – ІваноФранківської (34,4%), Луганської (50%), Рівненської (44,9%), Тернопільської
(39,5%), Хмельницької (38,3%) областей та м. Києва (39,3%).
Досліджені клінічні штами P.aeruginosa до нетилміцину виявили високу
резистентність. Найбільші показники резистентності до цього препарату
спостерігалися у стаціонарах Тернопільської (68,4%), Житомирської (60,2%),
Сумської (54,8%) та Луганської (53,3%) областей, найменші –
Дніпропетровської області (24,5%) та м. Києва (26,0%).
Макроліди (еритроміцин, кларитроміцин і азитроміцин) щодо P.aeruginosa
виявляли невисоку активність, нечутливими до яких у середньому були
75,1±1,1% досліджених штамів. Рівні резистентності окремих препаратів
макролідів у хірургічних стаціонарах регіонів України різнилися.
Резистентність у середньому становила до еритроміцину 69,0±1,8%,
кларитроміцину – 91,9±1,6%, азитроміцину – 72,5±2,1%.
Найбільшу резистентність до еритроміцину виявлено в стаціонарах
Волинської (100%), Одеської (100%), Запорізької (92,3%), Луганської (90,6%),
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Полтавської (70,6%), Харківської (66,7%), Дніпропетровської (66,1%),
Чернівецької (64%) областей, найменшу – Черкаської (42,9%) області.
До кларитроміцину найбільші рівні резистентності виявлено в Черкаській
(100%), Івано-Франківській (98,9%), Рівненській (92,9%), Одеській (85,7%),
Харківській (71,4%) областях, найменші – у Полтавській (36,4%) області.
Азитроміцин до клінічних штамів P.aeruginosa мав невисоку активність.
Найбільші рівні резистентності до цього препарату зафіксовано у стаціонарах
Волинської (100%), Одеської (100%), Івано-Франківської (93,2%), Чернівецької
(87,5%), Херсонської (87,5%), Полтавської (72,7%) областей, м. Києва (94,4%),
найменші – Тернопільської (20%), Рівненської (23,5%), Хмельницької (31,3%) і
Запорізької (36,4%) областей.
Лінкозаміди (лінкоміцин, кліндаміцин) серед усіх досліджених
антимікробних препаратів до клінічних штамів P.aeruginosa виявили найменшу
активність, нечутливими до яких у середньому були 79,1±1,5% досліджених
штамів. Рівні резистентності окремих препаратів лінкозамідів у хірургічних
стаціонарах регіонів України різнилися. Резистентність у середньому становила
до лінкоміцину 74,0±2,1%, кліндаміцину – 88,1±2,0%.
Найбільшу резистентність до лінкоміцину виявлено в стаціонарах
Черкаської (100%), Івано-Франківської (97,9%), Запорізької (92,3%), Одеської
(81,8%) та Тернопільської областей, найменшу – Хмельницької (36,4%) і
Харківської (38,2%) областей.
До кліндаміцину найбільші показники резистентності штами P.aeruginosa
виявили у хірургічних стаціонарах Дніпропетровської (100%), Одеської (100%),
Івано-Франківської (92,8%), Харківської (80,0%), Запорізької (76,9%) областей,
найменші – Полтавської (40,0%) області.
Тетрацикліни (тетрациклін і доксициклін) до клінічних штамів
P.aeruginosa виявили невисоку активність, нечутливими до яких у середньому
були 71,4±1,2% досліджених штамів. Показники резистентності окремих
препаратів тетрациклінів у хірургічних стаціонарах регіонів України різнилися.
Резистентність у середньому становила до тетрацикліну 69,9±1,6% та
доксицикліну – 73,1±1,7%.
Найбільші показники резистентності виявлено до тетрацикліну у
стаціонарах Рівненської (100%), Черкаської (100%), Житомирської (88,9%),
Дніпропетровської (75,0%), Одеської (72,0%) областей, доксицикліну –
Запорізької (100%), Миколаївської (100%), Сумської (100%), Луганської
(94,1%), Полтавської (94,4%), Рівненської (92,3%) областей, м. Києва (83,4%).
Найбільші рівні резистентності штами P.aeruginosa до ванкоміцину
виявили у хірургічних стаціонарах Запорізької (76,9%), Тернопільської (66,7%),
Черкаської (64,7%) областей, до рифампіцину – Рівненської (100%), Одеської
(77,4%) та Полтавської (75,0%), Івано-Франківської (62,0%) областей.
Препарати фторхінолонів (офлоксацин, левофлоксацин, ломефлоксацин,
гатіфлоксацин, ципрофлоксацин, пефлоксацин, норфлоксацин) щодо штамів
P.aeruginosa виявили невисоку активність, нечутливими до яких у середньому
були 51,8±0,5% досліджених штамів.
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Резистентність окремих препаратів фторхінолонів у хірургічних
стаціонарах регіонів України різнилися. Резистентність у середньому становила
до офлоксацину 53,8±1,1%, левофлоксацину – 54,9±1,1%, ломефлоксацину –
60,1±1,8%, гатіфлоксацину – 42,5±1,3%, ципрофлоксацину – 47,5±0,8%,
пефлоксацину – 46,1±2,2% та норфлоксацину – 62,7±1,2%.
Фторхінолони у хірургічних стаціонарах окремих регіонів мали різний
ступінь активності. Резистентність до офлоксацину варіювала у межах від 9,8%
(Львівська обл.) до 80% (Херсонська обл.), до левофлоксацину – від 10,7%
(Хмельницька обл.) до 100% (Херсонська обл.), до ломефлоксацину – від 10%
(Чернівецька обл.) до 91,7% (Тернопільська обл.), до гатіфлоксацину – від 9,1%
(Запорізька обл.) до 72,9% (Житомирська обл.), до ципрофлоксацину – від
10,5% (Кіровоградська обл.) до 87,8% (Тернопільська обл.), до пефлоксацину –
від 10% - до 49%, до норфлоксацину – від 16% (Хмельницька обл.) до 100%
(Житомирська обл.).
Висновки. Отже, нами було встановлено, що найбільшу активність до
нозокоміальних штамів P.aeruginosa в досліджуваних хірургічних стаціонарах
України в 2014 р. виявляли іміпенем та меропенем, нечутливими до яких були
21,3 і 28,8% досліджених штамів відповідно. Найбільші рівні резистентності
спостерігалися до кларитроміцину (91,9%), кліндаміцину (88,1%), пеніциліну
(86,9%), цефалексину (77,9%), лінкоміцину (74%), амоксициліну (73,4%),
цефуроксиму (73,4%), доксицикліну (73,1%), азитроміцину (72,5%),
тетрацикліну
(69,9%),
цефазоліну
(69,4%),
еритроміцину
(69%),
амоксицилін/клавуанату (67,9%), оксациліну (63,5%), норфлоксацину (62,7%)
та ампіциліну (62%), які не рекомендується використовувати для стартової
(емпіричної) терапії інфекцій, спричинених P.aeruginosa.
Результати нашого дослідження дають змогу стверджувати, що в 2014 році
рівні резистентності P.aeruginosa до тестованих антибіотиків різних класів була
досить високою. Її рівні коливалися залежно від географічного розташування
досліджуваних стаціонарів у регіонах України. Ці відмінності, на нашу думку,
пов'язані не з географічним розташуванням стаціонарів, а локальними
особливостями тактики використання антибіотиків.

_______________________
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Салманов А.Г.1, Рубан О.Н.2, Музыка В.П.3
Национальная медицинская академия последипломного образования
имени П.Л. Шупика, г. Киев
1

Главное управление государственной службы по безопасности продуктов
питания и защиты потребителей в г. Киеве.
2

Государственный научно-исследовательский контрольный институт
ветеринарных препаратов и кормовых добавок, г. Львов
3

Рост населения, расширение сельскохозяйственного производства и
увеличение объемов поставок продовольствия привели к резким изменениям
причин возникновения заболеваний и расширению границ их распространения,
говорится в докладе ФАО (2013 г.). Необходим новый, более целостный подход
к управлению рисками заболеваний в животной среде.
По данным литературы, семьдесят процентов новых заболеваний, которые
возникли у человечества за последние десятилетия, являются болезнями
животного происхождения и частично напрямую связаны с потреблением
продуктов питания.
Постоянное расширение сельскохозяйственных угодий в совокупности с
мировым бумом в области животноводства означает, что «домашние и дикие
виды животных находятся в более тесном контакте, чем раньше, а мы, в свою
очередь, находимся в более тесном контакте с животными», — сказал Рен Ванг,
помощник Генерального директора ФАО по вопросам сельского хозяйства и
защиты прав потребителей. «А это означает, что мы не можем рассматривать
здоровье человека, здоровье животных и здоровье экосистем в изоляции друг от
друга — мы должны рассматривать их в комплексе и пытаться устранить
факторы, способствующие возникновению заболевания и их распространению,
а не только бороться с заболеваниями, когда уже появились», — добавил он.
Глобализация и изменение климата приводят к перераспределению
патогенов, переносчиков заболеваний и носителей, и пандемические риски для
людей, вызванные возбудителями животного происхождения, представляют понастоящему серьезную проблему.
Изменения, вызванные деятельностью человека, привели к формированию
значительно более сложной глобальной карты заболеваний, говорится в
докладе. Рост населения и бедность в сочетании с неэффективными системами
здравоохранения и санитарии остаются главными факторами, определяющими
динамику заболевания.
Данные научной литературы свидетельствуют остроту проблемы
заболеваемости населения и актуальность исследований по формуле «Единый
мир – единое здоровье». Ряд ученых считают, что в противостоянии болезнями
людей и животных, вызванных микроорганизмами, стойкими к
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противомикробным препаратам, существуют серьезные проблемы, которые
могут быть решены только в координации специалистов в области
здравоохранения, ветеринарии и сельского хозяйства.
ФАО выступает за подход «Единое здоровье», который предполагает
рассмотрение во взаимодействии экологических факторов, здоровья животных
и здоровья человека и привлечение врачей, ветеринаров, социологов,
экономистов и экологов для решения проблем, связанных с заболеваниями.
Актуальность проблемы профилактики антимикробной резистентности
обуславливает необходимость создания системы мониторинга рационального
использования антибиотиков в здравоохранении, ветеринарии и сельском
хозяйстве, а также выявления резистентных штаммов микроорганизмов и
распространения.
Основными темами для исследования должны быть текущая ситуация по
актуальным болезням людей, животных и птицы в мире, в том числе инфекции,
вызванные стойкими к антибиотикам штаммами микроорганизмов, которая
сегодня является глобальной проблемой человечества в связи со значительным
социально-экономическим ущербом.
В контексте «Единое здоровье» актуальным является изучение
взаимосвязи антимикробной резистентности патогенов с рациональным
использованием антибиотиков в здравоохранении, ветеринарии и сельском
хозяйстве. Концепция «Единое здоровье» должна объединить человека и
ветеринарии и научных сообществ, чтобы понять причины, лежащие в основе
возникновения новых инфекционных проблем.
______________________________________
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ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ
З НАДАННЯМ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
У ВІДДІЛЕННЯХ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ
Салманов А.Г.1, Налапко Ю.І.2
Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
1

2

ДЗ «Луганський державний медичний університет» Луганськ, Україна

Слід визнати, що за загальною біологічною масою, численністю,
різноманітністю та філогенетичним досвідом пристосування до зовнішніх
факторів не бактерії існують серед людей, а ми перебуваємо в гостях у
мікробів. Вік існування бактеріальних мікроорганізмів на Землі налічує сотні
мільйонів років, в той час як для Homo sapiens він складає «всього» 200 тисяч
років. Визнання цього безперечного факту, по-перше, дозволить зрозуміти
причини терапевтичних невдач в боротьбі з патогенними мікроорганізмами, подруге, визначити перспективи якщо не симбіозу, то хоча б нейтралізму у
взаємовідносинах між мікроорганізмами та хворою людиною.
Найбільш драматичні взаємовідносини людини та мікрофлори
спостерігаються у відділеннях інтенсивної терапії (ВІТ) – «полі бою»
ослабленого організму пацієнта та мультирезистентної флори. Доведено, що
саме у ВІТ найбільш часто виникають резистентні, мультирезистентні та навіть
панрезистентні штами мікробів, причому, як правило, ознак стійкості до
антибіотиків набуває як патогенна, так і умовно патогенна мікрофлора.
Причинами
формування
антибіотикорезистентності
є
нераціональна
антибіотикотерапія, генетичні мутації мікробів, обумовлені некоректним
застосуванням режимів та засобів для дезінфекції, стерилізації, виявлення
(«пробудження») нових механізмів антибіотикорезистентності.
Провідною стратегією боротьби з нозокоміальними інфекційними
ускладненнями у ВІТ наразі є масивна антибіотикотерапія. Її неефективність
демонструється надзвичайно високою частотою внутрішньогоспітальних
інфекційних уражень дихальної, сечовивідної системи, кровообігу, області
хірургічного втручання тощо. Стрімке зменшення арсеналу ефективних
антибактеріальних засобів для лікування тяжких інтраабдомінальних інфекцій,
госпітальної пневмонії, сепсису та практично повна відсутність нових
ефективних молекул антибіотиків в портфелях фармацевтичних компаній
примушує людство вважати війну з мікроорганізмами програною. Час
змінювати стратегію.
За останні півстоліття теорія ігор подарувала багато ефективних рішень
глобальних проблем: політичних конфліктів, економічних криз, культурної
трансформації, соціальної напруженості. Вона навіть трансформувала погляд на
природу тероризму, набувши рис з суто математичного методу пошуку
оптимальних підходів в універсальний гносеологічний інструмент. Ці явища, а
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також проблему, з якою повсякденно зустрічається анестезіолог у ВІТ, об’єднує
конфлікт інтересів різних потужних сил, зокрема мікробного світу та організму
людини з відповідними системами захисту. Практика довела обґрунтованість її
застосування за рамками економічних взаємовідносин. Дилема бандита (дилема
в’язня) – одна з фундаментальних проблем теорії ігор, суть якої полягає у
математичному та логічному доведенні переваги кооперації (співробітництва)
перед конкуренцією. Той же висновок – неефективність конкуренції між
людством та мікроміром – демонструє досвід практичної охорони здоров’я.
Системний аналіз та комплексний підхід до процесів, що відбуваються в
мікробіоценозі лікувальної зони ВІТ, дозволив нам запропонувати та оцінити
на практиці ефективність нової стратегії профілактики нозокоміальних
інфекцій у ВІТ – стратегії абактеріальної інтенсивної терапії. Суть даної
стратегії можна представити наступними елементами.
1. Організація. Виявлення потенціально небезпечних джерел інфікування
та ліквідація можливих шляхів і механізмів передачі інфекції (архітектурнобудівельні, оздоблювальні, організаційно-адміністративні заходи тощо).
Навчання персоналу основам інфекційного контролю – концепції
попередження інфекційних ускладнень шляхом раціональної роботи
медперсоналу в широкому сенсі. Забезпечення матеріально-технічними та
інтелектуальними засобами контролю за мікробіологічним пейзажем ВІТ.
2. Терапія. Медичні технології попередження вторинного імунодефіциту
(транспортування, інфузійна терапія, зігрівання, адреноміметична підтримка,
ентеральне
харчування,
глікемічний
контроль
тощо).
Психічна
(медикаментозна та немедикаментозна) корекція як шлях впливу на імунну
систему. Антигіпоксична терапія (теорія універсальної гіпоксії).
3. Профілактика.
Застосування
закритих
систем
для
санації
трахеобронхіального дерева, збору сечі, срібловмісних катетерів, тефлонових
трубок, зондів тощо, повітряних фільтрів для апаратів штучної вентиляції
легенів. Ротація антибіотиків. Раціональна дезінфекція та стерилізація
обладнання з урахуванням біологічного, фізичного та хімічного впливу
активної речовини не тільки на мікроорганізм, а й на інші ланцюги
епідемічного процесу (макроорганізм та трансформацію механізму передачі
збудника). Попередження транслокації мікрофлори з кишечника.
Результати клінічного впровадження запропонованої стратегії надають
можливість сподіватися на те, що «війна світів» людством програна не буде. За
умов поважного відношення до мікрофлори (принаймні, уважного відношення
до інформації про неї та її «закони») ВІТ може знову стати безпечним у
інфекційному сенсі місцем, а для існування мікробів, їх асоціацій і навіть
біоплівок можна залишити місця, вільні від людей, і в першу чергу критичних
хворих.
_____________________
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ЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «ЄДИНЕ ЗДОРОВ’Я»
ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
Салманов А.Г.
Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
Зрозуміло, що жодна галузь або сектор суспільства не має достатньо знань
і ресурсів, щоб попередити появу або повторення захворювань в
сьогоднішньому глобалізованому світі. Жодна нація не може змінити приклади
втрати середовища проживання і міру, в якій це підриває здоров’я людей і
тварин. Лише шляхом руйнування бар’єрів між відомствами, фізичними
особами, галузями і секторами, ми можемо розпочати інновацію і здобути
необхідний досвід, щоб справлятися з багатьма серйозними викликами щодо
здоров’я людей, домашніх тварин і дикої природи, а також цілісності
екосистем.
Вирішення сьогоднішніх загроз і завтрашніх проблем не може відбуватись
без вчорашніх підходів. Ми живемо в еру «Єдиного світу, єдиного здоров’я»
(«One World, One Health») і ми повинні знаходити гнучкі, далекоглядні і
багатосторонні рішення стосовно проблем, що без сумніву становлять загрозу.
На початку 21-го століття нові зоонозні віруси, здатні спричинити
пандемію, включаючи зростаюче число летальних випадків, викликали декілька
міжнародних криз. Уряди і науковці у всьому світі визнали, що необхідна
більш значна міжгалузева співпраця, щоб попередити і контролювати зоонози, і
що така спільна діяльність, серед іншого, повинна включати не лише лікарів і
ветеринарних лікарів, а також фахівців з дикої природи, фахівців в сфері
охорони навколишнього середовища, антропологів, економістів і соціологів.
Вислів «Єдине здоров’я» було запропоновано як концепцію, щоб сприяти
такій міжгалузевій співпраці. Він був схвалений з великим ентузіазмом
фахівцями ветеринарної медицини та міжнародними організаціями,
зобов’язаними здійснювати контроль зоонозних інфекцій, в першу чергу
Організацією з контролю продовольчих товарів та сільського господарства
(FAO), Всесвітньою Організацію охорони здоров’я (WHO) та Всесвітньою
організацію охорони тварин (OIE).
У всьому світі фахівці ветеринарної медицини просували концепцію
«Єдине здоров’я» стосовно таких питань, як продовольча безпека,
протимікробна резистентність, зміна клімату та взаємозв’язок людей і тварин.
На даний момент, через десятиліття, настав час розібратися, чи «Єдине
здоров’я» виявиться короткотривалою реакцією на спалах нових захворювань,
що без сумніву загрожують поглинути світ, або зміною парадигми, що приведе
до більш активної орієнтації на міжгалузеву діяльність в рамках захисту і
потреб суспільства в 21-му столітті.
____________________________________
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ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
АНТИМІКРОБНИМИ ЗАСОБАМИ
Салманов А.Г., Трохимчук В.В., Вернер О.М.
Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
Зростання населення та промисловий розвиток викликали світове
забруднення атмосфери, ґрунту і води. Більше того, поглиблюється
усвідомлення погіршення стану середовища та необхідності виправлення
ситуації або хоча б мінімізувати такий процес.
Питання, пов’язані з якістю води, широко висвітлені у науковій літературі
дослідники США, Канади та країн Європейського Союзу в розрізі її природних
запасів, що є обов’язковими для широкого спектру людської діяльності, такої
як постачання для населення і промисловості, сільськогосподарське
зрошування, виробництво електроенергії, заходи відпочинку та оздоровлення,
крім збереження життя водного середовища.
Фармацевтичні відходи, наявні в навколишньому середовищі, спонукали
до досліджень в галузі та наукових колах, щоб дати оцінку наслідків
біоактивних складних речовин в середовищі.
Міжнародні дані ґрунтуються лише на оцінках, дійсний обсяг
застосування антимікробних засобів в сільськогосподарсько-продовольчому
секторі не відомий. Оцінки кількості використання антимікробних засобів
суперечливі.
Щорічний прийом антибіотиків у всьому світі в 2003 р. оцінювали у
100000 - 200000 тонн. В 1996 р. близько 10200 тонн антибіотиків
використовували в межах Європейського Союзу, з яких близько 50%
застосовували у ветеринарній медицині як стимулятори росту.
В 1999 р. всього було використано 13216 тонн антибіотиків в
Європейському Союзі та Швейцарії, 65% з яких застосовували в медицині
людини. В Сполучених Штатах одні оцінювали як 50% з 22700 тонн всіх
антимікробних засобів, що призначаються щорічно для людей, та 50% використання для тварин, в сільському господарстві та аквакультурі.
Недавній звіт оцінив, що тваринники в Сполучених Штатах
використовують близько 11200 тонн антимікробних засобів не з метою
лікування, а, в першу чергу, для стимуляції росту корів, свиней і птиці.
Клінічне застосування оцінюється у близько 10% загального застосування
антимікробних засобів.
Фармацевтичні засоби широко використовуються в медицині людини та у
ветеринарії для лікування інфекцій, профілактики і діагностування
захворювань, а також для стимуляції росту і профілактики для
сільськогосподарських тварин. Після введення людям або тваринам значна
частина фармацевтичних засобів, від 10 до 90%, виводиться з сечею і фекаліями
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в незміненій формі в каналізацію, залежно від лікарського препарату, і в
результаті потрапляє до каналізаційно-очисних споруд, де такі складні
речовини проходять обробку разом з іншими органічними і неорганічними
складними речовинами, присутніми в каналізації.
Безперервне потрапляння лікарських препаратів в водне середовище,
навіть в низьких концентраціях, може створювати довготривалі потенційні
ризики для водних і земних організмів.
У всьому світі лікарські засоби, такі як антибіотики, гормони, анестетики,
антидепресанти, хіміопрепарати, рентгеноконтрастні засоби, протизапальні
засоби, серед іншого, були виявлені в стічних водах, осадах і ґрунтах, а також в
різних водних резервуарах, таких як поверхневі, ґрунтові, питній воді, воді зпід крану та океанічній в низьких концентраціях від mg L-1 до ng L-1 . Такий
факт вказує на їх неефективне видалення з води і стічних вод шляхом
застосуванням традиційних технологій очищення
Оскільки антибіотики є біоактивними речовинами високого рівня, існують
серйозні занепокоєння з приводу їх ролі в рамках посилення резистентності до
антибіотиків серед патогенних бактерій, неефективного застосування
антибіотиків в лікуванні чисельних захворювань.
Антибіотики також можуть впливати на ендокринну систему риб і
створювати токсичну дію для водоростей і безхребетних. Інший аспект в тому,
що мало відомо про потенційні наслідки хронічних захворювань, пов’язані з
довготривалим прийомом комплексних антибіотиків з питною водою, за умови,
що такі препарати передбачені створювати дію на специфічні біологічні
системи.

___________________________
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ПОГЛИНАННЯ РОСЛИНАМИ
АНТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ
Салманов А.Г., Трохимчук В.В., Вернер О.М.
Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
Деякі антибіотики, застосовувані в ветеринарній медицині, здатні
проникати з ґрунтів в рослини. Залишки антибіотиків, які можна визначити,
присутні в ґрунтах протягом декількох місяців після застосування гною, що
містить такі складні речовини. Деякі з таких лікарських засобів поглинаються
овочами, такими як морква (бульбові), листям салату, зеленою цибулею,
капустою, огірками, картоплею і кукурудзою.
Проте, спосіб зовнішнього впливу може
бути важливим, якщо
антибіотики, застосовувані в ветеринарній медицині, мають дуже низькі
показники щоденного всмоктування, коли вони можуть справляти незначний
вплив протягом тривалих періодів або коли зовнішній вплив відбувається за
рахунок кількох способів одночасно.
Дослідження показали, що концентрації enrofloxacin понад 100 μg L-1 є
токсичними для коренів, сім’ядоль і листя деяких вирощуваних видів рослин,
таких як бобові, огірки, салат і редиска; рослини здатні перетворювати частину
enrofloxacin, що поглинається, в метаболіт enrofloxacin, ciprofloxacin.
Внаслідок наявності кількох здатних до іонізації груп і здатності
утворення катіонних, аніонних або цвіттеріонних зразків, наприклад,
фторхінолонів мають високу тенденцію поглинання ґрунтами і осадами, але це
не означає, що складні речовини втрачають свою антимікробну дію.
Поглинання залежить від властивостей ґрунтів, таких як pH, вміст органічного
вуглецю, вміст окису металів, іонна сила та здатність катіонного обміну
Основний спосіб розпаду антибіотиків, застосовуваних у ветеринарній
медицині, в ґрунтах відбувається шляхом аеробного біологічного розпаду.
Показники розпаду в ґрунтах різняться, показники тривалості
напіврозпаду становлять від кількох днів до кількох років. Quinolones,
olaquindox можна вважати лише незначно стійкими (період напіврозпаду - від 6
до 9 днів), тоді як danofloxacin є дуже стійким (період напіврозпаду - від 87 до
143 днів).

______________________________
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ЕКОТОКСИЧНІСТЬ
АНТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ
Салманов А.Г., Трохимчук В.В., Вернер О.М.
Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
Екотоксикологічні дані у літературних джерелах доступні стосовно
менше, ніж 1% лікарських засобів, і лише незначна кількість таких складних
речовин
проходила
оцінку
ризиків
шляхом
ектотоксикологічних
випробовувань.
Фармацевтичні речовини передбачені справляти дію на певні органи,
тканини, клітини або біомолекули, або на специфічні шляхи метаболізму у
людей і тварин, а також мають відповідні побічні дії.
Лікарські засоби, які потрапляють в навколишнє середовище, можуть
впливати на тварин за рахунок тих самих шляхів і діяти на подібні функції, що і
в людей. Стосовно багатьох лікарських засобів, специфічна дія або порядок їх
дії не дуже відомі і часто може здійснюватись не лише один, а декілька різних
шляхів дії.
Системи випробовувань використовують, щоб оцінити взаємодію
антибіотиків і бактерій в навколишньому середовищі. Проте, коли
випробовують декілька складних речовин з різними спектрами дії, динаміка
популяції мікробів може приховувати дію на інші популяції, маскуючи
результати. Крім цього, екологічні параметри, такі як pH, температура, поживні
речовини і світло можуть відрізнятись від випробовуваних, як можуть
відрізнятись число і стан бактерій та інших присутніх мікроорганізмів.
Випробовування на токсичну дію, як правило, проводяться стосовно
концентрацій понад 1 µg L-1, щоб оцінити гостру токсичну дію, при тому, що в
середовищі організми безперервно піддаються дії низьких концентрацій
кількох видів складних речовин одночасно, і така хронічна дія є найбільш
вірогідною, окрім можливого адитивного або синергічного впливу такої суміші
складних речовин.
Згідно з літературними джерелами, фторхінолони вважаються
високотоксичними для бактерій, токсичними для водоростей і рослин, а також
вважаються небезпечними для риби і ракоподібних.

______________________________
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БІОЛОГІЧНИЙ РОЗПАД
АНТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ
Салманов А.Г., Трохимчук В.В.
Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
В цілому, антибіотики показують низьку здатність до біологічного
розпаду, оскільки це біоциди, розпад яких не може бути завершений в
навколишньому середовищі або в каналізаційно-очисних спорудах.
Деякі антибіотиків, виявлені в ґрунтах і осадах, виявились дуже стійкими
під час лабораторних випробовувань та польових досліджень. Деякі не здатні
до належного біологічного розпаду в аеробному або анаеробному середовищі.
Німецькі вчені досліджували біологічний розпад деяких антибіотиків,
включаючи ciprofloxacin та ofloxacin. Жодна з випробовуваних складних
речовин не була здатна до біологічного розпаду в будь-якій мірі за даною
системою випробовувань. Відповідно, жоден з вище вказаних антибіотиків не
можна класифікуватись як “здатний до швидкого біологічного розпаду”. З
використанням контрольних засобів ciprofloxacin та ofloxacin спостерігали
пригнічення біологічного розпаду протягом перших кількох днів
випробовування. Таке пригнічення зникало через 8 та 11 днів, відповідно. Крім
цього, quinolones ciprofloxacin та ofloxacin показали високу генотоксичну дію.
В імітованій водній екосистемі виведення ciprofloxacin відбувалось
шляхом поглинання осадами, але процес мінералізації був відносно повільним.
Sarafloxacin, fluoroquinolone, зареєстрований для застосування у випадку
захворювань птиці, мінералізувався менше, ніж на 1% в різних ґрунтах
протягом 80 днів, вірогідно, через їх сильну спорідненість з ґрунтом.
Ciprofloxacin не підлягав біологічному розпаду під час випробовування в
закритій тарі. В цілому, лише низькі показники розпаду можуть виникати в
поверхневих водах і осадах.
Бразильські вчені досліджували біологічний розпад первинних побічних
продуктів, утворених шляхом фотолізу ciprofloxacin.
Початкова концентрація антибіотика становила 100 μg L-1, - рівень,
подібний до виявленого у стічних водах Лікарні Університету Санта-Марія,
Бразилія (Нospital of the University of Santa Maria, Brazil).
Зразки подавали для випробовування в закритій тарі, щоб отримати дані
стосовно здатності до біологічного розпаду побічних продуктів, утворюваних
під час фотопроцесів.
Опромінювані зразки не показали відмінностей в порівнянні зі зразками до
обробки, демонструючи, що фотопроцеси не підвищили здатності до
біологічного розпаду або токсичної дії на присутні бактерії.
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Присутність джерела вторинного
вуглецю часом може сприяти
біологічному розпаду. Проте, випробовування показало, що утворені
фотопродукти не підлягали біологічному розпаду, навіть за наявності джерела
вторинного вуглецю, здатного до біологічного розпаду.
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ОДНО ЗДОРОВЬЕ: ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА – ЖИВОТНЫЕ - ЧЕЛОВЕК
Салманов А.Г1., Салманов Ш.Г.2
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.
Л. Шупика, г. Киев, Украина
1

2

Шамкирская городская детская больница, Азербайджанская Республика

Единое здоровье - междисциплинарный подход, который рассматривает
фундаментальные связи между человеком, животных и экосистем здоровья,
имеет решающее значение для будущего контроля инфекционных заболеваний.
Один здоровья является глобальной стратегией, которая представляет
собой сдвиг парадигмы в том, как мы должны реагировать на угрозу
инфекционных заболеваний.
Вместо того, выявление и лечение инфекций в изоляции, одно здоровье
фокусируется на совместной, целостного наблюдения за состоянием
окружающей среды, животных и людей, чтобы предсказать вспышку
заболевания, прежде чем это произойдет. Такой подход ускоряет
биомедицинские прогресс путем интеграции экологических, ветеринарных, и
человека медицинской науки в понимании развития и передачи инфекционных
заболеваний.
Одно здоровье: людей, животных и окружающей среды, представляют
основные концепции, убедительные доказательства того, что успешные между
секторальное сотрудничество может привести к срыву угрозы возникновения
новых инфекционных заболеваний. Темы включают:
- взаимосвязанность патогенов человека и животных;
- возникающих болезней у животных и людей;
- историй болезни известных недавних зоонозных инфекций, включая
вирус Западного Нила, хантавирусов, болезнь Лайма, атипичной пневмонии и
сальмонелл;
- эпидемия зоонозов и соответствующие факторы окружающей среды;
- понимание механизмов микробной эволюции к патогенности;
- вызывает за возникновение резистентности к антибиотикам;
- новые технологии и подходы в отношении эпиднадзора за болезнями в
области общественного здравоохранения;
- политические и бюрократические стратегии для содействия глобальному
принятию Единое здоровье.
Принципы концепции «Одно здоровье» является важным ресурсом для
врачей,
ветеринаров,
ученых-экологов,
микробиологов,
работников
общественного здравоохранения и лиц, определяющих политику, и других
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людей, которые хотят понять взаимозависимость человека, животных и
здоровья экосистем.
Эта концепция представляет собой всеобъемлющий обзор того, как
принципы «Одно здоровье» должна объединить человека и ветеринарии и
научных сообществ, чтобы понять события, лежащие в основе возникновения
новых инфекционных проблем.
С 2000 года ученые, с сотрудниками в более чем 24 странах, в рамках
концепции «Одно здоровье» подготовили исследования, которые используются
для руководства внутренней и международной политики в разработке контрмер
для потенциальных биотеррористских агентов и мер общественного
здравоохранения по борьбе с распространением инфекционных заболеваний.

______________________________
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ
В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
Салманов Ш.Г.
Шамкирская городская детская больница, Азербайджанская Республика
Инфекционные болезни остаются до сих пор одной из главных причин
смертности населения, поэтому антибиотики принадлежат к числу наиболее
назначаемых лекарств во всем мире. Эту группу препаратов применяют врачи
практически всех специальностей.
Появление антибиотиков знаменовало качественный колоссальный
прорыв в борьбе с инфекцией и, несомненно, они относятся к числу
величайших достижений человечества. К сожалению, антибиотики не
выбирают мишени для своего действия. Они уничтожают не только
возбудителя, но и все другие микроорганизмы, которые к ним чувствительны.
Естественно, в таких условиях микробы вынуждены приспосабливаться, то есть
вырабатывать механизмы устойчивости.
Назначение антибиотиков при неинфекционных лихорадках и
заболеваниях
вирусной
этиологии,
невнимание
к
результатам
микробиологических исследований, неадекватность курсов лечения и
назначенных доз препаратов во многом способствуют выработке резистентных
штаммов микроорганизмов, что, в значительной степени, снижает
эффективность антибактериальной терапии. Вследствие не всегда правильного
и корректного применения антибиотиков, проблема резистентности стала
чрезвычайно значимой.
У микроба есть четыре механизма устойчивости: он может, грубо говоря,
«ощетиниться» и не пускать антибиотик в свою внутреннюю среду, может
«научиться» энзиматически его разрушать. У микроорганизма могут развиться
специальные приспособления, с помощью которых он, словно насосом,
«выкачивает» антибиотик из своей внутренней среды. Четвертый механизм
состоит в том, что, поскольку у каждого конкретного антибиотика есть своя
мишень действия, микроб может изменить структуру мишени, и антибиотик
потеряет способность действовать на нее.
Поскольку микробиологическая диагностика у нас, как и во всем мире,
малоэффективна, практический врач очень поздно получает ответы из
лаборатории. Он вынужден антимикробные препараты назначать эмпирически,
что ведет к ухудшению сложившейся ситуации в смысле «воспитания»
устойчивых к антибиотикам штаммов. Международное сообщество признало
резистентность как одну из глобальных проблем, которая наносит
существенный урон экологическому равновесию планеты и здоровью
человечества.
Устойчивость микроорганизмов к антибиотикам - естественное явление,
которое нельзя полностью ликвидировать либо избежать. Мы должны
научиться сосуществовать с этим явлением. Основная причина широкого
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распространения устойчивых штаммов связана с нерациональным применением
антибиотиков пациентами, половина из которых считают, что препараты нужно
принимать при любом недомогании, вторая же половина уверена, что их не
надо принимать никогда. На самом деле, для назначения антибиотиков есть
четкие показания.
К сожалению, кроме пациентов, ошибки в применении этих лекарств
допускают и врачи. Это связано с недостатком информации по применению
различных групп антибиотиков и агрессивной рекламной кампанией некоторых
фармакологических фирм, которые неоправданно расширяют показания к
применению своих препаратов. Должна проводиться разъяснительная работа
среди населения.
Людям нужно объяснять, что антибиотик - это не какой-то страшный яд, а
необходимое лекарство. С одной стороны, от него нельзя отказываться, с
другой - нельзя и бездумно принимать. Необходимо повышать
профессиональный
уровень
врачей,
уделять
больше
внимания
микробиологической диагностике.
Организаторы здравоохранения, функционеры-администраторы должны
обратить особое внимание на проблемы, связанные с назначением
антибиотиков. ВОЗ приняла в этом году глобальный план по борьбе с
антибиотикорезистентностью. Один из ключевых пунктов этих рекомендаций поднятие проблемы резистентности на государственный уровень. Это
справедливо и для всех стран постсоветского пространства, Азербайджана и
России в том числе.
Не последнее место в борьбе с устойчивостью микробов занимает
интенсификация исследований по расшифровке новых механизмов
резистентности, ведь если мы будем знать их, то сможем разрабатывать новые
препараты, которые будут преодолевать эти механизмы.
Главная наша цель – это привлечь внимание к проблеме устойчивости
медицинской общественности. Если человеку делают сложнейшую операцию,
спасая жизнь, и у него развивается госпитальная инфекция, вызванная
резистентными микробами, то это наносит существенный урон медицине, не
говоря уже о человеческой жизни. В некоторых случаях такие неудачи в
лечении влекут за собой увеличение продолжительности пребывания больного
в стационаре, что, в свою очередь, требует увеличения затрат на лечение. На
это не всегда обращают внимание и зря!
А что можно сделать сейчас? Какие есть пути выхода из сложившейся
ситуации?
Во главу угла следует поставить четкую микробиологическую
диагностику. В стационаре должны решать, что является приоритетным,
например, у нас больше всего лечебных неудач в отделениях реанимации.
Может быть, не стоит тратить и без того скудные средства бактериологической
лаборатории на исследования, не являющиеся жизнеспасающими, я имею в
виду дисбактериоз, а потратить деньги на те исследования, которые спасут
человеку жизнь, то есть улучшить диагностику крайне тяжелых инфекций. В
России на диагностику дисбактериоза уходит до 30-40% бюджета лабораторий,
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а, по существу, это исследование малоинформативное. Уверен, что лучше
направлять средства на то, что в каждый конкретный момент требует лечебная
практика.
Лабораторные исследования должны быть четко связаны со стандартами
терапии и направлены на исследование чувствительности микроорганизмов к
препаратам, имеющимся в больнице. Есть некоторые ситуации, при которых
уровень теоретических знаний и диагностическая база не позволяют
эффективно определять чувствительность микроорганизмов. К примеру, это
определение чувствительности пневмококков, требующее дорогостоящих сред
и реактивов.
Может быть, лучше вообще отказаться от этих исследований, чем
проводить их нестандартными реактивами и получать сомнительные
результаты? Другими словами, только лаборатория должна решить: какие
исследования нужно делать, а какие нет, чтобы не распылять средства.

_______________________
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГИГИЕНЫ РУК
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
Салманов Ш.Г.
Шамкирская городская детская больница, Азербайджанская Республика
На современном этапе борьбы с внутрибольничными инфекциями
гигиена рук является одним из самых приоритетных направлений. Данную
позицию уже на протяжении многих лет поддерживает Всемирная Организация
Здравоохранении, для которой гигиена рук в данном вопросе является основной
стратегией.
Имеется многочисленное количество факторов передачи нозокомиальных
инфекций, но руки, как персонала медицинских организаций, так и пациентов
или людей, посещающих организации здравоохранения, остаются главным.
Поэтому гигиена рук, является простой и общедоступной процедурой,
обеспечивая безопасность на всех уровнях оказания медицинской помощи,
оставаясь главной мерой по снижению частоты возникновения нозокомиальных
инфекций и распространению микробной устойчивости.
Несмотря на важность гигиены рук, многие пренебрегают данной
процедурой, и не всегда медицинский персонал проявляет сознательность в
вопросе адекватной обработки рук в своей рутинной деятельности.
Существует ряд факторов, оказывающих непосредственное влияние на
кратность и качество антисептики рук в медицинских учреждениях. Следует
начать непосредственно с рядового медицинского персонала, которому
зачастую не хватает элементарных знаний и опыта. Имеет место нехватка
инструктивно-методической документации по обработке рук, отсутствие
обучающих программ, опыта поощрения и наказания сотрудников, а также
программ на правительственном уровне и нехватка самих антисептических
препаратов.
Важное значение в выборе антисептических препаратов имеют в первую
очередь
эпидемиологические
характеристики,
т.е.
ряд
факторов,
обеспечивающих эффективность антисептических препаратов в отношении
возбудителей внутрибольничных инфекций. На втором месте стоят кожные
реакции, которые подразделяются на контактные и аллергические дерматиты.
Распространены кожные реакции (а именно контактные дерматиты) к йоду,
йодофорам, хлоргексидину, триклозану, препаратам на ЧАС. Контактные
дерматиты, возникающие при применении спиртовых антисептиков очень
редки.
На данный момент «золотым стандартом» кожных антисептиков,
являются препараты на основе спиртов, в основном этилового и
изопропилового. Преимуществом спиртов является: быстрое действие,
широкий спектр антимикробной активности, минимальная алергенность,
отсутствие микробной резистентности, низкая токсичность, относительная
дешевизна и как указывалось выше, спирты крайне редко вызывают кожные
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реакции на использование антисептиков. Кроме того спиртовые антисептики,
как правило, содержат смягчающие и увлажняющие компоненты.
Не следует забывать об использовании увлажняющих кремов, в процессе
использования антисептиков, т.к. использование увлажняющих кремов хотя бы
в конце рабочей смены значительно снижает вероятность возникновения
контактных дерматитов.
Таким образом, для должной гигиены рук необходимо:
- общедоступность информации по антисептики рук;
- использование антисептиков на основе спиртов;
- использование увлажняющих кремов;
- сократить использование антисептиков на водной основе;
- сократить кратность мытья рук («безводная антисептика»);
бесперебойное
поступление
антисептиков
в
организации
здравоохранении;
- общедоступность дозирующих устройств (у входа в палату, в отделение,
у кровати больного и т.д.).

__________________________________
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ВИЗНАЧЕННЯЧУТЛИВОСТІ ДО ДІЇ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ МІКРООРГАНІЗМІВ
Yersinia pseudotuberculosis
Ушкалов А.В.,к.вет.н., завідувач бактеріологічним
відділом Харківського філіалу ДНДІЛДВСЕ, м. Харків
В останні роки підвищену увагу дослідників привертають мікроорганізми
роду Yersinia (Y.pseudotuberculosis Y.enterocolitica), які зумовлюють виникнення
хвороб у сільськогосподарських тварин та токсикоінфекції у людей. Доволі
часто реєструють випадки бактеріоносійства, а також і клінічно виражені
форми захворювання, зумовлені ієрсиніями з генералізацією інфекції Вчасно і
точно встановлений діагноз, а в наслідок,і ефективне лікування при інфекціях
бактеріальної етіології - це збереження здоров’я людей та попередження
збитків відзагибелі тваринта витрат лікування в тваринництві.
Виходячи з вище зазначеного, лабораторні дослідження спрямовані на
вивчення чутливості культур збудників до антибактеріальних препаратів,
залишається актуальним. Крім того, враховуючи той факт, що доволі часто
антибіотикотерапія
застосовується
без
попереднього
визначення
антибіотикограм, в популяції збудника формуються клони, які пристосувалися
до терапевтичних засобів(стійкі, резистентні).
Мета роботи: дослідження були спрямовані на вивчення чутливості до дії
антибактеріальних препаратів 38 досліджуваних культур Y. pseudotuberculosisіз
колекції НЦШМ ДНКІБШМ.
Результати та обговорення. Визначення антибіотикограми проводили
стандартним дискодифузіальним методом. Антибіотикочутливість штамів
визначали до 54 антибіотиків різних фармакологічних груп: доінгібіторів
синтезу клітинної стінки (пеніциліни, цефалоспорини), інгібіторів синтезу
білка (аміноглікозиди, тетрацикліни, левоміцетин, макроліди, лінкозаміди),
інгібіторів транскрипції і синтезу нуклеїнових кислот (фторхінолони,
рифампіцин), нітрофуранів, азолів, які діють на цитоплазматичну мембрану
бактеріальної клітини. Всі лабораторні дослідження проводили в чотирьох
повторах.
Встановлено, що досліджені ізоляти частіше проявляли чутливість до дії
аміноглікозидів, карбапінемів (іміпенем, меропенем), цефалоспоринів,
фторхінолонів, хлорамфеніколу,пиперациліну та ампіциліну, карбеніциліну,
азітроміцину, тетрацикліну (тетрацикліни), доксіцикліну, нітрофуранів
(фузідін, фурагін, фуразолідон), ванкоміцину, ріфампіцину. Важливо
відзначити той факт, що вбагатьох випадках спостерігалася стимуляція росту
культури навколо диску з антибіотиком, при цьому реєстрували суцільний ріст
резистентних колоній в проміжку діаметрів зони інгібіції (наприклад навколо
фузідіну, та ципрофлоксацину), а також утворення колоній в зоні інгібіції росту
культури.
Переважаюча кількість культур були резистентними до бензилпеніциліну
та оксациліну з групи пеніцилінів; до макролідів (еритроміцин, олеандоміцин,
47

кларитроміцин); до лінкозамідів (лінкоміцин, кліндаміцин), азолів (флуконазол,
ітриконазол, клотрімазол).
До дії поліміксину, більшість культур були резистентними: спочатку (2-5
година культивування) навколо дисків з поліміксином утворювалась зона
затримки росту (іноді діаметром до 20 мм), на 5-8 годину культивування в зоні
інгібіції утворюються резистентні колонії, а на 16-18 годину культивування
реєстрували суцільний ріст резистентних колоній досліджуваних культур.
ВИСНОВОК.
Результатами
проведених
досліджень
визначено
перспективні для застосування при псевдотуберкульозі антимікробні засоби з
груп
цефалоспоринів,
фторхінолоніваміноглікозидів,
тетрациклінів;
карбапенемів, високочутливі, хлорамфеніколу.

___________________________________
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СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА - КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ К ПРОТИВОМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ В
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ
Ушкалов В.О., д.вет.н, проф., член-корр. НААН Украины,
Украинская лаборатория качества и безопасности продукции АПК
Национального университета биоресурсов и природопользования Украины
(УЛЯБП АПК НУБиП Украины), г. Киев.
Распространение
микроорганизмов
устойчивых
к
действию
противомикробных препаратов регистрируется во всем мире, ставя под
угрозу возможности для лечения инфекционных болезней и нивелируют
другие достижения в области здравоохранения и медицины[1].
Европейский стратегический план действий по проблеме устойчивости к
антибиотикам, принятый государствами-членами ЕС в 2011 году охватывал 7
направлений деятельности, среди которых основным является укрепление
системы эпидемического надзора за устойчивостью к противомикробным
препаратам и улучшение инфекционного контроля [2, 3].
На 68 сессии (07.05.2015)Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ)
был принят «Глобальный план действий по борьбе с устойчивостью к
противомикробным препаратам» (Global Action Plan on Antimicrobial
Resistance)[4].На заседании 69 сессии ВАЗ (13.05.2016)был представлен доклад
Секретариата о достигнутом прогрессе в осуществлении «Глобального плана
действий…», где были обозначены «Варианты создания глобального механизма
по развитию и оптимизированному управлению для поддержки разработки,
контроля,
распределения
и
надлежащего
использования
новых
противомикробных препаратов, средств диагностики, вакцин и других мер» [5].
Целью глобального плана являются: сохранение эффективности
противомикробных препаратов с помощью механизма надлежащего
управления, охватывающего их контроль, распределение и использование;
разработка новых технологий здравоохранения для профилактики и контроля
устойчивости к противомикробным препаратам; содействие приемлемому в
ценовом отношении доступу к существующим и новым противомикробным
препаратам, и средствам диагностики.
Учитывая необходимость разработки национального плана действий в
сфере контроля за распространением резистентных клонов микроорганизмов к
действию противомикробных препаратов, считаю целесообразным и
необходимым
стимулировать
создание
средств
экспресс-индикации
устойчивых популяций микроорганизмов, надлежащего использовании средств
индикации резистентных клонов микроорганизмов при оценке эпизоотической
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ситуации, а также разработку средств специфической профилактики (как
активной, так и пассивной).
Важно учитывать, что вакцинопрофилактика болезней животных
бактериальной этиологии, является одним из механизмов контроля
инфекционной заболеваемости. Эффективная специфическая профилактика
существенно снижает уровень заболеваемости животных, соответственно
снижается уровень применения антибактериальных препаратов, и, в результате
– предотвращается образование клонов микроорганизмов, устойчивых к
лекарственным препаратам.
Учитывая вышеизложенное, считаю целесообразным существенно
расширить применение вакцин из «местных» штаммов возбудителей,
оптимизации принципов их создания. Соответственно, необходимо разработать
регламенты изготовления, контроля качества и применения аутовакцин. Кроме
того, в ряде случаев, эффективным средством профилактики и терапии
инфекционных болезней у животных могли бы быть иммунные сыворотки и
иммуноглобулины.
Иным, перспективным направлением контроля резистентности к
противомикробным препаратам в сфере ветеринарной медицины является
стимулирование разработку и расширение применения пробиотиков
(микроорганизмы и продуктов их жизнедеятельности, обладающих
антагонистической активностью по отношению к патогенной микрофлоре) и
фагов.
Выводы.Национальная программа действий по контролю и сдерживанию
антимикробной резистентности должна быть комплексной и включать не
только мероприятия по наблюдению за распространением резистентности к
антибактериальным препаратам у микроорганизмов, но и разработку и
использование альтернативных методов снижения угрозы возникновения
устойчивых рас микроорганизмов к лекарственным препаратам, в частности –
расширение использования средств специфической иммунопрофилактики.
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ВИВЧЕННЯ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ
У ESCHERICHIA СOLI
Виговська Л.М., канд. вет. наук,
зав. відділом УЛЯБП АПК НУБіП України
З огляду на високий рівень ризику виникнення харчових токсикоінфекцій,
в рамках ООН створена міжнародна програма ФАО/ВООЗ з безпеки харчових
продуктів. Особливу увагу в програмі приділено вимогам до якості харчових
продуктів з контролю контамінації мікроорганізмами - збудниками
токсикоінфекцій. Найчастіше - це бактерії представники сімейства
Enterobacteriaceae родів
Salmonella, Escherichia, які викликають гострі
інфекційні захворювання людей і тварин. Під дією антропогенного чинника в
популяціях мікроорганізмів - збудників інфекційних захворювань відбуваються
процеси природного селекції з утворенням резистентних до ряду
антибактеріальних засобів рас бактерій, що на сьогодні є глобальною
проблемою.
Мета роботи. Вивчення чутливості штамів Escherichia соli з колекції
ДНКІБШМ та штамів Escherichia соli, виділених з об’єктів ветеринарносанітарного нагляду до антибактеріальних препаратів.
Методи. Родову і видову приналежність досліджуваних культур визначали
бактеріологічними методами. Чутливість до антибіотиків 30 штамів E. сoli з
колекції ДНКІБШМ та 60 штамів E. сoli, виділених з яєць, обладнання та
посліду, вивчали дискодифузійним методом. В дослідженнях використовували
диски з вмістом мінімальної концентрації діючої речовини.
Визначали чутливість виділених культур до:
- інгібіторів синтезу клітинної стінки пеніциллінів та цефалоспоринів;
- інгібіторів синтезу білка аміноглікозидів, макролідив, лінкозамідів,
левоміцетину;
- інгібіторів синтезу нуклеїнових кислот: фторхінолонів, нітрофуранів,
сульфатіазолу.
Критерії
інтерпретації
результатів
визначення
чутливості
Enterobacteriaceae: граничні значення діаметрів зон пригнічення росту (мм) і
МІК (мг/л) АБП згідно до МВ 9.9.5-143-2007 Визначення чутливості
мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів. Методичні вказівки:
Затверджено наказом Міністерство охорони здоров’я України від 05.04.2007р.
№ 167.
Результати дослідження. Досліджені штами Escherichia сoli з колекції
ДНКІБШМ були чутливі і вісокочутливі до цефалоспоринів (цефепиму,
цефотаксиму,
цефазоліну,
цефоперазону,
цефотаксону,
цефтазідіму,
цефуроксиму),
фторхінолонів
(пефлоксацину,
ципрофлоксацину,
ломефлоксацин, левофлоксацину), аміноглікозидів (амікацину, гентаміцину,
сізоміцін), пеніциліни (піперацилін); цефтібутену, меропенему, іміпенему,
цефамандолу, тeкарцікліну з клавулановою кіслотою. Діаметри зон інгібіції
росту культур реєструвалися в діапазоні від 18 до 38 мм.
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В результаті вивчення 60 культур Е. coli, виділених з яєць, змивів з
обладнання та посліду нами отримано наступні результати. 100 % культур,
виділених з яєць не проявляли чутливості до дії пеницилінів
(бензилпенициліну, карбенициллину, тікарициллину та тікарициллину з
клавулановою
кислотою);
15
%
виявилося
малочутливими
до
бензилпенициліну, 50 % - до карбенициллину, та 50 % до тікарициллину з
клавулановою кислотою. Культури, виділені з посліду та змивів з обладнання
100 % не проявляли чутливості до дії бензилпенициліну, карбенициллину,
тикарициллину, проте 50% культур була чутлива, 50% малочутлива до
тікарициллину з
клавулановою кислотою. До бензилпенициліну були
нечутливі 100% виділених культу, до карбенициллину, тикарициллину
малочутливі 100%.
Необхідно зазначити 100% дисоціацію культур, виділених з яєць по
відношенню до
карбенициллину, тикарициллину та тікарициллину з
клавулановою кислотою: навколо дисків з антибіотиками спостерігали
подвійні та потрійні зони інгібіції зі суцільним ростом резистентних колоній.
У культур, виділених з обладнання та посліду при взаємодії з антибіотиками
групи пеніцилінів ознак дисоціації не виявили.
З групи цефалоспоринів визначали чутливість до 9 препаратів. Культури
, виділені з яєць 100% не проявляли чутливості до цефотаксиму, цефтазидиму,
цефиксиму, до дії інших антибіотиків від 7 до 20% культур виявилися
чутливими, до деяких – малочутливими, від 80 до 85 % - не чутливими, за
виключенням цефазоліну (50%) та цефалотіну(40%). Рівень дисоціації культур
при взаємодії з цефалоспоринами 100%, крім цефазоліну (15%), цефепиму(15%
) та цефалотіну (50%).
Культури, виділені з змивів з обладнання та посліду були 100 %
нечутливі та малочутливі до більшості препаратів цієї групи, до цефотаксиму та
цефоперазону 50 % культур виявилися чутливими. Ознаки дисоціації в даній
групі культур також проявлялися в меншому ступеню, до окремих препаратів:
цефалексину, цефтизидиму, цефалотину та цефиксиму.
З групи аміноглізозідів визначали чутливість до стрептоміцину,
канамицину, неомицину, гентимицину, сизомицину. 100 % культур, виділених з
яєць не проявляли чутливості до стрептоміцину, канаміцину та неомицину, до
гентаміцину були чутливі 50% культур, до сизомицину – 80%. Ознаки
дисоціації до всіх препаратів крім стрептоміцину проявляли від 15 до 30 %
культур.
Культури, виділені з обладнання та посліду, виявилися більш чутливими
до препаратів цієї групи( 50% чутливі та 50% малочутливі), крім канаміцину, до
дії якого 100 % культур проявляли резистентність. у 50% культур виявлялися
резистентні форми під дією неомицину, гентаміцину та сизоміцину.
З групи макролідів визначали чутливість до еритроміцину,
азитроміцину, олеандоміцину та кларитромицину. Культури , виділені з яєць
100% не проявляли чутливості до препаратів, окрім азітромицину, до дії якого
виявилися чутливими 30% культур, малочутливими – 35 %. Ознаки дисоціації
проявляло від 10 до 20 % культур по відношенню до еритроміцину та
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азитроміцину. Культури, виділені з обладнання та посліду були чутливі до
азітроміцину та еритроміцину, не чутливі до олеандоміцину та
кларитромицину, ознак дисоціації не виявлено.
До лінкозамідів (лінкомицин, кліндамицин) 100 % не проявляли
чутливості до фторхинолонів. 100 % культур, виділених з яєць була
резистентна до налідіксової кислоти, 80 % з них проявляла ознаки дисоціації;
проте культури з обладнання та посліду були на 50 % чутливі та 50 %
малочутливі.
До норфлоксацину 80 -100 % всіх вивчаємих культур були чутливі, 50-65
% з них проявляли ознаки дисоціації. До офлоксацину 100 культур з яєць були
не чутливі, 100 % з обладнання та посліду – чутливі, відсоток дисоціюючих
культур 30 -50%. До левофлоксацину 85 % культур з яєць були чутливі, з
обладнання та посліду – 100% - не чутливі, відсоток дисоціюючих культур 30 50%. Спарфлоксацин – 30% культур з яєць та 50 з обладнання - чутливі,
дисоціація у 15 % та 50 % відповідно.
До нитрофуранів 100% культур не проявляли чутливості; до
хлорамфениколу – 15 % та 50% відповідно; до сульфатиазолу – відповідно 80 та
50%.
Висновки. Аналізуючи отримані результати необхідно зазначити, що
штами, виділені з об’єктів все:
- проявляли резистентність до більшості антибіотиків з досліджених груп;
- в більшості випадках спостерігалася ознаки дисоціації культур при
взаємодії з антибактеріальними засобами, що проявлялося стимуляцією росту
культури навколо диску з антибіотиком, суцільним ростом резистентних
колоній в проміжках зон інгібіції; наявність даних ознак необхідно враховувати
при підборі засобу етіотропної терапії.

____________________________
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ВИВЧЕННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ
ДО АНТИБІОТИКІВ ШТАМІВ LISTERIA
Виговська Л.М.
Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК Національного
університету біоресурсів і природокористування України, Kиїв, Україна.
Вступ. Під дією антропогенного чинника в популяціях мікроорганізмів збудників інфекційних захворювань відбуваються процеси природної селекції з
утворенням резистентних до ряду антибактеріальних засобів рас бактерій, що
на сьогодні є глобальною проблемою.
Мета роботи. Вивчення чутливості штамів Listeria, виділених при
проведенні мікробіологічних досліджень харчових продуктів, кормів для
тварин, сировини тваринного та рослинного походження та патологічного
матеріалу, до антибактеріальних препаратів.
Матеріали і методи. Матеріалом для досліджень були 45 ізолятів
лістерій: 15 ізолятів L. monocytogenes; 11 ізолятів L. ivanovii; 4 ізоляти L.
seeligeri; 3 ізоляти L. welshimeri; 8 ізолятів L. grayi; 4 – L. murrayi; 3 - L.
іnnocua. Під час вивчення біологічних властивостей ізолятів, в якості
позитивних контролів використовували референтні штами: Listeria
monocytogenes, L. Ivanovii, L. іnnocua. Виділення та диференціацію ізолятів
проводили згідно «ДСТУ ISO 11290-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів
та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeria
monocytogenes. Частина 1. Метод виявлення». Чутливість до антибіотиків
виділених ізолятів вивчали дискодифузійним методом. В дослідженнях
використовували диски з вмістом мінімальної концентрації діючої речовини.
Визначали чутливість виділених культур до :
- інгібіторів синтезу клітинної стінки: пеніциллінів та цефалоспоринів;
- інгібіторів синтезу білка: аміноглікозидів, макролідив, лінкозамідів,
левоміцетину;
- інгібіторів синтезу нуклеїнових кислот: фторхінолонів, нітрофуранів.
Результати дослідження. До антибіотиків пеніцілінової групи
(Benzylpenicillin, Piperacillin, Ampicillin) культури проявляли чутилвість в
наступному порядку: L.monocytogenes, L.grayi, L.murrayi, L. Innocua - чутливі
та високочутливі; L.ivanovii – чутливі до бензилпеніциліну та піперациліну, не
чутливі до ампіциліну; L.seeligeri – малочутливі та чутливі; L.welshimeri - не
чутливі до бензилпеніциліну, високочутливі до піперацілліну та ампіцілліну;
До цефалоспоринів (Cefazolin, Cefalexin, Cefuroxime, Cefaclor,
Cefotaxime, Ceftriaxone, Cefoperazone, Ceftazidime, Cefepime, Cefamandole)
L.monocytogenes, L.welshimeri - в основному чутливи та високочутливі, 100%
культур не чутливі до цефтазидиму та цефепіму; L.ivanovii – чутливі;
L.welshimeri - чутливі та нечутливі; L.seeligeri L.grayi, L.murrayi, L. Innocua –
малочутливі (Cefaclor, Ceftriaxone, Ceftazidime, Cefepim) та чутливі.
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До аміноглікозідів (Streptomycin, Kanamycin, Neomycin, Gentamicin,
Netilmicin, Amikacin, Tobramycin) L.monocytogenes, L.ivanovii, L.seeligeri,
L.grayi, L.murrayi, L. Innocua - чутливи та високочутливі; L. welshimeri - чутливі
та нечутливі (Streptomycin, Kanamycin);
До
макролідів(Erythromycin,
Azithromycin,
oleandomycin)
L.monocytogenes - в основному чутливи; L.ivanovii, L.seeligeri, L.welshimeri ,
L.grayi, L.murrayi, L. Innocua – малочутливі (аzithromycin, oleandomycin) та
чутливі.
До
лінкозамідів(Lincomycin,
Clindamycin)
L.monocytogenes,
L.welshimeri, L.grayi - та L.murrayi малочутливі та чутливи; L.ivanovii – не
чутливі; L.seeligeri – малочутливі; L. Innocua – не чутливі та чутливі.
До тетрациклінів (Tetracycline, Doxycycline) L. Innocua – чутливі;
L.monocytogenes, L.welshimeri, L.grayi, L.murrayi малочутливі та чутливи;
L.seeligeri – малочутливі; L.ivanovii – не чутливі;
До фторхінолонів (Nalidixic aс., Ciprofloxacin, Norfloxacin, Pefloksatsin,
Floxacin, Lomefloxacin, Levofloxacin) L.monocytogenes, L.welshimeri, L.grayi,
L.murrayi, L. Innocua
- чутливи та високочутливі; L.ivanovii –чутливі та
малочутливі (Ciprofloxacin, Norfloxacin, Lomefloxacin, Levofloxacin);
L.seeligeri – чутливі та малочутливі (Nalidixic ас, Ciprofloxacin, Norfloxacin,
Pefloksatsin);
До нітрофуранів (Fuzidin, Furadonin, Furamagum, Furazolidone)
L.monocytogenes - малочутливі(Furadonin, Furamagum, Furazolidone) та
чутливи(Fuzidin); L.grayi, L.murrayi, L. Innocua, L.ivanovii – нечутливі та
малочутливі; L.seeligeri – малочутливі; L. welshimeri - вибірково чутливі та
нечутливі;
До карбопенемів (Imipenem, Meropenem) L.monocytogenes, L.seeligeri,
L.welshimeri, L.grayi, L.murrayi - чутливи та високочутливі; L.ivanovii –
високочутливі до іміпенему, малочутливі до меропенему ; L. Innocua – чутливі
до іміпенему, не чутливі до меропенему.
Ізоляти всіх видів виявилися не чутливими у 100 % випадків до
поліміксину, кетоконазолу, клотримазолу, амфотеріціну В та цефтазідіму; до
налідиксової кислоти були чутливі лише культури L. Ivanovii, штами інших
родів - не чутливі у 100% випадків. До іміпенему були чутливими 100 % кльтур
всіх досліджених видів.
Висновки:
1. Проведені дослідження виявили, як групову, так і індивідуальну
чутливість досліджених штамів до тієї чи іншої групи антибіотиків.
2. Дані показники можливо використовувати як маркерні при вивченні
біологічних властивостей лістерій та розробці засобів молекулярно-генетичної
діагностики.

___________________________
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ОСОБЛИВОСТІ МІКРОБІОЦЕНОЗУ УРОГЕНІТАЛЬНИХ ОРГАНІВ У
ЖІНОК З ЗМІНАМИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я НА ТЛІ
СОМАТОФОРМНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ПОРУШЕННЯМ
ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗУ
Подольський Вл.В., Подольський В.В., Лісяна Т.О.,
Пономарьова І.Г., Степаніщев А.Б.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної Академії
медичних наук України», м. Київ
Серед багатьох порушень репродуктивного здоров’я в сучасних умовах
набувають значення зміни в стані репродуктивного здоров’я які обумовлені
абортами, безпліддям та доброякісними пухлинними захворюваннями матки
(лейоміома матки) [1,3]. Ці різні, на перший погляд, зміни репродуктивного
здоров’я пов’язані між собою тісними причинно-наслідковими взаємозв’язками
і можуть представляти логічний ланцюг послідовного їх розвитку: аборт –
безпліддя – лейоміома матки, саме тому стан здоров’я жінок репродуктивного
віку залишається однією з актуальних проблем [1,2,3].
Поряд з цим, за даними численних досліджень порушення вегетативного
гомеостазу, які можуть бути проявами змін соматичного здоров’я виявляють у
60–80% жінок дітородного віку. Зміни вегетативного гомеостазу можуть бути
проявами синдрому вегетативної дистонії при інших соматичних
захворюваннях, наприклад таких як ішемічна хвороба серця, гіпертонічна
хвороба, діабет, різні фобії та інші психічні захворювання. Іншим проявом
порушення вегетативного гомеостазу є вегето-судинна дистонія, яка є
функціональним захворюванням серцево-судинної системи [2,3].
Клінічна картина соматоформної вегетативної дисфункції дозволяє
погодитись з виділеними раніше формами прояву, такими як: кардіальна,
гіпертонічна та гіпотонічна (оскільки поняття нейроциркуляторна астенія
повністю увійшло до нової назви) [2,4].
До розвитку соматоформної дисфункції можуть привести різні фактори:
це психогенні (гострі та хронічні нервово-емоційні стреси), фізичні і хімічні
(перевтома, гіперінсоляція, хронічні інтоксикації), інфекційні (хронічний
тонзиліт, хронічна інфекція верхніх дихальних шляхів, запальні захворювання
статевих органів), дисгормональні (періоди гормональної перебудови,
фіброміома матки, вагітність, аборт) [4,5].
На сучасному етапі недостатньо вивчено стан вегетативного гомеостазу
та особливості інфікування статевих органів у жінок після аборту, з непліддям
та гіперпластичними захворюваннями статевих органів, до яких частіше
призводить лейоміома матки. Відомо, що ці захворювання можуть
супроводжуватися, як довготривалим стресом, так і іншими проявами
дисфункції вегетативної нервової системи [5].
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Метою дослідження стало визначити особливості мікробіоценозу
урогенітальних органів у жінок з змінами репродуктивного здоров’я на тлі
соматоформних захворювань та порушенням вегетативного гомеостазу.
Матеріали та методи дослідження
Нами було клінічно обстежено 360 жінок із порушеннями вегетативного
гомеостазу у вигляді: синдрому вегетативної дисфункції (СВД) і
соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи (СДВНС) - за
гіпертонічним, гіпотонічним та кардіальним типом та змінами репродуктивного
здоров’я у вигляді: перенесених артифіційних абортів, безпліддя та лейоміоми
матки. Всі обстежені жінки, таким чином, були розподілені на 4 групи, в
залежності від порушень вегетативного гомеостазу:
І група – жінки з порушеннями вегетативного гомеостазу у вигляді СВД
(90 жінок);
ІІ група - жінки з порушеннями вегетативного гомеостазу у вигляді
СДВНС, які за клінічними проявами мали гіпертонічний тип порушень (90
жінок);
ІІІ група - жінки з порушеннями вегетативного гомеостазу у вигляді
СДВНС, які за клінічними проявами мали гіпотонічний тип порушень (90
жінок);
IV група - СДВНС, за кардіальним типом порушень (90 жінок).
Крім цього, кожна з перелічених груп була розділена на 3 підгрупи, в
залежності від змін репродуктивного здоров’я: в 1 підгрупу входили жінки
фертильного віку, що перенесли артифіційний аборт (30 жінок), 2 підгрупу
входили жінки фертильного віку з безпліддям (30 жінок) та 3 підгрупу входили
жінки фертильного віку, що мали лейоміому матки (30 жінок). Контрольну
групу склали 30 жінок без порушень вегетативного гомеостазу.
Дослідження біотопів організму вивчення мікробіоцінозу статевих
органів включало визначення видового та кількісного складу мікрофлори у
відповідності до наказу № 234 МОЗ України від 2006 року.
Результати та їх обговорення
При обстеженні жінок що перенесли артифіційний аборт з СВД
встановлено суттєві порушення мікробіоценозу піхви, які характеризуються
зростанням частоти виявлення та кількісних показників висіву умовнопатогенної мікрофлори в порівнянні з жінками після аборту з СДВНС.
Так стафілококи з патогенними властивостями висівались відповідно:
S.aureus – 32 %, S.epidemidis з гемолізом – 33 %. Ентерококи виявлено в 32 %
випадків, ентеробактерії в 26 -35 %. Кандідоз діагностовано у 40 % хворих (lg
6,0 КУО/мл (p>0,05)). Грампозитивні коки висівались в концентраціях lg 5,0 - lg
6,2КУО/мл (p>0,05). Рівень ентеробактерій знаходився в межах lg 5,0 - lg 6,4
КУО/мл (p>0,05), що значно перевищувало діагностичний рівень, а також
показники обсіменіння піхви у жінок після аборту, але без дисфункції
вегетативної нервової системи.
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У жінок з СВД, що перенесли артифіційний аборт встановлено значне
зниження рівня висіву лактофлори. Лактобацили висівались лише у 42 %
обстежених даної підгрупи в дуже низьких концентраціях lg 2,0 КУО/мл. У 58
% хворих лактобацили були відсутні.
Відомо, що одним з головних механізмів захисту статевих шляхів від
патогенної мікрофлори є присутність ендогенних бактерій, переважно
лактобацил. Більшість кисломолочних бактерій виділяють бактеріоцини, а
також продукують перекис водню, що пригнічує ріст патогенної флори.
Важливим механізмом, спрямованим проти патогенних бактерій є висока
конкурентноздатність нормальної мікрофлори за екологічну нішу.
Частота діагностики хламідіозу складала 24 %, уреаплазмозу та
гарднерельозу по 32 %. Герпесвірусне інфікування виявлено у 28 % хворих.
У жінок з СВД, що перенесли артифіційний аборт зареєстровано
підвищення частоти виявлення асоціацій. Асоціативні форми різних
інфекційних агентів (стафілококи, ешеріхії, гриби роду Candida, гарднерели,
уреаплазми) виявлено у 67 % обстежених.
Результати проведених досліджень свідчать про суттєві порушення
показників мікроекології статевих шляхів у жінок з СВД, що перенесли
артифіційний аборт ніж у пацієнток після аборту без порушень вегетативного
гомеостазу та здорових жінок. До факторів, які можуть призвести до значного
дисбіозу слизової оболонки піхви та цервікального каналу у жінок після
переривання вагітності, слід віднести вплив стресу, стан системного та
місцевого імунітету, зміни гормонального стану .
Бактеріологічні дослідження також були проведені у жінок з СДВНС, що
перенесли артифіційний аборт.
Отримані дані свідчать, що у жінок з СДВНС за кардіальним та
гіпертонічним типом, що перенесли артифіційний аборт спостерігається
помірне обсіменіння піхви умовно-патогенними мікроорганізмами. Так,
грампозитивні коки виявлялись у жінок обох підгруп з частотою 14-25 % в
концентраціях lg 4,0 - lg 4,4 КУО/мл. Частота висіву ентеробактерій становила
15-24 %, а їх кількісний рівень - lg 4,2 - lg 4,5 КУО/мл. Гриби р. Candida
висівались у жінок даної групи з кардіальним типом соматоформної дисфункції
у 25 % випадків, а з гіпертонічним типом соматоформної дисфункції у 28 %.
Концентрація грибів р. Candida коливалась в межах lg 4,6 - lg 4,7 КУО/мл
відповідно. У жінок з СДВНС за кардіальним та гіпертонічним типом
встановлено зниження рівня висіву лактофлори. Лактобацили виявлялись у 5856 % у жінок після артифіційного аборту з СДВНС за кардіальним та
гіпертонічним типами відповідно, а їх відсутність реєструвалась у 42-44 %
відповідно.
Частота діагностики хламідіозу у жінок з СДВНС за кардіальним та
гіпертонічним типами, що перенесли артифіційний аборт відповідно складала
18-16 %, а уреаплазмозу відповідно 15-20 %. Дещо вищою у пацієнток цих двох
підгруп була частота виявлення гарднерельозу та вірусу герпесу. Гарднерели
реєструвались у 28-26 % хворих, а вірус герпесу – 22-24 %.
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У 45 % у жінок з СДВНС з кардіальним типом, що перенесли
артифіційний аборт та у 47 % жінок за гіпертонічним типом виділена
мікрофлора знаходилась в трьохкомпонентних асоціаціях, до складу яких
входили ентеробактерії, гриби р. Candida, гарднерели та вірус герпесу в різних
поєднаннях.
У жінок з СДВНС за гіпотонічним типом, що перенесли артифіційний
аборт спостерігалось порушення біоценозу піхви за рахунок підвищення
частоти виявлення та збільшення концентрації гемолізуючих форм
грампозитивної та грамнегативної мікрофлори: S. aureus виявлявся у 28 %,
S.epidermidis (гемолітичний) – 29 %, S. agalactiae – 18 %, E. сoli гемолітична у
24 % жінок. Концентрації цих мікроорганізмів становили lg 4,4 - lg 5,2 КУО/мл
(p>0,05), що перевищувало показники здорових жінок.
Гриби р. Candida висівались також з високою частотою – 32%. Їх
концентрація становила - lg 4,9 КУО/мл (p>0,05).
У жінок з СДВНС за гіпотонічним типом, що перенесли артифіційний
аборт реєструється підвищення частоти виявлення гарднерельозу –29 % та
уреаплазмозу – 28 %, а хламідіоз та вірус герпесу виявлявся з помірною
частотою відповідно 22-26 %.
Кисломолочні бактерії, які виконують цілий ряд захисних функцій на
слизовій оболонці піхви у 52 % жінок висівались в низьких концентраціях lg 3,0
КУО/мл., а у 48 % пацієнток даної підгрупи захисна мікрофлора була відсутня.
На фоні відсутності лактобацил у цих жінок спостерігалось зростання частоти
асоціативних форм бактеріального обсіменіння піхви.
Частота вияву асоціацій інфекційних агентів у жінок з СДВНС за
гіпотонічним типом, що перенесли артифіційний аборт становила 54 %, але
склад асоціацій дещо відрізнявся від складу виявленого у жінок двох
попередніх підгруп та в більшості випадків був представлений різними видами
стафілококів та грибами р. Candida в поєднанні з уреаплазмами та
гарднерелами та вірусом герпесу.
При обстежені жінок з СВД і непліддям стафілококи з гемолітичними
властивостями реєструвались з помірною частотою: S. epidermidis (гем),– 20 %,
S.аureus - 15 %, а стрептококи висівались у 10-21 % обстежених жінок. Серед
ентеробактерій були виявлені: E.coli (18 %,), E.coli з гемолізом (12 %,), та
Klebsiella (15 %). Гриби роду Candida контамінували піхву жінок даної
підгрупи у 24 % випадків. Представники нормальної мікрофлори – лактобацили
виявлені у 68 % обстежених. Зниження рівня висіву лактобацил зареєстровано
у 47 % жінок, а їх відсутність у 32 % хворих. Концентрація лактобацил
становила lg 3,8 КУО/мл, і була вище ніж у жінок з СДВНС за гіпертонічним і
гіпотонічним типом та непліддям але не досягала рівня здорових жінок.
Висновки
1. Мікроекологія статевих шляхів у жінок фертильного віку, що
перенесли артифіційний аборт, у жінок з непліддям, та у жінок з лейоміомою
матки також фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу,
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характеризується більш значними змінами біоценозу піхви на відміну від жінок
з таким ж змінами репродуктивного здоров’я, але без порушень вегетативного
гомеостазу.
2. Збільшення показників бактеріального обсіменіння піхви жінок з
змінами репродуктивного здоров’я та порушеннями вегетативного гомеостазу
різними інфекційними агентами свідчить про підвищення у цих жінок ризику
розвитку запальних захворювань та про доцільність проведення своєчасного
бактеріологічного контролю за станом мікроекології статевих шляхів.
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Резюме
Особливості мікробіоценозу урогенітальних органів у жінок з змінами
репродуктивного здоров’я на тлі соматоформних захворювань та
порушенням вегетативного гомеостазу
Подольський Вл.В., Подольський В.В., Лісяна Т.О., Пономарьова
І.Г.Степаніщев А.Б.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної Академії
медичних наук України», м.Київ
Мікроекологія статевих шляхів у жінок фертильного віку, що перенесли
артифіційний аборт, у жінок з непліддям, та у жінок з лейоміомою матки також
фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу, характеризується
більш значними змінами біоценозу піхви на відміну від жінок з таким ж
змінами

репродуктивного

здоров’я,

гомеостазу.
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репродуктивного здоров’я, порушення вегетативного гомеостазу, соматоформні
захворювання, жінки фертильного віку.
Резюме
Особенности микробиоценоза урогенитальных органов у женщин с
изменениями репродуктивного здоровья на фоне соматоформных
заболеваний и нарушений вегетативного гомеостаза
Подольский Вл.В., Подольский В.В., Лисяная Т.А., Пономарева
И.Г.Степанищев А.Б.
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной Академии
медицинских наук Украины», г.Киев
Микроэкология половых путей у женщин фертильного возраста,
перенесших артифициальный аборт, у женщин с бесплодием, и у женщин с
лейомиомой матки также фертильного возраста с нарушениями вегетативного
гомеостаза, характеризуется более значительными изменениями биоценоза
влагалища в отличие от женщин с таким же изменениями репродуктивного
здоровья, но без нарушений вегетативного гомеостаза.
Ключевые слова: микробиоценоз урогенитальных органов, изменения
репродуктивного

здоровья,

нарушения

вегетативного

гомеостаза,

соматоформные заболевания, женщины фертильного возраста.
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Features urogenital microbiota of women with reproductive health
changes against the backdrop of somatoform disorders and violation of
vegetative homeostasis
Vl.Podolsky, V.Podolsky, Т.Lisyana, I.Ponomaryova, А.Stepanischev
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Microecology genital tract in women of childbearing age who underwent
artyfitsiynyy abortion, infertility in women, and in women with uterine leiomyoma
also childbearing age with impaired autonomic homeostasis is characterized by
extreme changes in vaginal biocenosis unlike women such as changes in reproductive
health but without autonomic disorders of homeostasis.
Keywords: microbiocenosis urogenital organs, changes in reproductive health,
abuse vegetative homeostasis, somatoform disease, women of childbearing age.
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АНАЛІЗ РИЗИКУ РОЗВИТКУ НОЗОКОМІАЛЬНОЇ
ІНФЕКЦІЇ У ПОСТРАЖДАЛИХ З ТЯЖКОЮ ПОЄДНАНОЮ
АБДОМІНАЛЬНОЮ ТРАВМОЮ
Рощін Г.Г.1, Новіков Ф.М.2, Іванов В.І.2,
Дорош В.М.3, Сідоренко Д.М.3, Поліщук О.В.3
1

Кафедра медицини катастроф НМАПО ім. П.Л. Шупика.

ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф МОЗ України».
2

3

Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги.

Вступ. На сучасному етапі клінічних досліджень встановлено основні
критерії резистентності бактеріальних патогенів, асоційованих з епідемічними
хворобами, які еволюціонували в MRSA-форми (мультирезистентні), в першу
чергу за рахунок збудників нозокоміальних інфекцій (ESKAPE). Проте, дані
інших оглядів літератури не вказують на ризики розвитку нозокоміальної
інфекції у постраждалих з поєднаною травмою та не дають повного уявлення
про ефективність та економічну доцільність індивідуальної де-ескалаційної
антибактеріальної терапії (ІДАТ) при розвитку ускладнень різного генезу і
тяжкості стану постраждалого.
Мета дослідження. Провести оцінку розповсюдженості патології
пов’язаної зі збудниками ESKAPE – нозокоміальної інфекції (НКІ) у
постраждалих з тяжкою поєднаною абдомінальною травмою. Встановити вплив
тяжкості поєднаної травми і строків лікування у відділені інтенсивної терапії
загального профілю (ВІТ ЗП) на ризик розвитку нозокоміальної інфекції, на
основі чого, оцінити ефективність емпіричної ІДАТ.
Матеріали і методи оцінки даних
Проведено одночасне багатофакторне проспективне дослідження 41
постраждалих з тяжкою поєднаною абдомінальною травмою, які знаходились
на лікуванні в Київський міський клінічній лікарні швидкої медичної допомоги
відділення політравми. Рандомізованний масив постраждалих було сформовано
на дослідженні ефективності ІДАТ із застосуванням цефалоспоріну IV
покоління – Цефепіму, відповідно до протоколу «Антимікробна профілактика в
хірургії пошкоджень», затверджений на V з’їзді міжрегіональної асоціації
громадських об’єднань анестезіологів і реаніматологів Північно-Західного
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регіону в 2010 році зі змінами, відповідно до принципу ІДАТ з додатковим
визначенням чутливості до мультирезистентних ESKAPE форм збудників НКІ
та штаммів преморбітного фону й їх клінічних ізолятів.
Рандомізація загального масиву постраждалих на групи проводилась за
клініко-нозологічною характеристикою, в залежності від тяжкості поєднаної
травми, а саме: краніо-торако-абдоміно-скелетну (КТАС) травму отримали 22
особи, що складає 53,7%, від загального масиву постраждалих, КТА – 6(14,6%),
ТА – (14,6%), ТАС – 3 (7,3%), КАС – 2 (4,9%), АС – 2 (4,9%). Оцінку індексу
тяжкості травми проводили на ранньому госпітальному етапі за шкалою NISS
(на основі анатомічної оцінки пошкоджень за шкалою AIS-90).
Дискриптивний багатофакторний аналіз клініко-єпідеміологічних даних
визначали як: середнє арифметичне значення (М) та стандартну похибку (m), у
вигляді – M±m. За характеристику підгруп досліджень для ознак, з розподілом,
що не відповідає закону Гауса, визначали: медіану (Ме), нижній (Q1) і верхній
(Q3) квартилі (для 25-й та 75-й процентилі). З метою оцінки росповсюдженності
патології, пов’язаної з НКІ, методом Клоппера-Пірсона визначали показник
відношення шансів та довірчий інтервал (odds ratio – OR, 95%CI,) розвитку НКІ в
підгрупах постраждалих в залежності від верифікації штамів мікрофлори в сечі,
мокроті та раньової поверхні або вмісту дренажів.
Оцінку ступені взаємозв’язку між показниками: кількості штамів видового
складу мікрофлори НКІ, тяжкості травми постраждалого та строків лікування у
ВІТ ЗП проводили шляхом обчислення коефіцієнта лінійної кореляції за
Пірсоном (rp-Pearson test). На основі чого, за допомогою метода бінарної
логістичної регресії оцінювали вплив цих факторів на ризик розвитку НКІ, який
представлено у вигляді показника р(InR) та довірчого інтервалу (ДІ95%).
Результати дослідження та обговорення
За соціально-єпідеміологічною характеристикою, більшу частину
постраждалих складає населення навчально-працездатного віку – 16 (39,0%) та
активно-працездатного віку – 17 (41,5%). Предпенсійного та пенсійного віку
було 8 (19,5%) осіб. Серед загального масиву дослідження: чоловіків було 34
(82,0%) та жінок – 7 (17,0%). За механізмом травми відмічається розподіл на
підгрупи, а саме: при кататравмі постраждало 8 осіб, колото-різане поранення –
7, побиття – 7, ДТП – 17, вогнепальне – 2. Середній показник індексу тяжкості
травми за шкалою NISS складає 26±3 балів, при чому, середній строк
перебування у ВРІТ складає 11±2 діб та середній показник ліжко-діб
стаціонарного лікування – 31±4.
Встановлено, що в першу чергу, розповсюдженість патології пов’язаної з
НКІ, обумовлено за рахунок P. aeruginoza, що складає 58,5%, при чому шанс
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розвитку НКІ – 1,41(95%CI 0,78-2,01). Також, 56,1% випадків НКІ, пов’язана з K.
pneumoniae, що складає шанс розвитку НКІ – 1,28 (95%CI 0,65-1,91). Треба
зауважити, що резистентні штами: Е. Coli, Proteus mirabilis та гриби роду
Candida зустрічаються майже у 50% бактеріологічних досліджень, що
складають шанси розвитку НКІ за їх рахунок – 0,95, 1,05 та 1,16 відповідно.
Значною мірою НКІ, обумовлена присутністю у постраждалих: Enterobacter
spp. у 36,6%, S. aureus (MR et MS) – 39,1% та Enterococcus faecium et faecalis
(VRE) – 43,9%, що складає шанси розвитку НКІ за їх рахунок – 0,63, 0,69 та 0,78
відповідно.
З метою встановлення признаку-предиктора розвитку НКІ проведено
кореляційний аналіз залежності показника кількості штамів НКІ від строків
лікування постраждалих у ВІТ ЗП. За отриманими даними, відповідно до
формули лінійного тренду сильної (rP=0,848) кореляційної залежності,
встановлено, що показник інтегрального ризику розвитку НКІ – р(InR) може
бути розрахований як (див. формулу 1):

p

exp( 1,759  0,189  X )
(1),
1  exp( 1,759  0,189  X )

де, р – показник інтегрального ризику розвитку нозокоміальної інфекції;
Х – строки лікування у ВІТ ЗП (діб).
За формулою 1, методом бінарної логістичної регресії, в групах
постраждалих, в залежності від тяжкості поєднаної травми та строків лікування
у ВІТ ЗП, проведено розрахунки р(InR). Доведено, що в групі постраждалих з
вкрай тяжкою КТАС травмою, у яких середній показник строку лікування у
ВІТ ЗП встановив 14 (7Q1-19Q3) діб, при загальному терміну лікування 33 (22Q348Q3) ліжко-діб, обумовлює високий показник p(InR), який складає 0,73 (ДI95%
0,40-0,88) або 73% в групі. Також, високий показник p(InR), отримано в групі
постраждалих з тяжкою ТАС – 0,65 (ДI95% 0,45-0,80) та АС – 0,80 (ДI95% 0,500,90) травмою, з середнім показником строку лікування у ВРІТ – 12 (8 Q1-16 Q3)
діб та 16 (9 Q1-20 Q3) діб відповідно.
Висновки:
1. За даними проведеного клініко-епідеміологічного моніторингу та
верифікації штамів мікрофлори у постраждалих з тяжкою поєднаною
абдомінальною травмою, які знаходились на лікуванні у ВІТ ЗП,
розповсюдженість патології пов’язаної з НКІ, в першу чергу, обумовлено за
рахунок Pseudomonas aeruginoza, що складає 58,5% та Klebsielia pneumoniae –
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56,1%. Також, майже у 50% бактеріологічних досліджень зустрічалися ізоляти:
Е. Coli, Proteus mirabilis та гриби роду Candida.
2. Встановлено, що 50-й % ризик розвитку НКІ відповідає 9-ої та 10-ої
доби лікування у ВІТ ЗП, з наявністю від 4 до 5 штамів збудників ESKAPE, в
першу чергу, у постраждалих з тяжкою краніо-торако-абдоміно-скелетною
травмою. В загалі, з 25-ої доби (рInR→1,0) практично усі постраждалі
інфіковані збудниками ESKAPE, що не залежить від кількості штамів видового
складу мікрофлори НКІ.

_____________________________________
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IN VITRO И IN VIVO ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГРИБОВ РОДА СANDIDA
К АМФОТЕРИЦИНУ В И ТАУРОЗИДУ SX1
М.А. Кирсанова
Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского,
кафедра микробиологии, г. Симферополь
Нами было изучена чувствительность грибов рода Candida,
изолированных от людей с различной патологией, к тритерпеновому сапонину
таурозиду Sx1 и к антимикотику – амфотерицину В in vitro и in vivo . 105
штаммов грибовов рода Candida были выделены от здоровых людей (24
штамма) и людей с различной патологией: стоматологических больных (22
штамма), больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) (11
штаммов), ВИЧ - инфицированных (34 штамма) и детей с другой патологией
(14 штаммов). Изучаемый гликозид – тритерпеновый сапонин таурозид Sx1,
выделенный из крымского плюща Hedera taurica Carr. Препаратом сравнения
служил амфотерицин В (Bristol-Myers Sqibb, France).
Идентификацию микроорганизмов проводили с использованием тестсистемы «Auxocolor» (BioRad, Франция). Исследования
чувствительности
проводились на среде RPMI методом серийных разведений [1].
Большинство грибов рода Candida были чувствительны к сапонину Sx1
при МПК - 125 мкг/мл и 250 мкг/мл, соответственно 40,0% штаммов и 55,2%
штаммов. Низкую чувствительность – МПК – 500 мкг/мл проявили 4, 8%
штаммов, что сопоставимо с литературными данными по другим
тритерпеновым гликозидам [2]. По чувствительности к амфотерицину В
штаммы были разделены на чувствительные (МПК – 0,09-1,00мкг/мл),
умеренно-чувствительные (МПК- 1,00-2,00 мкг/мл) и устойчивые (МПК >
2,00мкг/мл)[3]. Чувствительными к амфотерицину были 82,9 % штаммов, 13,3%
штаммов - умеренно-чувствительными и 3,8% штаммов устойчивы.
Исследование in vivo проводилось на модели диссеминированного
кандидоза у мышей линии BALB/c с использованием стандартного штамма
Candida albicans CCM 885. Диссеминированный кандидоз у мышей создавался
на фоне иммунодепрессии, вызванной применением гормонального препарата –
гидрокортизона. Препарат вводили внутримышечно по следующей схеме: за
сутки, через 1 час, через сутки, через двое после заражения. Инфицирование
мышей грибами проводили внутрибрюшинным введением 1 мл 10 5 КОЕ/мл
Candida albicans. На полученной модели изучали противокандидозное действие
таурозида Sx1 и амфотерицина В. Вещества вводили внутрибрюшинно по 0,1
мл на мышь по следующей схеме: через 1 час, через сутки, через двое и через
трое суток после заражения. Концентрация веществ составляла для таурозида
Sx1 500 мкг/мл и 1500 мкг/мл, для амфотерицина В 50 мкг/мл. Результаты
учитывали на 50 день исследования. Выживаемость животных в контрольной
группе была 4,16±2,08 %. При терапии таурозидом Sx1 в концентрации 500
мкг/мл - 16,67±2,08 %, в концентрации 1500 мкг/мл - 32,08±6,71 %.
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Выживаемость животных при терапии амфотерицином В была 29,05%. При
статистической обработке данных с использованием критерия Стьюдента,
разница между показателями в контрольной группе в группах с терапией
таурозидом и амфотерицинам была достоверна (р<0,05). Полученные
результаты дают возможность рассматривать сапонин Sx1 как перспективное
антифунгальное средство.
Литература:
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yeast genus Candida // Таврический медико-биологический вестник.-2007.-Т.10,
№3.-С.157-159
2. Sparg S.G., Light M.E., van Staden J. Biological activities and distribution
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3. Саттон Д., Фотергилл А., Ринальди М. Определитель патогенных и
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НОСІЙСТВО ЗОЛОТИСТИХ СТАФІЛОКОКІВ
СЕРЕД РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
Покришко О.В., Климнюк С.І.
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
м. Тернопіль
На сьогодні стафілококова інфекція залишається однією з
найпоширеніших і наносить значні соціальні та економічні збитки суспільству,
викликаючи серйозні епідемічні спалахи внутрішньо-лікарняних інфекцій у
хірургічних і акушерсько-гінекологічних стаціонарах та дитячих лікарнях.
Боротьба зі стафілококовим носійством неможлива без вивчення механізмів
його формування.
Основною метою роботи було вивчення носійство S. aureus у різних груп
населення (діти старшого шкільного віку, студентів медичного вищого
навчального закладу та медичний персонал хірургічного стаціонару) та
визначення антибіотикочутливості виділених штамів.
Для виявлення стафілококоносійства досліджували наявність S. aureus на
слизовій оболонці носа. Первинний посів робили на жовтково-сольовий та
кров‘яний агари. Для диференціації золотистих стафілококів від інших коків
визначали їх здатність до пігментоутворення, лецитиназну та плазмокоагулазну
активність. Чутливість висіяних культур до антибіотиків (пеніцилін, оксацилін,
амоксицілін, цефтріаксон, цефазолін, еритроміцин, ципрофлоксацин,
доксициклін) досліджували за допомогою диско-дифузійного методу згідно МВ
9.9.5-143-2007 „Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних
препаратів”.
Всього обстежено 243 особи. Носійство S. aureus виявлене у 15,0 %
школярів старших класів, 23,3 % студентів-медиків та у 33,9 % медичного
персоналу. З 6 виявлених носіїв-школярів лише в однієї дитини рівень
обсіменіння слизової носа був дуже високим. У носіїв-студентів така ситуація
спостерігалася у 20, 6 % випадків. У працівників хірургічного стаціонару
високий рівень обсіменіння слизової був у 61,1 % обстежених.
У дітей стійких до антибіотиків штамів S. aureus практично не виявлено
(1,2 %). Лише один штам золотистого стафілококу була нечутливим до
оксациліну. Причиною носійства таких штамів серед учнів старших класів є
широке застосування антибіотиків у лікуванні дітей, що часто хворіють, яке
призначається без попереднього визначення антибіотикочутливості збудників
захворювання. Виділені від студентів-медиків штами S. aureus виявилися
найбільш чутливими до цефалоспоринів (92,6 - 100 %), доксицикліну та
ципрофлоксацину (77,7 – 92,6 %); найбільш резистентними – до пеніциліну та
оксациліну (22,5 – 22,2 %). Найвища кількість резистентних до антибіотиків
штамів золотистого стафілокока серед медичного персоналу хірургічного
відділення. Більшість штамів S. aureus, виділених від медичних працівників –
носіїв золотистих стафілококів були стійкими до оксациліну і бензилпеніциліну
70

(52,2 % і 83,17 % відповідно), проте чутливі до амоксициліну та
цефалоспоринів (71,3 % і 69,8 % відповідно). Встановлена висока
резистентність виділених штамів до оксациліну дозволяє характеризувати їх, як
епідемічно небезпечні, а також свідчить про велику ймовірність їхнього
походження з лікувального закладу, де в основному, і формуються резистентні
до антибіотиків штами.
Отже, частота носійства золотистих стафілококів пов‘язана із професією
та стажем роботи у медичній сфері. Полірезистентні штами частіше
зустрічається в умовах клініки. Для попередження розвитку стійкості
золотистих стафілококів до антибіотиків в учнів старших класів, які часто
хворіють, необхідно до призначення антибактеріального препарату визначати
чутливість збудника захворювання до антибіотиків.

_____________________________
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ЕПІДНАГЛЯД ЗА ІНФЕКЦІЯМИ, ПОВ’ЯЗАНИМИ З НАДАННЯМ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Когут О.М., Тімко Н.О., Лич О.С.
ДЗ «Львівська обласна санітарно-епідеміологічна станція»
м. Львів
Актуальність. Для зниження реальної частоти внутрішньо лікарняних
інфекцій слід вияснити масштаби проблеми. Це потребує одержання
відомостей про найбільш розповсюджені збудники інфекцій, їх чутливості до
антибіотиків, а також шляхи розповсюдження інфекції в стаціонарі. Для цього
слід проводити поточний та спрямований нагляд. Для здійснення такого
нагляду необхідна наявність спеціального персоналу, системи збору даних і
організованої системи інформування
Матеріали і методи. Фахівцями держсанепідслужби області проводиться
активний епіднагляд за внутрішньолікарняними інфекціями. В 2009 році
виданий спільний наказ ГУОЗ ЛОДА та обласної СЕС від 10.03.2009р. №18ВО/153 „Організація профілактики внутрішньолікарняних інфікувань” щодо
посилення заходів з виявлення, реєстрації та обліку випадків
внутрішньолікарняних інфекцій. Адаптовані вимоги наказів МОЗ України від
10.05.07. № 234 “Про організацію профілактики внутрішньолікарняних
інфекцій в акушерських стаціонарах” та від 04.04.08 №181 “Про затвердження
методичних рекомендацій “Епідеміологічний нагляд за інфекціями області
хірургічного втручання та їх профілактика”, від 23.07.2002 року №280 „Щодо
організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів
працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких
пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення
інфекційних хвороб”, СанПін 5179-90 “Влаштування, оснащення та
експлуатація лікарень…”, наказу МОЗ від 31.07.78 №720 “Про покращання
медичної допомоги хворим з гнійними хірургічними захворюваннями та
посилення заходів по боротьби з внутрішньолікарняною інфекцією”. На
виконання вимог даного наказу у кожному лікувально-профілактичному
закладі області створена комісія інфекційного контролю, розроблене
положення про комісію, визначені функції кожного члена комісії, визначені
епідемічно значимі об’єкти для мікробіологічного моніторингу. Розроблені
алгоритми безпечного виконання маніпуляцій для медпрацівників.
Впроваджені Карти епідеміологічного нагляду за породіллями та
новонародженими, прооперованими хворими.
Епідеміологами та бактеріологами обласної СЕС впродовж 2009 року
були проведені 3 кущові семінари з питань профілактики ВЛІ в ЛПЗ на базі
хірургічних та пологових відділень лікувально-профілактичних закладів з
вирішенням конкретних ситуаційних задач, тестів, з вивченням правил
мікробіологічного моніторингу. Покращання епіднагляду за ВЛІ потребує перш
за все розуміння персоналом значимості даного питання та практичних сфер
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його застосування.
В ході держсанепіднагляду фахівцями санепідзакладів проведені
бактеріологічні дослідження 11350 змивів з епідемічно значимих об’єктів ЛПЗ.
В 104 змивах виявлені позитивні знахідки, що склало 0,9%. За етіологічною
структурою: БГКП – 31%, S.aureus - 28%, S. epidermidis - 17%, E coli-12%,
Klebsiella 4%, Enterobacter -3, Candida-4%, протей – 1%. З числа досліджених в
ЛПЗ контаміновані мікроорганізмами: 1,1% проб дезінфекційних розчинів, 7%
проб антисептиків; 8,2% проб дистильованої води.
На стерильність баклабораторіями ЛПЗ в ході відомчого контролю
досліджено 4591 пробу стерильного матеріалу, нестерильними виявлені 9 проб
-0,2%. Баклабораторіями санепідзакладів досліджено 1540 проб, 9 з яких (0,5%)
були нестерильними.
Фахівцями обласної СЕС впроваджений метод ретроспективного
вивчення наявності антибіотикорезистентних штамів в ЛПЗ шляхом
анкетування. За результатами узагальненої інформації впродовж 2009 року
було виявлено 61 культуру резистентну до дії антибіотиків. Зокрема 13 культур
S.aureus стійких до оксациліну, з них 6 ізолятів стійких до ванкоміцину, тобто
“незвичних” фенотипів, 3 культури S. epidermidis стійких до оксациліну, 25
культур E. coli стійких до гентаміцину та цефалоспоринів ІІІ покоління, 15
культур Enterobacter spp стійких до гентаміцину та цефалоспоринів ІІІ
покоління, та 3 чутливі до ампіциліну “незвичний фенотип”. Оскільки дані
отримані ретроспективно, жодна культура не була доставлена в бактеріологічну
лабораторю на підтвердження. Вказане свідчить на недостатній аналіз
мікробіологічного моніторингу і неналежний підхід до впровадження програми
WHONET в ЛПЗ.
Враховуючи щорічну реєстрацію випадків інфікування вірусним
гепатитом В в ЛПЗ, вірусологічною лабораторією обласної СЕС проводилось
обстеження медичних працівників ЛПЗ, де реєструвались випадки інфікування,
методом імуноферментного аналізу. Згідно одержаних результатів, 17% серед
обстежених були носіями вірусу гепатиту В, хоча при проведенні періодичних
медоглядів НВs-антигену методом РОПГА виявлено в даних осіб не було.
Висновки. Таким чином, основою епіднагляду є проведення постійного
моніторингу з метою виявлення, підтвердження і реєстрації інфекцій, їх
характеристик, тенденцій частоти розвитку і виявлення чутливості до
антимікробних препаратів їх збудників. Особливе значення має моніторинг і
збір інформації про спектр антибіотиків, що призначають в стаціонарі,
чутливість збудників до них, що допоможе якісному проведенню збору даних
ймовірних факторів ВЛІ і виробленню політики ІК в стаціонарі. Покращання
лабораторної діагностики сучасними методами при обстеженні медичних
працівників на наявність маркерів вірусних гепатитів допоможе своєчасно
виявити джерело інфекції в стаціонарі та сприяти своєчасному лікуванню.
Потребує оновлення законодавча база в питань дезінфекції, стерилізації,
профілактики вірусного гепатиту та ін.
_______________________________
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАК ОСНОВНОЙ
ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
С.М. Коровай, В.В. Донцова
Городской клинический родильный дом с неонатологическим
стаціонаром, г. Харьков
На современном этапе профилактики внутрибольничных инфекций
первостепенное значение отводится эпидемиологическому наблюдению,
важнейшей составной частью которого является микробиологический
мониторинг за этиологической структурой, распространенностью, динамикой
резистентности госпитальных штаммов.
Приоритет мониторинга определяется выраженной экологической
пластичностью, высокими адаптационными свойствами микроорганизмов,
циркулирующих в стационаре, и, как следствие, тенденцией к безудержному
распространению.
Основное
внимание
уделялось
эпидемиологически
значимым
исследованиям – клиническому материалу от пациентов с признаками
заболеваний микробной этиологии.
Оценка данных лабораторного контроля внутрибольничной среды
проводилась
при
сопоставлении
результатов
микробиологических
исследований биотопов пациентов, персонала, объектов окружающей среды, в
том числе дезинфектантов и антисептиков.
Результаты мониторинга микрофлоры, выделенной из биологического
материала беременных, родильниц, новорожденных за период 2007 – 2009 года
свидетельствует о преобладании среди микроорганизмов грамположительной
флоры (53,5-68,1%), в основном, Staphylococcus haemoliticus и Staphylococcus
еpidermidis, количество которых увеличилось с 12,4 до 16,2% и с 3,3 до 17,8%
соответственно. Обращает на себя внимание снижение удельного веса
грамотрицательных микроорганизмов с 36,9% до 17,4%, в основном, за счет
E.coli (с 14,3% до 4,7%), а также Klebsiella spp. (с 14,2% до 2,3%).
Важным разделом работы лаборатории явился контроль лекарственной
устойчивости госпитальных штаммов с помощью аналитической программы
WHONET 5, с беспрерывно формирующейся базой данных фенотипов
выделенных
изолятов.
При
анализе
антибиотикорезистентности
микроорганизмов, выделенных в 2007-2009 году, выявлено повышение уровня
устойчивости практически всех штаммов к оксациллину (с 49,4 до 89, 9%) и
азитромицину ( с 31,2 до 68,3%).
Сохранился достаточно высокий уровень чувствительности к
фторхинолонам ( до 76%), цефалоспоринам 3 и 4 поколений (до 96%),
карбапенемам (до 99%) и аминогликозидам (95%)
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В целом, данные микробиологического мониторинга при качественном
выполнении исследований позволили своевременно выявлять формирование
госпитальных штаммов, оперативно проводить эпидемиологический анализ и
своевременно принимать эффективные управленческие решения.

________________________
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ І СТЕРИЛІЗАЦІЇ НА ШЛЯХУ
ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ З ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНИМИ
ІНФЕКЦІЯМИ В ЛПЗ
Даниленко В. Г.
ДЗ «Центральна санепідстанція МОЗ України», м. Київ
Одним із важливих заходів профілактики з внутрішньолікарняними
інфекціями у лікувально-профілактичних закладах є якісне проведення
дезінфекції і стерилізації. Для цих цілей широко використовується
дезінфекційна і стерилізаційна апаратура, дезінфекційні засоби і т. ін.
У той же час, наявне у лікувально-профілактичних закладах
дезінфекційне і стерилізаційне обладнання у більшій своїй частині зношене,
технічно застаріле (експлуатується понад 20 років), а тому часто виходить зі
строю. Це не дозволяє належним чином забезпечити необхідний режим
дезінфекції і стерилізації виробів медичного призначення та повноту камерної
дезінфекції постільних речей після виписки хворих із лікарень.
Питання заміни зношеного дезінфекційного і стерилізаційного
обладнання гостро стоїть у всіх лікувально-профілактичних закладах України.
Тим більше застосування сучасних медичних технологій із використанням
термолабільних
матеріалів,
волокнистої
оптики
потребує
придбаннястерилізаторів нового покоління (низькотемпературних плазмових,
газових).
Світова практика також доводить переваги паровогометоду стерилізації
тому, що надійність стерилізації у парових стерилізаторах набагато вища, ніж у
повітряних стерилізаторах. Зарубіжні виробники стерилізаційного обладнання
гарантують, що затрати на закупівлю високовартісних марок парових і газових
стерилізаторів окупляться в процесі їх довготривалої надійної експлуатації.
Належне забезпечення ЛПЗ миючо-дезінфекційними машинами дозволяє
поєднати достерилізаційне очищення і дезінфекцію виробів медичного
призначення в одному процесі, підвищити якість обробки, зменшити ручну
працю медперсоналу та експлуатаційні затрати.
Завдяки запровадженню сучасних пакувальних матеріалів для захисту
простерилізованих виробів медичного призначення від проникнення
мікроорганізмів при довготривалому зберіганні та застосування хімічних і
біологічних індикаторів нового покоління, призначених для контролю
параметрів стерилізації позитивно сприятиме підвищенню якості стерилізації в
ЛПЗ.
Забезпечення надійної стерилізації багато в чому залежить від
дотримання вимог стандартів. За останні десять років Держспоживстандартом
України прийнято низку національних стандартів з питань дезінфекції і
стерилізації виробів медичного призначення, гармонізованих до європейських
та міжнародних стандартів. У цих стандартах викладені сучасні вимоги до
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валідації процесів дезінфекції і стерилізації виробів медичного призначення,
методів контролю ефективності стерилізації.
Разом з тим, стандарти не впроваджуються в медичних установах через
відсутність затвердженого наказу МОЗ України щодо їх обов’язкового
впровадження у закладах охорони здоров’я. По цій причині не можуть
повноцінно
використовуватись
сучасні
стерилізатори
зарубіжного
виробництва, які за своїми технічними параметрами відповідають вимогам
міжнародних
та
європейських
стандартів.
Здебільшого
закуплені
дороговартісні стерилізатори простоюють у медичних закладах або
використовуються в неповному обсязі.
Як і раніше, організація в лікувально-профілактичних закладах
центральних стерилізаційних відділень (ЦСВ) залишається важливою ланкою у
профілактиці внутрішньолікарняних інфекцій. Неприпустимою є ситуація, коли
поряд з послабленням уваги до організації в лікувально-профілактичних
закладахЦСВ, набуває масового характеру необґрунтоване закриття раніше
створених ЦСВ. Нині вивчаються пропозиції щодо можливості створення
центрів стерилізації в регіонах України (2 – 3 центра на регіон).
Лікувально-профілактичні заклади залишаються основними споживачами
дезінфекційних засобів. Важливо зробити правильний вибір і раціонально
використовувати придбані деззасоби у повсякденній роботі. Перевагу слід
надавати деззасобам, які активні у відношенні широкого спектру
мікроорганізмів, і перш за все, збудників інфекційних захворювань
бактеріальної та вірусної етіології (включаючи гепатити з парентеральним
механізмом передачі, ВІЛ-інфекції), мікобактерії туберкульозу, збудників
дерматомікозів. Існуюча практика закупівлі деззасобів на тендерній основі
потребує удосконалення з урахуванням профілю ЛПЗ, резистентності
мікроорганізмів до дезінфектантів та періодичної їх заміни на нові.
У повсякденній роботі вкрай не вистачає сучасних нормативних
документів, які регулюють додержання санітарно-протиепідемічного режиму в
лікувально-профілактичних закладах. Ми повинні активізувати роботу по
розробці цих документів, взявши за основу вже напрацьовані проекти
документів. Дуже важливим для нас є співпраця науковців і практиків у
розробці нормативних документів.
Раніше затверджені МОЗ України нормативні та інструктивно-методичні
документи щодо табелів оснащення ЛПЗ медичною технікою, з гігієнічної та
хірургічної обробки рук персоналу, дезінфекції наркозно-дихальної апаратури,
ендоскопів потребують удосконалення.
Таким чином, вирішення актуальних питань дезінфекції і стерилізації
дозволяє ефективно боротися з внутрішньолікарняними інфекціями в
ЛПЗ.Нещодавне прийняття Концепції Державної цільової соціальної програми
з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016
року створює передумови для такої роботи.

_____________________________
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Осуществление стерилизации изделий медицинского назначения в
лечебно-профилактических организациях в настоящее время невозможно без
применения
современного
стерилизационного
оборудования
и
вспомогательных материалов. Выбор техники потребителем зачастую
определяется, прежде всего, финансовыми возможностями покупателя, что
может приводить к приобретению приемлемых по цене, но плохо изученных
изделий.
Обязательным ориентиром при выборе стерилизационного оборудования
является наличие его регистрации. В настоящее время подавляющее
большинство образцов распространяемого оборудования, заявляемых
разработчиками в качестве стерилизаторов, имеют регистрационные
удостоверения, хотя научные обоснования приемлемости ряда таких изделий
для стерилизации сомнительны. Непременным условием успешного
применения оборудования в лечебно-профилактических организациях является
его эффективность. Данная характеристика может быть подтверждена только в
процессе соответствующих медико-биологических испытаний, которые в
настоящее время не всегда проводятся квалифицированно.
Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность, разработанный в Грузии
Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров»,
определяет методы, использование которых возможно для стерилизации
изделий медицинского назначения. При этом отмечено, что выбор адекватного
метода стерилизации зависит от особенностей стерилизуемых изделий.
Особенно много вопросов возникает при выборе метода и оборудования
для изделий, полностью или частично изготовленных из полимерных
материалов (резины, пластмассы, клеи), требующих изыскания щадящих
методов стерилизации. Это привело к созданию в ряде стран газовых (с
применением окиси этилена, формальдегида) и плазменных (с применением
паров перекиси водорода в сочетании с их низкотемпературной плазмой)
аппаратов, а также ряда установок, в которых обработка изделий
осуществляется растворами химических средств.
Определенные типы ортативн оборудования позволяют обрабатывать
такие сложные изделия, как эндоскопы, в том числе и гибкие. Из названных
методов стерилизации наиболее ортативн для указанной цели в лечебно78

профилактических организаций ортативн плазменный и газовый, поскольку
они
орта применяться как при централизованной, так и при
децентрализованной стерилизации.
Отличительными
чертами
перспективного
стерилизационного
оборудования ортативн не только обеспечение высокой эффективности при
минимальных затратах времени и отсутствие повреждающего действия на
обрабатываемые изделия, но и осуществление обработки изделий в
упакованном виде, возможность контроля процесса стерилизации (за ор
наличия специальных электронных систем, химических и биологических
индикаторов), безопасность ортативн для обслуживающего персонала и
окружающей среды, а также удобство применения оборудования. Современные
стерилизаторы не мыслимы без оснащения электронными системами
автоматического управления циклом, индикации и ортативне (в случае
нарушений) процесса, звуковой сигнализации.
Интересной разработкой ортативн созданные в России ортативне
инфракрасные стерилизаторы, позволяющие оптимизировать экстренную
обработку стоматологических и микрохирургических инструментов при
температуре 200С. Вместе с тем данное оборудование пока не лишено
недостатков
(отсутствие
подходящего
упаковочного
материала
и
биологических индикаторов), что делает необходимым дальнейший поиск
путей решения проблемы.

__________________________
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