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Мета роботи — вивчити антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Escherichia coli, виділених 
у пацієнтів, госпіталізованих у хірургічні стаціонари різних регіонів України. 

Матеріали і методи. Досліджено 414 886 клінічних штамів E. coli, виділених у пацієнтів, госпіталізо-
ваних у хірургічні відділення 47 багатопрофільних стаціонарів 24 областей України та м. Києва протягом 
2011—2015 рр. Чутливість штамів E. coli вивчено до 36 антибіотиків (пеніцилін, ампіцилін, амоксицилін, 
оксацилін, ампіцилін/сульбактам, амоксицилін/клавуланат, цефазолін, цефалексин, цефуроксим, цефо-
перазон, цефотаксим, цефтріаксон, цефтазидим, цефепім, іміпенем, меропенем, гентаміцин, амікацин, 
тобраміцин, нетилміцин, еритромицін, кларитроміцин, азитроміцин, лінкоміцин, кліндаміцин, тетрациклін, 
доксициклін, ванкоміцин, рифампіцин, офлоксацин, левофлоксацин, ломефлоксацин, норфлоксацин, 
гатифлоксацин, ципрофлоксацин, пефлоксацин) відповідно до рекомендованих Національним комітетом 
США (NCCLS) клінічних лабораторних стандартів.

Результати та обговорення. У досліджуваних хірургічних стаціонарах 26,5 % штаммів E. coli були 
резистентними до всіх тестованих антибіотиків. Найактивнішими щодо штамів E. coli були іміпенем, 
тобраміцин, меропенем, левофлоксацин та амікацин. Висока резистентність спостерігалася до пені-
циліну (56,9 %), лінкоміцину (41,4 %), кліндаміцину (41,1 %), ампіциліну (39,6 %), кларитроміцину (36,5 %), 
амоксициліну (36,1 %) та цефуроксиму (33,4 %).

Висновки. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів E. coli в досліджених стаціонарах, що 
є об’єктом дослідження, являє собою серйозну терапевтичну та епідеміологічну проблему. Найбіль-
шою активністю до нозокоміальних штамів E. coli характеризуються іміпенем, тобраміцин, меропенем, 
левофлоксацин та амікацин. З огляду на постійні зміни та рівні резистентності нозокоміальних штамів 
E. coli, що спостерігається в регіонах України, необхідно здійснювати постійний моніторинг резистен-
тності до дії антибіотиків у кожному стаціонарі і на основі отриманих локальних даних розробити лікар-
няний формуляр антибіотиків. Політика застосування антибіотиків у кожному хірургічному стаціонарі 
повинна визначатися залежно від локальних даних резистентності до протимікробних препаратів. 
Доцільно налагодити систему епідеміологічного нагляду за мікробною резистентністю на локальному, 
регіональному та національному рівнях.
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антибіотикорезистентність.

Посилання: Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Escherichia coli в хірур-
гічних стаціонарах України: резуль тати багатоцентрового дослідження (2011—2015 рр.) // Міжнародний 
журнал антибіотики та пробіотики. – 2017. – № 1 (1). – С. 29–48.



30

А.Г. СалмановInternational Journal of Antibiotics and Probiotics, 2017, N 1 (1)

ВСТУП

Один із критеріїв якості медичної допо-
моги — частота післяопераційних гнійно-за-
пальних інфекцій. Незважаючи на впровад-
ження в медичну практику новітніх технологій 
діагностики і хірургічних методів лікування, на 
наявність у теперішній час значної кількості 
антимікробних препаратів (понад 30 класів), 
профілактика та лікування післяопераційних 
гнійно-запальних інфекцій залишаються акту-
альною проблемою сучасної медицини. Одна 
з причин зниження ефективності лікування 
хворих і заходів боротьби з нозокоміальни-
ми гнійно-запальними інфекціями в хірургії — 
анти мікробна резистентність їх збудників [1—7]. 
Серед них Escherichia coli, що належить до ро-
дини Enterobacteriaceae і посідає одне з про-
відних місць серед патогенів післяопераційних 
інфекцій [2, 3—6]. 

Останнім часом у світі спостерігається 
зростання антимікробної резистентності шта-
мів E. coli [1, 4, 5, 7], які належать до провідних 
збудників нозокоміальних гнійно-запальних 
інфекцій [1—7]. Причому частота резистент-
ності E. coli до різних груп та класів антимікроб-
них препаратів значно варіює в різних країнах 
[1, 4, 5, 6]. У США E. coli входить до так званих 
ESKAPE-патогенів [5]. На конференції проек-
ту «Антибіотикорезистентність: профілактика 
і контроль» (Antibiotic Resistance; Prevention 
and Control — ARPAC) Європейської асоціації 
з клінічної мікробіології та інфекційних хвороб 
(European Society of Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases — ESCMID), яка відбула-
ся в листопаді 2004 р., визначено мікроби, 
зокрема й E. coli, наявність яких має суворо 
контролюватися в лікувально-профілактичних 
закладах у зв’язку із загрозою їх епідемічного 
поширення [4]. Всесвітня організація охорони 
здоров’я (ВООЗ) 17 лютого 2017 р. додала цей 
мікроорганізм у список 12 видів бактерій, які 
становлять найбільшу загрозу для здоров’я 
людини [7]. Захворювання, спричинені стійки-
ми до дії антибіотиків штамами P. aeruginosa, 
потребують значних матеріальних витрат на 
лікування, призводять до збільшення терміну 
перебування пацієнтів у стаціонарі та, найголо-
вніше, до зростання смертності.

Резистентність бактерій до антимікробних 
препаратів може бути природною і набутою. 
Природна стійкість є постійною видовою озна-
кою мікроорганізмів, вона відома, легко про-
гнозується і протягом часу залишається без 
змін. Природно стійкі мікроорганізми або не 
мають мішені для дії антибіотика, або їх мембра-

на непроникна, або антибіотик ферментативно 
інактивується. Бактерії, що мають природну ре-
зистентність до певних антимікробних препара-
тів, до них не чутливі. Набута ж резистентність 
мікроорганізмів — це серйозна проблема, і про-
гнозувати її досить важко. Основна особливість 
набутої резистентності — її зміна протягом часу. 
Виникнення набутої стійкості можливе двома 
шляхами: мутації у власних генах мікроорганіз-
мів та отримання ззовні генетичного матеріалу, 
що відповідає за резистентність. Нині відомі такі 
механізми набутої резистентності мікроорга-
нізмів: а) модифікація мішені дії, б) інактивація 
антибіотика, в) активне виведення антибіотика 
з мікробної клітини (ефлюкс), г) порушення про-
никності зовнішніх структур мікробної клітини 
та д) формування метаболічного шунта. Набута 
резистентність у мікроорганізмів може забез-
печуватися одним із наведених механізмів, а 
також їх комбінаціями [1].

Основний механізм резистентності пред-
ставників Enterobacteriaceae, зокрема E. coli, 
пов’язаний з продукцією β-лактамаз. Найсер-
йозніша клінічна проблема на сьогодні — про-
дукція деякими представниками ентеробакте-
рій β-лактамаз розширеного спектра (ESBL), які 
руйнують цефалоспорини III і частково IV по-
коління. Найчастіші продуценти ESBL серед 
представників Enterobacteriaceae — E. coli. Цей 
феномен досить поширений у медичних уста-
новах України. Однак стандартні методи оцінки 
чутливості до протимікробних препаратів, які 
застосовують у мікробіологічних лабораторіях, 
частіше не дають змоги виявити цей механізм 
резистентності. Тому при виділенні ентеробак-
терій, стійких до одного з тестованих цефа-
лоспоринів III покоління, слід очікувати, що й 
інші цефалоспорини III покоління будуть не-
ефективні. Стійкість штамів-продуцентів ESBL 
до цефалоспоринів III покоління часто асоцію-
ється зі стійкістю до аміноглікозидів, іноді — до 
фторхінолонів і цефалоспоринів IV покоління. 
Активність in vitro і клінічну ефективність щодо 
ентеробактерій можуть зберігати інгібітор-за-
хищені пеніциліни (тикарцилін/клавуланат, пі-
перацилін/тазобактам), однак найнадійніший 
режим антибактеріальної терапії — це карба-
пенеми (іміпенем, меропенем). 

β-лактами — найчисленніший і найчастіше 
використовуваний клас антибактерійних препа-
ратів. Найпоширеніший механізм резистентності 
мікроорганізмів до β-лактамів — їх фермента-
тивна інактивація за допомогою β-лактамаз. Не-
зважаючи на те, що нові генерації β-лактамів за-
хищені інгібіторами, сьогодні резистентність до 
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них також стає проблемою. Поширення резис-
тентності, пов’язаної з β-лактамазами широкого 
й розширеного спектра, знижує вірогідну ефек-
тивність застосування антибіотиків цього класу. 
Практично серед усіх грамнегативних бактерій 
трапляється резистентність до β-лактамів, що 
пов’язана зі зниженням проникності клітинної 
стінки внаслідок мутацій мікроорганізмів. Також 
останнім часом з’являється інформація про ак-
тивне виведення β-лактамів з мікробної клітини. 

Ентеробактерії — один із найпроблемніших 
збудників гнійно-запальних інфекцій у хірургії 
серед умовно-патогенних мікроорганізмів саме 
через значну поширеність серед них генів ре-
зистентності. Як серед позалікарняних, так і 
серед внутрішньолікарняних інфекцій — киш-
кової і позакишкової локалізації (інфекції сечо-
вивідних, дихальних шляхів, інтраабдомінальні, 
шкіри та м’яких тканин, а також генералізовані) 
доволі часто трапляються випадки, зумовлені 
множинностійкими ентеробактеріями. Основні 
механізми стійкості до β-лактамних антибіоти-
ків в ентеробактерій — це продукція плазмідних 
і хромосомних β-лактамаз, порушення проник-
ності зовнішньої мембрани, модифікація мішені 
пеніцилінзв’язувальних білків (ПЗБ) [8]. 

Продукція β-лактамаз зумовлює приблизно 
80 % випадків стійкості до β-лактамних анти-
біотиків серед ентеробактерій. Здатність до 
продукції цих ферментів виявлена у багатьох 
представників родини. Нині описано понад 
200 ферментів, що розрізняються за субстрат-
ним профілем (здатність до переважного гідро-
лізу тих чи тих β-лактамів, наприклад пеніцилі-
нів або цефалоспоринів, або тих і інших рівною 
мірою), локалізацією генів, що кодують стійкість 
(плазмідна або хромосомна) [9, 10]. 

У разі плазмідної локалізації генів відбу-
вається швидке внутрішньо- та міжвидове 
поширення резистентності, у випадку хро-
мосомної — спостерігається поширення ре-
зистентного клону, чутливість до інгібіторів, що 
застосовуються в медичній практиці: клавула-
нової кислоти, сульбактаму і тазобактаму [11].

Серед грамнегативних бактерій продук-
ція β-лактамаз — одна з найчастіших причин 
резистентності. β-лактамази грамнегативних 
мікроорганізмів поділяють на дві групи: кодо-
вані плазмідними або хромосомними генами. 
Нині найбільше значення для клінічної прак-
тики мають плазмідні β-лактамази розшире-
ного спектра (БЛРС) грамнегативних бактерій, 
оскільки вони здатні руйнувати усі β-лактамні 
антибіотики, зокрема цефалоспорини III і мен-
шою мірою IV покоління; виняток становлять 

лише карбапенеми [10, 12]. Розвиток плаз-
мідної резистентності нерідко пов’язаний із 
застосуванням ампіциліну та цефалоспоринів 
III покоління (усі цефалоспорини III покоління 
створюють проблеми резистентності, навіть 
якщо їх призначають у невеликих кількостях) 
[13]. Звичайні лабораторні методи оцінки чут-
ливості до антибіотиків нерідко не виявляють 
цього механізму стійкості. Найчастіше БЛРС 
трапляються у E. coli [12].

Стійкість до β-лактамних антибіотиків, 
пов’язана з порушенням проникності клітинної 
оболонки, характеризується раптовим або по-
ступовим розвитком перехресної резистентнос-
ті одного виду бактерій до інших антибіотиків. 
Виникнення цього типу стійкості пов’язане із 
застосуванням аміноглікозидів і β-лактамних 
антибіотиків для лікування інфекцій, викликаних 
ентеробактеріями. Зовнішня мембрана грамне-
гативних мікроорганізмів слугує перешкодою 
для проникнення β-лактамів усередину клітини. 
Транспортування антибіотика через зовнішню 
мембрану до чутливих мішеней здійснюється че-
рез воронкоподібні білкові структури, що діста-
ли назву«поринові канали». У результаті мутацій 
можлива повна або часткова втрата поринів, що 
спричинює різною мірою виражене зниження 
чутливості до β-лактамних антибіотиків.

Активне виведення антибіотиків із клітини, 
або ефлюкс, є й у ентеробактерій. Однак ак-
тивність цього процесу різна в окремих видів. 
Такий механізм стійкості бактерій виявлений 
щодо тетрациклінів, макролідів, карбапенемів 
і посідає помітне місце у підвищенні загальної 
резистентності мікроорганізмів. Гени, відпо-
відальні за кодування транспортних систем 
активного винесення із клітин антибіотиків, зви-
чайно локалізовані на плазмідах, що сприяє їх 
швидкому поширенню всередині родини, осо-
бливо серед мікроорганізмів різних видів, які 
перебувають у єдиному біотопі [8].

У результаті різних мутагенних впливів на 
чутливу до того або того антибіотика мікробну 
клітину можна отримати мутант зі зміненою фер-
ментною системою, що слугує мішенню для ан-
тибіотика. Такий мутант може виявитися резис-
тентним до антибіотика. Аналогічним шляхом 
отримані резистентні мутанти Е. coli до таких 
антибіотиків, як новобіоцин, рифаміцин і деякі 
інші [14]. Подібний до механізмів стійкості до пе-
ніцилінів і механізм стійкості до аміноглікозидів: у 
клітині відбувається їх ферментативна інактива-
ція шляхом модифікації. Модифіковані молекули 
аміноглікозидів втрачають здатність зв’язуватися 
з рибосомами та пригнічувати синтез білка.
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Лікування ентеробактеріальних інфекцій 
ґрун тується на застосуванні β-лактамів, хіно-
лонів, аміноглікозидів і низки препаратів вузь-
коспрямованої дії (у зв’язку з особливостями 
фармакокінетики окремих антибіотиків у шлун-
ково-кишковому тракті та сечовивідних шляхах, 
а також із відмінностями їх клінічної ефективнос-
ті). Окрім даних про чутливість збудників, під час 
вибору конкретних препаратів необхідно орі-
єнтуватися також на особливості нозологічної 
форми й тяжкість перебігу процесу. Практично 
в усіх представників родини Enterobacteriaceae, 
за винятком сальмонел, до складу хромосом 
входять гени β-лактамаз. Схема природної чут-
ливості ентеробактерій до β-лактамних анти-
біотиків є фундаментом сучасної хіміотерапії 
інфекцій, спричинених цими мікроорганізмами. 
Проте слід мати на увазі, що набута резистент-
ність може повністю змінити цю картину. Саме 
з метою визначення набутої стійкості частіше 
здійснюють мікробіологічні дослідження.

Успіх стартової антибактеріальної терапії 
нозокоміальної гнійно-запальної інфекції, спри-
чиненої E. coli, залежить від правильного ви-
бору антибіотика на підставі даних про його 
резистентність. У доступній літературі дослі-
дженню антибіотикорезистентності клінічних 
штамів E. coli — збудників гнійно-запальних 
інфекцій — у хірургічних стаціонарах України 
присвячено поодинокі публікації, а отримані 
результати суттєво різняться. Це ускладнює 
адекватну антимікробну терапію хворих.

Очевидно, що окремі повідомлення зарубіж-
них і вітчизняних авторів не можуть замінити 
результатів багатоцентрових досліджень, за 
допомогою яких можна визначити масштаби 
поширення антибіотикорезистентності штамів 
E. coli на локальному, регіональному та націо-
нальному рівнях. Це пов’язано з тим, що по-
літика застосування антибіотиків в Україні та 
інших країнах суттєво відрізняється. Оскільки 
в Україні подібних досліджень на державному 
рівні не проведено, першим кроком до їх здій-
снення слід вважати вивчення резистентності 
клінічних штамів E. coli, виділених бактеріоло-
гічними лабораторіями України.

Мета роботи — вивчити антибіотикорезис-
тентність нозокоміальних штамів Escherichia coli, 
виділених у пацієнтів, госпіталізованих у хірур-
гічні стаціонари різних регіонів України.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

Виконана робота є проспективним багато-
центровим епідеміологічним дослідженням. 
До аналізу залучено 414 886 клінічних штамів 

E. coli, ізольованих з біологічного матеріалу 
(гній з вогнища патологічного процесу та виді-
лення з дренажів) у пацієнтів, госпіталізованих 
у хірургічні відділення 47 багатопрофільних ста-
ціонарів 24 областей України, а також м. Києва 
протягом 2011—2015 рр. Клінічні штами ви-
ділено та ідентифіковано у мікробіологічних 
лабораторіях досліджуваних стаціонарів.

Дослідження клінічного матеріалу та інтер-
претацію отриманих результатів здійснюва-
ли згідно з наказом МОЗ СРСР за № 535 від 
22.04.1985 р. «Об унификации микробиологи-
ческих (бактериологических) методов исследо-
вания, применяемых в клинико-диагностичес-
ких лабораториях лечебно-профилактических 
учреждений». Виділені штами мікроорганізмів 
ідентифікували загальноприйнятими бактеріо-
логічними методами, дотримуючись класифі-
кації Бергі (1997).

Чутливість виділених штамів E. coli до 36 ан-
тибіотиків (пеніцилін, ампіцилін, амоксицилін, 
оксацилін, ампіцилін/сульбактам, амоксицилін/
клавуланат, цефазолін, цефалексин, цефурок-
сим, цефоперазон, цефотаксим, цефтріаксон, 
цефтазидим, цефепім, іміпенем, меропенем, 
гентаміцин, амікацин, тобраміцин, нетилміцин, 
еритромицін, кларитроміцин, азитроміцин, лін-
коміцин, кліндаміцин, тетрациклін, доксициклін, 
ванкоміцин, рифампіцин, офлоксацин, левоф-
локсацин, ломефлоксацин, норфлоксацин, га-
тифлоксацин, ципрофлоксацин, пефлоксацин) 
вивчали диско-дифузійним методом згідно з 
наказом МОЗ України № 167 від 05.04.2007 р. 
«Про затвердження методичних вказівок “Ви-
вчення чутливості мікроорганізмів до антибак-
теріальних препаратів”» та рекомендаціями 
Національного комітету США з клінічних лабо-
раторних стандартів (NCCLS).

Усі отримані кількісні результати досліджень 
підлягали статистичній обробці загальноприй-
нятими методами варіаційної і кореляційної 
статистики. Формування бази даних та ста-
тистичний аналіз даних проводили з викорис-
танням спеціалізованої комп’ютерної програми 
Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Аналіз даних щодо результатів чутливості 
показав, що у досліджуваний період (2011—
2015 рр.) у хірургічних стаціонарах України в 
середньому (26,5 ± 0,07) % штамів E. coli були 
резистентними до всіх тестованих антибіотиків. 
Резистентність досліджених клінічних штамів 
E. coli до окремих груп та класів антимікробних 
препаратів різнилася (табл. 1). 
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Встановлено, що найбільшу резистентність 
штами E. coli виявили до лінкозамідів ((41,3 ± 
0,62) %), найменшу — до аміноглікозидів ((21,7 ± 
0,17) %). Помірну резистентність штами E. coli 
виявили до фторхінолонів ((23,9 ± 0,16) %) та 
рифампіцинів ((25,0 ± 0,77) %). До макролідів 
та тетрациклінів резистентність виявили відпо-
відно (30,5 ± 0,46) і (31,2 ± 0,45) % досліджених 
штамів. Резистентність до глікопептидів ста-
новила (29,4 ± 0,76) %. До β-лактамних пре-
паратів та тетрациклінів резистентність E. coli 
становила (27,1 ± 0,09) і (31,2 ± 0,45) % відпо-
відно (див. рис. 1). 

Аналіз отриманих даних показав, що рівні 
резистентності тестованих клінічних штамів 
E. coli до антимікробних препаратів різних 
класів та груп у досліджуваний період (2011—
2015 рр.) у хірургічних стаціонарах України за-
знали зміни (табл. 2). 

Отримані за результатами розрахунків 
дані дають можливість стверджувати, що у 
досліджуваний період (2011—2015 рр.) спо-
стерігається чітка тенденція до зростання ре-
зистентності штамів E. coli до антимікробних 
препаратів, що використовуються в хірургічних 
стаціонарах України (див. табл. 2). 

Резистентність E. coli у 2015 р. порівняно з 
2011 р. зросла в 1,48 разу. В окремі роки дослі-
джуваного періоду показники резистентності 
E. coli у всіх регіонах України різнилися і ста-

новили в середньому (20,2 ± 0,15) % у 2011 р., 
(25,1 ± 0,1) % у 2012 р., (28,1 ± 0,14) % у 2013 р., 
(28,6 ± 0,16) % у 2014 р. та (30,0 ± 0,18) % 
у 2015 р. 

У досліджуваний період зростання показни-
ків резистентності E. coli спостерігали майже до 
всіх класів та груп антибіотиків (крім рифампі-
цинів і лінкозамідів). Найбільші показники зрос-
тання резистентності спостерігали до хлорам-
феніколу (у 3,5 разу), оксазолідинів (у 2,5 разу), 
найменші — до макролідів (на 5,1 %), глікопеп-
тидів (на 27,6 %), фторхінолонів (на 32,7 %), 
тетрациклінів (на 35,1 %) та аміноглікозидів (на 
38,7 %). Резистентність до β-лактамних анти-
біотиків збільшилася в 1,59 разу. У той же час 
зменшилася резистентність E. coli до рифампі-
цинів та лінкозамідів на 2,81 і 5,67 % відповідно.

Результати аналізу лабораторних даних ви-
явили суттєві відмінності рівнів резистентності 
досліджених штамів E. coli до окремих тестова-
них антибіотиків, що належали до різних класів 
та груп. Найактивнішими щодо штамів E. coli були 
іміпенем, тобраміцин, меропенем, левофлокса-
цин та амікацин. До цих препаратів резистент-
ність виявили 7,8; 8,3; 8,6; 13,9 та 20,1 % дослі-
джених штамів. Найбільшу резистентність штами 
продемонстрували до пеніциліну (56,9 %), лінко-
міцину (41,4 %), кліндаміцину (41,1 %), ампіциліну 
(39,6 %), кларитроміцину (36,5 %) амоксициліну 
(36,1 %) та цефуроксиму (33,4 %) (див. рис. 2). 

Таблиця 1
Антибіотикорезистентність клінічних штамів E. coli до антимікробних препаратів різних груп та класів 

у хірургічних стаціонарах України (2011—2015 рр.)

Антимікробні препарати
Кількість

досліджень

З них резистентні

Абс.

число

Показник

(питома вага, %)

Похибка 

показника (m)

β-лактамні антибіотики 238 761 64 752 27,1 0,09

Пеніциліни різних груп 58 864 22 144 37,6 0,2

Цефалоспорини І покоління 25 547 7002 27,4 0,28

Цефалоспорини ІІ покоління 14 974 4999 33,4 0,39

Цефалоспорини ІІІ покоління 99 337 24 878 25,0 0,14

Цефалоспорини ІV покоління 14 834 3656 24,6 0,35

Карбапенеми 25 205 2073 8,2 0,17

Аміноглікозиди 69 819 15 187 21,7 0,17

Макроліди 10 139 3042 30,0 0,46

Лінкозаміди 6219 2568 41,3 0,62

Тетрацикліни 10 504 3275 31,2 0,45

Глікопептиди 3588 1055 29,4 0,76

Рифампіцини 3201 800 25,0 0,77

Фторхінолони 74 994 17 897 23,9 0,16

Усього 414 886 109 857 26,5 0,07
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Бактерії, зокрема E. coli, здатні набувати 
стійкості до β-лактамів за рахунок майже всіх 
відомих механізмів: ферментативної інак-
тивації (продукція β-лактамаз різного типу 
та специфічності), модифікації мішені (ПЗП), 
блокування входу антибіотика у клітину та/
або активного їх викиду за участю ефлюксних 
помп. Імовірно, розвиток різноманітних адап-
тивних змін, що зумовлюють резистентність 
до β-лактамів, спричинений їх інтенсивним 
застосуванням у медичній практиці протягом 
тривалого часу.

Ми встановили, що серед β-лактамних 
препаратів найменшу активність до дослі-
джуваних клінічних штамів E. coli мала група 
пеніцилінів (нечутливість (37,6 ± 0,2) %). У до-
сліджуваний період (2011—2015 рр.) резис-
тентність E. coli до цих препаратів у хірур-
гічних стаціонарах у різних регіонах України 
різнилася (табл. 3.) 

Для β-лактамних антибіотиків основним 
механізмом дії є незворотна інактивація 
трансмембранних ферментів — транс- та 
карбоксипептидаз (ПЗП), що беруть участь у 

Таблиця 2
Динаміка змін резистентності штамів E. coli до антибіотиків різних класів та груп у хірургічних стаціонарах 

України (2011—2015 рр.)

Антимікробні препарати
2011 2012 2013 2014 2015

% m % m % m % m % m

β-лактамні антибіотики 20,1 0,18 25,4 0,19 29,1 0,19 30,1 0,21 32,0 0,26

Пеніциліни 22,4 0,38 30,8 0,41 42,5 0,42 48,9 0,45 45,3 0,56

Цефалоспорини 21,8 0,24 26,8 0,2 27,1 0,23 26,5 0,25 29,5 0,31

І покоління 20,6 0,68 30,6 0,7 30,3 0,52 23,5 0,53 30,9 0,79

ІІ покоління 27,3 0,74 36,2 0,8 34,7 0,9 38,1 0,89 33,9 1,61

ІІІ покоління 20,9 0,28 25,3 0,3 25,4 0,28 26,2 0,31 28,3 0,37

ІV покоління 22,5 0,78 23,7 0,6 25,5 0,8 23,2 0,82 29,8 1,81

Кабапенеми 5,6 0,32 7,6 0,3 9,0 0,38 6,5 0,35 20,0 0,75

Аміноглікозиди 19,4 0,37 24,4 0,3 22,9 0,35 22,7 0,41 26,9 0,44

Макроліди 19,7 1,25 27,8 0,8 34,3 0,88 38,3 1,05 20,7 1,04

Лінкозаміди 32,0 2,11 33,9 1,1 50,3 1,16 48,7 1,4 31,1 1,62

Тетрацикліни 25,1 1,15 23,6 0,7 38,9 0,93 34,2 1,11 33,9 1,2

Глікопептиди 26,1 2,31 33,0 2,3 24,2 1,3 31,9 1,40 33,3 3,2

Рифампіцини 28,2 2,56 23,6 1,4 24,7 1,1 0 0 26,6 4,2

Фторхінолони 20,8 0,37 23,0 0,3 25,7 0,32 21,6 0,35 27,6 0,39

Усього 20,2 0,15 25,1 0,1 28,1 0,14 28,6 0,16 30,0 0,18

Примітка. m — похибка показника.

Рис. 1. Резистентність клінічних штамів E. coli до різних класів антибіотиків у хірургічних стаціонарах України 

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

Область

Антимікробні препарати

Пеніцилін Ампіцилін Оксацилін
Ампіцилін/

сульбактам 

Амоксицилін/

клавуланат

% m % m % m % m % m

Волинська 43,2 2,59 56,5 2,58 49,3 2,12 76,1 2,45 26,5 2,37

Вінницька 54,5 2,62 83,1 1,7 0 0 23,9 2,04 68,6 1,92

Дніпропетровська 70,3 0,82 29,0 1,04 9,1 0,89 21,2 2,43 40,6 2,03

Донецька 16,7 1,23 39,9 1,37 35,1 2,36 20,0 2,73 16,8 1,14

Житомирська 16,2 1,68 29,4 1,22 0 0 56,9 2,84 40,5 2,07

Закарпатська 17,0 2,87 35,2 2,97 27,3 2,32 27,3 2,72 20,0 2,66

Запорізька 95,2 1,56 56,5 1,27 33,3 2,21 38,4 1,66 42,2 2,24

Івано-Франківська 31,2 2,73 33,4 1,32 24,2 2,11 20,1 1,61 18,7 1,21

Київська 37,0 2,29 35,8 1,36 35,5 2,35 69,2 2,82 62,3 2,15

Кіровоградська 36,8 1,06 44,3 2,74 22,2 1,85 34,8 2,36 33,3 1,71

Луганська 45,8 3,84 32,8 0,91 7,4 1,33 36,2 1,84 19,6 1,09

Львівська 21,4 2,33 72,4 1,66 26,7 2,77 18,5 1,61 9,1 1,64

Миколаївська 0 0 40,0 2,55 42,9 2,36 45,9 8,19 23,3 1,78

Полтавська 29,4 2,18 52,2 2,18 83,2 2,29 23,9 3,34 32,5 2,28

Рівненська 35,8 2,59 45,2 2,03 47,1 2,05 31,9 2,19 49,1 1,98

Сумська 57,5 2,12 55,9 2,28 20,8 2,04 33,3 1,24 7,5 1,19

Тернопільська 43,0 2,13 51,3 2,79 23,7 1,91 65,4 2,95 58,9 2,49

Харківська 61,8 2,76 51,4 2,01 41,9 2,69 61,9 3,23 45,0 1,72

Херсонська 26,2 2,49 36,2 1,26 15,8 2,38 26,6 1,84 27,5 2,15

Хмельницька 34,6 2,08 34,5 1,62 0 0 6,3 1,17 23,0 1,86

Одеська 41,8 2,6 23,7 0,94 19,7 1,79 0 0 20,7 1,67

Чернівецька 59,1 2,24 35,5 1,95 56,9 2,43 14,6 2,35 21,9 1,8

Черкаська 49,7 2,51 19,2 1,34 34,4 2,57 14,0 1,22  22,6 2,66

Чернігівська 53,1 2,13 19,5 1,25 32,1 2,82 7,7 2,7 35,0 1,67

м. Київ 71,4 2,15 43,9 1,23 33,2 2,83 35,6 2,05 26,8 2,21

Примітка. m — похибка показника.

Рис. 2. Резистентність клінічних штамів E. coli до антибіотиків у хірургічних стаціонарах України (2011—2015 рр.). 
1 — пеніцилін; 2 — лінкаміцин; 3 — кліндаміцин; 4 — ампіцилін; 5 — кларитроміцин; 6 — амоксицилін; 7 — цефуроксим; 
8 — тетрациклін; 9 — доксициклін; 10 — ампіцилін/сульбактам; 11 — амоксицилін/клавуланат; 12 — еритроміцин; 13 — ван-
коміцин; 14 — оксацилін; 15 — ломефлоксацин; 16 — цефалексин; 17 — азитроміцин; 18 — цефазолін; 19 — цефопера-
зон; 20 — цефтазидим; 21 — гентаміцин; 22 — норфлоксацин; 23 — рифампіцин; 24 — гатифлоксацин; 25 — цефепім; 
26 — цефотаксим; 27 — офлоксацин; 28 — цефтріаксон; 29 — ципрофлоксацин; 30 — пефлоксацин; 31 — нетилміцин; 
32 — амікацин; 33 — левофлоксацин; 34 — меропенем; 35 — тобраміцин; 36 — іміпенем.
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завершальних етапах синтезу пептидоглікану, 
забезпечуючи поперечне зшивання молекул 
полімеру. Різні групи антибіотиків, що належать 
до β-лактамних (пеніциліни, цефалоспорини, 
карбапенеми та монобактами), відрізняються 
за типом ПЗП, до якого вони приєднуються, 
спектром дії та деякими іншими особливостями. 

β-лактамази кодуються хромосомами або 
плазмідами. Вони поширені серед грамнега-
тивних мікроорганізмів. Зв’язування β-лак-
тамази з β-лактамним антибіотиком запускає 
гідроліз амінного зв’язку лактамного кільця, 
що й призводить до інактивації антибіотика. 
На сьогодні відомо понад 500 β-лактамаз, які 
розподілені на 4 молекулярних класи (A, B, C i 
D) та групи. Існує також клінічна класифікація 
β-лактамаз — поділ на класи. Найпростіша і 
найменш суперечлива структурна класифікація 
β-лактамаз, відповідно до якої розрізняють се-
ринові β-лактамази (містять амінокислоту серин 
в активному центрі), що належать до класів A, 
C і D, та метало-β-лактамази (клас B) — з іоном 
цинку в активному центрі.

У досліджуваний період (2011—2015 рр.) у 
хірургічних стаціонарах України до пеніциліну 
нечутливість виявили (56,9 ± 0,6) % клінічних 
штамів. Резистентність до цього препарату в 
регіонах варіювала в межах від 12,2 до 95,2 %. 
Найбільшу (понад 70,0 %) резистентність E. coli 
виявили до пеніциліну в хірургічних стаціона-
рах Дніпропетровської ((70,3 ± 0,82) %), Запо-
різької ((95,2 ± 1,56) %) областей та м. Києва 
((71,4 ± 2,15)%), найменшу (до 20,0 %) — До-
нецької ((16,7 ± 1,23) %), Житомирської ((16,2 ± 
1,68) %) і Закарпатської ((17,0 ± 2,87) %) 
областей. 

До ампіциліну нечутливість виявили (39,6 ± 
0,32) % штамів. Резистентність в окремих регіо-
нах України варіювала у межах від 19,2 до 83,1 %. 
Найбільшу (понад 50,0 %) резистентність E. coli 
до ампіциліну спостерігали в хірургічних стаці-
онарах Вінницької ((83,1 ± 1,7) %), Волинської 
((56,5 ± 2,58) %), Запорізької ((56,5 ± 1,27) %), 
Львівської ((72,4 ± 1,66) %), Полтавської ((52,2 ± 
2,18) %), Харківської ((51,4 ± 2,01) %) облас-
тей, найменшу (до 20,0 %) — Черкаської 
((19,2 ± 1,34) %) та Чернігівської ((19,5 ± 1,25) %) 
областей. Високу резистентність у межах від 
40,0 до 50,0 % спостерігали в Кіровоградській 
((44,3 ± 2,74) %), Рівненській ((45,2 ± 2,03) %) 
областях та в м. Києві ((43,9 ± 1,23) %). 

Отримані нами показники резистентності 
E. coli до ампіциліну в регіонах України узгоджу-
ються з даними досліджень, проведених у період 
2012—2015 рр. мережею Європейської системи 

нагляду за резистентністю до протимікробних 
препаратів (EARSS-Net) у 30 країнах Європей-
ського Союзу. За цими даними, у період дослі-
дження резистентність E. coli до амінопеніцилінів 
в європейських країнах перебувала в межах від 
57,4 % (2012 р.) до 57,2 % (2015 р.). Показники 
резистентності E. coli в окремих країнах різни-
лися та варіювали у межах від 34,1 % (Швеція) 
до 73,0 % (Румунія). Показники резистентності 
до амінопеніцилінів виявилися високими у всіх 
країнах Європи. Рівень резистентності від 40 до 
50 % штами E. coli виявили в Ісландії (44,5 %), 
Данії (45,3 %), Норвегії (45,8 %), Нідерландах 
(47,2 %), Естонії (47,4 %), Німеччині (49,3 %) 
та Австрії (49,9 %). Резистентність на рівні від 
50 до 60 % спостерігали у 10 країнах, у тому 
числі в Латвії (53,6 %), Чехії (54,3 %), Словенії 
(54,8 %), на Мальті (55,0 %), у Хорватії (55,3 %), 
Греції (56,1 %), Франції (57,0 %), Португалії 
(57,8 %), Бельгії (58,0 %) та Литві (59,6 %). Най-
більші показники резистентності (понад 60 %) 
E. coli виявили в Люксембурзі (60,2 %), Угорщині 
(60,6 %), Словаччині (62,8 %), Іспанії (63,9 %), 
Польщі (64,7 %), Великій Британії (65,8 %), Ір-
ландії (66,2 %), Болгарії (66,4 %), Італії (67,4 %) 
та на Кіпрі (68,3 %). У Румунії резистентність до 
амінопеніцилінів склала 73,0 % [4].

Резистентність E. coli до оксациліну в хірур-
гічних стаціонарах України становила (28,3 ± 
0,67) %, варіюючи в регіонах у межах від 7,4 
до 83,2 %. Найбільшу (понад 40,0 %) резис-
тентність E. coli до оксациліну вия вили в хірур-
гічних стаціонарах Волинської ((49,3 ± 2,12) %), 
Полтавської ((83,2 ± 2,29) %), Рівненської 
((47,9 ± 2,69) %), Чернівецької ((56,9 ± 2,43) %), 
найменшу (до 20,0 %) — Дніпропетровської 
((9,1 ± 0,89) %), Луганської ((7,4 ± 1,33) %), Хер-
сонської ((15,8 ± 2,38) %) та Одеської ((19,7 ± 
1,79) %) областей. Резистентність у межах 
від 30,0 до 40,0 % спостерігали у стаціона-
рах Донецької ((35,1 ± 2,36) %), Запорізької 
((33,3 ± 2,21) %), Київської ((35,5 ± 2,35) %), Чер-
каської ((34,4 ± 2,57) %), Чернігівської ((32,1 ± 
2,82) %) областей та м. Києва ((33,2 ± 2,83) %).

Сьогодні в багатьох країнах світу значно по-
ширюється резистентність штамів E. coli до 
β-лактамів, що пов’язано з модифікацією міше-
ні дії антибіотика. Проблема полягає в тому, що 
ентеробактерії, які мають цей вид резистент-
ності, стійкі не тільки до природних і напівсин-
тетичних β-лактамів, а й до інгібіторозахищених 
препаратів. Незважаючи на те, що нові генера-
ції β-лактамів захищені інгібіторами, на сьогодні 
резистентність до них також стає проблемою. 
Розповсюдження резистентності, пов’язаної 
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з β-лактамазами широкого та розширеного 
спектра, знижує вірогідну ефективність засто-
сування антибіотиків цього класу. 

У нашому дослідженні резистентність клініч-
них штамів E. coli до інгібіторозахищених пеніци-
лінів — ампіциліну/сульбактаму та амоксициліну/
клавуланату в хірургічних стаціонарах України 
становила (30,4 ± 0,53) % і (30,4 ± 0,45) % відпо-
відно. Резистентність штамів E. coli до ампіцилі-
ну/сульбактаму та амоксициліну/клавуланату в 
регіонах України варіювала у межах від 6,3 до 
76,1 % та від 7,5 до 75,8 % відповідно.

Найбільшу резистентність E. coli до ампі-
циліну/сульбактаму (понад 60,0 %) спостері-
гали в хірургічних стаціонарах Волинської 
((76,1 ± 2,45) %), Київської ((69,2 ± 2,82) %), 
Тернопільської ((65,4 ± 2,95) %), Харківської 
((61,9 ± 3,23) %), найменшу (до 20,0 %) — До-
нецької ((20,0 ± 2,73) %), Хмельницької ((6,3 ± 
1,17 )%), Чернівецької ((14,6 ± 2,35) %), Чер-
каської ((14,0 ± 1,22) %) та Чернігівської ((7,7 ± 
2,7) %) областей. 

До амоксициліну/клавуланату найбільшу (по-
над 50,0 %) резистентність E. coli виявили у хі-
рургічних стаціонарах Київської ((62,3 ± 2,15) %), 
Тернопільської ((58,9 ± 2,49) %) областей, най-
меншу (до 20,0 %) — Донецької ((16,8 ± 1,14) %), 
Івано-Франківської ((18,7 ± 1,21) %), Луганської 
((19,6 ± 1,71) %), Львівської ((9,1 ± 1,64) %), 
Сумської ((7,5 ± 1,19) %) областей. 

Резистентність E. coli до представника на-
півсинтетичного пеніциліну, а саме амоксици-
ліну, становила в середньому (34,8 ± 0,62) %, а 
в регіонах різнилися та варіювала в межах від 
14,9 до 97,2 %. Найбільшу (понад 60,0 %) ре-
зистентність штамів E. coli до амоксициліну спо-
стерігали в хірургічних стаціонарах Київської 
((64,9 ± 2,43) %), Миколаївської ((97,2 ± 2,75) %), 
Хмельницької ((88,1 ± 2,22) %), найменшу (до 
15,0 %) — Закарпатської ((9,0 ± 2,47) %), Рів-
ненської ((14,5 ± 2,16) %), Харківської ((14,5 ± 
2,16) %) та Одеської ((12,9 ± 1,47) %) областей.

Протимікробна активність препаратів гру-
пи цефалоспоринів до E. coli у досліджуваний 
період (2011—2015 рр.) була невисокою, не-
чутливість до них виявили (26,1 ± 0,11) % до-
сліджуваних штамів. До цефалоспоринів І по-
коління резистентність у середньому становила 
(27,4 ± 0,28) %.

Нечутливість E. coli до цефазоліну та цефа-
лексину виявили (27,1 ± 0,33) і (28,1 ± 0,5) % 
штамів відповідно. В окремих регіонах України 
резистентність до цефазоліну та цефалекси-
ну варіювала в межах від 3,6 до 60,6 % і від 
3,6 до 93,5 % відповідно. Найбільшу (понад 

60,0 %) резистентність E. coli до цефазолі-
ну виявили в хірургічних стаціонарах Доне-
цької ((60,6 ± 2,29) %), Миколаївської ((67,0 ± 
2,21) %), найменшу (до 20,0 %) — Сумської 
((19,2 ± 1,45) %), Одеської ((17,9 ± 0,95) %) і 
Чернівецької ((10,0 ± 1,62) %) областей. 

До цефалексину найбільшу (понад 60,0 %) 
резистентність E. coli спостерігали в хірургічних 
стаціонарах Закарпатської ((93,5 ± 1,43) %), 
Миколаївської ((62,2 ± 1,58) %), Тернопільської 
((69,5 ± 2,52) %), Харківської ((81,4 ± 2,45) %), 
найменшу (до 20,0 %) — Дніпропетровської 
((12,4 ± 0,56) %) і Житомирської ((3,6 ± 0,84) %) 
областей. Представник цефалоспоринів ІІ по-
коління, а саме цефуроксим, до E. coli виявив 
невисоку протимікробну активність, нечутли-
вість до нього продемонстрували в середньому 
(33,4 ± 0,39) % досліджених штамів. 

Резистентність до цього препарату в окре-
мих регіонах України в досліджуваний період 
(2011—2015 рр.) варіювала в межах від 6,1 до 
73,3 %. Найбільшу (понад 60,0 %) резистент-
ність клінічних штамів E. coli до цефуроксиму 
виявили у хірургічних стаціонарах Вінниць-
кої ((73,3 ± 1,96) %), Закарпатської ((69,0 ± 
1,05) %), найменшу (до 15,0 %) — Миколаїв-
ської ((6,1 ± 2,43) %), Сумської ((7,4 ± 1,14) %) 
та Чернівецької ((11,1 ± 1,98) %) областей. 

У досліджуваний період (2011—2015 рр.) 
резистентність клінічних штамів E. coli до цефа-
лоспоринів ІІІ покоління становила в середньо-
му (25,6 ± 0,14) %. Ці показники в хірургічних 
стаціонарах регіонів різнилися (табл. 4).

Препарати групи цефалоспоринів ІІІ поколін-
ня до клінічних штамів E. coli виявили невисоку 
антимікробну активність. Резистентність до 
препаратів цієї групи у середньому станови-
ла (25,6 ± 0,14) %. Серед препаратів цієї групи 
найменшу резистентність виявлено до цеф-
тріаксону — (23,6 ± 0,23) %, найбільшу — до 
цефоперазону ((26,8 ± 0,35) %) та цефтазидиму 
((26,5 ± 0,29) %). До цефотаксиму нечутливість 
виявили (24,6 ± 0,27) % штамів. 

Цефоперазон до клінічних штамів E. coli 
показав невисоку активність. Резистентність 
до нього в окремих регіонах України варіюва-
ла у межах від 9,6 до 65,0 %. Найбільшу (по-
над 40,0 %) резистентність до цефоперазону 
спостерігали в хірургічних стаціонарах Доне-
цької ((49,7 ± 3,76) %), Миколаївської ((41,2 ± 
1,2) %), найменшу (до 10,0 %) — Житомирської 
((9,8 ± 0,72) %), Хмельницької ((10,0 ± 1,7)%) та 
Чернівецької ((9,6 ± 1,83)%) областей. 

Цефотаксим серед цефалоспоринів ІІІ по-
коління був одним із найменш активних до шта-
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мів E. coli. Резистентність до цього препарату в 
окремих регіонах України варіювала у межах від 
10,0 до 44,1 %. Найбільшу (понад 40,0 %) резис-
тентність до цефотаксиму спостерігали в хірур-
гічних стаціонарах Київської ((40,3 ± 2,79) %), 
Харківської ((44,1 ± 1,94) %), найменшу (до 
20,0 %) — Дніпропетровської ((16,3 ± 0,59) %), 
Сумської ((15,8 ± 1,3) %) областей. 

До цефтріаксону нечутливими були (23,6 ± 
0,23) % досліджених штамів E. coli. Резистент-
ність до нього в хірургічних стаціонарах окремих 
регіонів України варіювала в межах від 11,9 до 
39,1 %. Найбільшу (понад 30,0 %) резистент-
ність клінічних штамів E. coli до цефтріаксону 
виявили в хірургічних стаціонарах Волинської 
((33,9 ± 2,36) %), Житомирської ((30,8 ± 1,09) %), 
Закарпатської ((39,1 ± 1,09) %), Київської ((32,3 ± 

2,09) %), Рівненської ((34,2 ± 1,7) %) областей 
та м. Києва ((30,5 ± 1,05) %), найменшу (до 
15,0 %) — Дніпропетровської ((14,2 ± 2,36) %), 
Кіровоградської ((13,7 ± 1,18) %) і Чернівецької 
((18,9 ± 2,01) %) областей. 

Цефтазидим до клінічних штамів E. coli ви-
явив невисоку активність. До цього препарату 
нечутливість продемонстрували (26,5 ± 0,29) % 
досліджуваних штамів. Резистентність до цеф-
тазидиму в досліджуваних хірургічних стаці-
онарах регіонів України варіювала в межах 
від 6,8 до 45,7 %. Найбільшу (понад 35,0 %) 
резистентність до цефтазидиму виявили у 
ста  ціонарах Волинської ((36,3 ± 2,29) %), Він-
ницької ((45,7 ± 1,59) %), Житомирської ((35,0 ± 
1,25) %), Рівненської ((37,3 ± 1,79) %) та Харків-
ської ((35,7 ± 2,38) %), найменшу (до 20,0 %) — 

Таблиця 4
Антибіотикорезистентність E. coli до препаратів групи цефалоспоринів ІІІ покоління в хірургічних стаціонарах 

України (2011—2015 рр.)

Область

Антимікробні препарати

Цефоперазон Цефотаксим Цефтріаксон Цефтазидим

% m % m % m % m

Волинська 22,4 2,16 37,9 2,47 33,9 2,36 36,3 2,29

Вінницька 18,2 1,43 18,2 1,55 21,4 1,31 45,7 1,59

Дніпропетровська 26,7 1,76 16,3 0,59 14,2 0,5 20,5 1,21

Донецька 49,7 3,76 21,6 1,23 23,9 1,16 22,5 1,23

Житомирська 9,8 0,72 19,5 0,95 30,8 1,09 35,0 1,25

Закарпатська 27,4 2,66 21,1 2,4 39,1 1,09 16,3 2,73

Запорізька 22,1 1,45 21,0 1,62 24,7 0,92 28,3 1,19

Івано-Франківська 23,3 1,43 22,6 1,2 25,3 1,14 17,3 1,06

Київська 19,8 1,81 40,3 2,79 32,3 2,09 34,9 2,47

Кіровоградська 19,7 2,47 20,1 1,96 13,7 1,18 16,0 1,32

Луганська 18,9 1,81 19,2 0,79 19,8 0,68 20,0 0,84

Львівська 35,8 2 39,6 1,72 27,0 1,52 20,6 1,41

Миколаївська 41.2 0 29,9 1,13 28,9 1,09 6,8 2,68

Полтавська 21,1 2,06 34,0 1,82 21,5 1,1 26,2 1,42

Рівненська 28,5 1,81 32,7 2,08 34,2 1,7 37,3 1,79

Сумська 30,3 2,86 15,8 1,3 20,3 1,46 10,1 1,22

Тернопільська 30,6 2,15 30,0 2,02 29,0 1,79 22,1 2,01

Харківська 35,4 1,78 44,1 1,94 26,1 1,17 37,7 2,38

Херсонська 26,9 1,81 31,2 1,49 18,3 0,94 29,6 1,18

Хмельницька 10,0 1,7 19,1 2,08 29,8 1,79 15,4 1,25

Одеська 37,2 2,23 32,7 1,8 28,3 1 27,8 1,09

Чернівецька 9,6 1,83 19,8 2,71 11,9 1,39 19,3 1,81

Черкаська 36,3 1,78 19,5 1,2 25,9 1,59 26,9 1,42

Чернігівська 23,3 1,43 24,6 2,47 18,9 2,01 26,1 2,68

м. Київ 24,3 1 21,6 0,99 30,5 1,05 29,3 1,22

Україна 22,6 0.33 31,2 0,33 23,6 0,23 26,5 0,29

Примітка. m — похибка показника.
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Закарпатської ((16,3 ± 2,73) %), Івано-Фран-
ківської ((17,3 ± 1,06) %) та Миколаївської 
((6,8 ± 2,68) %) областей. 

Отримані нами рівні резистентності клінічних 
штамів E. coli до цефалоспоринів ІІІ покоління, 
що виявлені в регіонах України, певною мірою 
корелюють з даними досліджень, проведених 
у період 2012—2015 рр. мережею Європей-
ської системи нагляду за резистентністю до 
протимікробних препаратів (EARSS-Net). Так, 
якщо резистентність E. coli до цефалоспоринів 
ІІІ покоління в Україні в період 2011—2015 рр. 
в середньому становила (25,6 ± 0,14) %, то в 
європейських країнах цей показник становив 
12,5 %, тобто в Україні резистентність E. coli до 
цефалоспоринів ІІІ покоління виявилася вищою, 
ніж в європейських країнах, у 2 рази. 

Показник резистентності E. coli до цефа-
лоспоринів ІІІ покоління в європейських кра-
їнах становив від 11,9 % (2012 р.) до 13,1 % 
(2015 р.). Тобто в досліджуваний період спо-
стерігали зростання резистентності на 10,1 %. 
В Україні за аналогічний період (2012—2015 рр.) 
резистентність E. coli до препаратів групи це-
фалоспоринів ІІІ покоління збільшилася на 
11,9 % — до 23,3 % у 2015 р. порівняно з 
25,3 % у 2012 р.

Показники резистентності E. coli до цефа-
лоспоринів ІІІ покоління у 2015 р. в європей-
ських країнах різнилися та варіювали в межах 
від 1,7 % (Ісландія) до 38,5 % (Болгарія). Най-
менші рівні (до 10,0 %) резистентності виявлено 
в Ісландії (1,7 %), Нідерландах (5,7 %), Норвегії 
(6,0 %), Фінляндії (6,1 %), Швеції (6,2 %), Данії 
(7,5 %), Австрії (9,7 %) та Бельгії (9,7 %). Помірну 
активність (резистентність від 10 до 15 %) цефа-
лоспоринів ІІІ покоління до E. coli виявили у 12 із 
30 досліджених країн, у тому числі в Німеччині 
(10,4 %), Франції (11,0 %), на Мальті (11,2 %), у 
Великій Британії (11,3 %), Естонії (11,4 %), Ір-
ландії (11,4 %), Іспанії (11,6 %), Польщі (11,9 %), 
Хорватії (12,5 %), Люксембурзі (12,7 %), Словенії 
(13,7 %) та Чехії (14,5 %). Помірну резистент-
ність (від 15,0 до 20,0 %) E. coli виявили в Литві 
(16,0 %), Португалії (16,1 %), Угорщині (16,7 %), 
Латвії (17,9 %) та Греції (19,8 %). Високі рівні ре-
зистентності (понад 25,0 %) виявлено в Румунії 
(26,8 %), на Кіпрі (28,5 %), у Словаччині (30,0 %), 
Італії (30,1 %) та Болгарії (38,5 %) [4].

Представник цефалоспоринів ІV покоління, 
а саме цефепім, до клінічних штамів E. coli ви-
явив помірну активність. До цього препарату 
нечутливими були (24,6 ± 0,35) % досліджених 
штамів. Резистентність до цього препарату в 
окремих регіонах України варіювала в межах 

від 6,6 до 43,8 %. Найбільшу (понад 40,0 %) 
резистентність до цефепіму виявили в хірур-
гічних стаціонарах Рівненської ((42,2 ± 2,01) %), 
Сумської ((45,8 ± 2,19) %) областей та м. Се-
вастополя ((43,8 ± 2,4) %), найменшу (до 
10,0 %) — Вінницької ((6,6 ± 1,0) %) та Львів-
ської ((9,6 ± 1,31) %) областей.

Серед β-лактамних антибіотиків у досліджу-
ваний період у хірургічних стаціонарах України 
найбільшу антимікробну активність до E. coli 
виявили карбапенеми, до яких нечутливими 
були в середньому (8,2 ± 0,17) % штамів. Ре-
зистентність E. coli до іміпенему та меропенему 
в середньому становила відповідно (7,8 ± 0,25) 
і (8,6 ± 0,24) %. 

Резистентність E. coli до іміпенему в окремих 
регіонах України варіювала в межах від 3,1 до 
42,1 %. Найбільшу (понад 20,0 %) резистент-
ність до цього препарату виявили у стаціона-
рах Харківської ((42,1 ± 2,11) %) та Херсонської 
((20,6 ± 2,83) %), найменшу (до 5,0 %) — Дні-
пропетровської ((3,5 ± 1,22) %), Закарпатської 
((3,4 ± 1,01) %), Львівської ((3,1 ± 0,79) %) об-
ластей. До меропенему резистентність у ре-
гіонах України варіювала в межах від 2,7 до 
37,4 %. Найбільшу (понад 20,0 %) резистент-
ність спостерігали у стаціонарах Миколаївської 
((23,7 ± 2,88) %) та Чернігівської ((37,4 ± 1,07) %), 
найменшу (до 5,0 %) — у Львівській ((1,3 ± 0,4) %) 
і Полтавській ((2,7 ± 0,74) %) областях. 

Отримані нами рівні резистентності клініч-
них штамів E. coli до карбапенемів, виявлені в 
регіонах України, не корелюють з даними до-
сліджень, проведених у період 2012—2015 рр. 
мережею Європейської системи нагляду за 
резистентністю до протимікробних препаратів 
(EARSS-Net). Так, якщо резистентність E. coli до 
карбапенемів в Україні в період 2011—2015 рр. 
у середньому становила (8,2 ± 0,17) %, то в єв-
ропейських країнах цей показник становив до 
1,9 %. Таким чином, резистентність E. coli до 
карбапенемів в Україні виявилася вищою, ніж 
в європейських країнах, у 4,31 разу.

Найпоширеніший механізм набутої резис-
тентності ентеробактерій до аміноглікозидів — 
їх ферментативна інактивація. Інактивований 
антибіотик втрачає здатність до зв’язування 
з рибосомою мікроорганізму, внаслідок чого 
стає неефективним. На сьогодні відомо більше 
50 ферментів, що здійснюють інактивацію анти-
мікробного препарату класу аміноглікозидів. 
Проблема полягає також у тому, що гени, які 
кодують синтез ферментів, у більшості випад-
ків розміщені на плазмідах. А це, у свою чергу, 
призводить до швидкого внутрішньо- та між-
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видового поширення резистентності. У грам-
негативних ентеробактерій можуть траплятися 
майже всі комбінації набутої резистентності 
до окремих представників антимікробних пре-
паратів класу аміноглікозидів. Причому один 
штам бактерій може мати декілька різних генів, 
що кодують інактиваційні ферменти, отже, ви-
являти стійкість до різних антибіотиків указа-
ного класу. Важливий для медичної практики 
ще один механізм стійкості ентеробактерій до 
препаратів класу аміноглікозидів — зниження 
проникності клітинної стінки внаслідок мутацій. 
Також аміноглікозиди можуть активно виводи-
тися з мікробної клітини.

У нашому дослідженні резистентність штамів 
E. coli до препаратів класу аміноглікозидів, що їх 
застосовують у хірургічних стаціонарах України, 
становила (21,7 ± 0,17) %. В окремі роки дослі-
дження резистентність варіювала у межах від 
19,4 % (2011 р.) до 26,9 % (2015 р.). Ці показники 
в регіонах України різнилися та змінювалися з 
часом. У досліджуваний період резистентність 
до аміноглікозидів виросла на 38,7 %.

Серед аміноглікозидів найменшу резис-
тентність E. coli виявили до тобраміцину 
((8,3 ± 0,27) %). До гентаміцину, нетилміцину 
та амікацину резистентність становила (26,0 ± 
0,25), (22,2 ± 0,71) і (20,1 ± 0,25) % відповідно. 
Ці показники в окремі роки дослідження різ-
нилися, змінюючись із часом. 

Показники резистентності клінічних штамів 
E. coli до препаратів класу аміноглікозидів у 
хірургічних стаціонарах, що розташовані в ре-
гіонах України, мали суттєві відмінності.

Найбільшу резистентність E. coli до гента-
міцину спостерігали у хірургічних стаціона-
рах Київської ((41,3 ± 2,15) %) та Херсонської 
((42,5 ± 1,35) %), до амікацину — Волинської 
((30,5 ± 2,49) %), Закарпатської ((31,6 ± 1,22) %), 
Тернопільської ((34,5 ± 2,14) %) та Черкаської 
((40,2 ± 2,08) %), до нетилміцину — Полтавської 
((48,8 ± 2,81) %) та Харківської ((32,5 ± 1,22) %) 
областей. 

Отримані нами рівні резистентності клінічних 
штамів E. coli до аміноглікозидів, що виявлені 
в регіонах України, певною мірою корелюють 
з даними досліджень, проведених у 2012—
2015 рр. мережею Європейської системи на-
гляду за резистентністю до протимікробних 
препаратів (EARSS-Net). У досліджуваний пе-
ріод резистентність E. coli до аміноглікозидів у 
європейських країнах перебувала в межах від 
10,5 % (2012 р.) до 10,4 % (2015 р.). Показни-
ки резистентності E. coli в європейських краї-
нах різнилися та варіювали у межах від 2,9 % 

(Ісландія) до 24,2 % (Словаччина). Найменші 
рівні резистентності (до 10 %) виявлено в Іс-
ландії (2,9 %), Фінляндії (5,4 %), Нідерландах 
(6,0 %), Норвегії (6,0 %), Швеції (6,4 %), Данії 
(6,8 %), Австрії (7,0 %), Німеччині (7,2 %), Фран-
ції (8,2 %), Бельгії (8,4 %), Люксембурзі (8,9 %), 
Естонії (9,3 %) та Великій Британії (9,9 %). Амі-
ноглікозиди мали помірну активність до E. coli 
у 12 із 30 досліджених європейських країн. 
Резистентність у цих країнах становила від 11 
до 15 %, у тому числі в Литві (10,1 %), Поль-
щі (11,2 %), Чехії (11,3 %), на Мальті (11,6 %), 
в Ірландії (11,6 %), Хорватії (12,7 %), Словенії 
(12,9 %), Угорщині (13,6 %), на Кіпрі (13,8 %), 
у Португалії (13,8 %), Латвії (14,1 %) та Іспанії 
(14,7 %). Помірну резистентність на рівні від 
15 до 25 % виявлено в Греції (16,1 %), Румунії 
(18,3 %), Болгарії (19,8 %), Італії (20,2 %) та Сло-
ваччині (24,2 %) [4]. 

Нині відомі три різновиди модифікації мі-
шені дії для макролідів та лінкозамідів: мети-
лювання 23S-субодиниці рРНК, що є спільною 
мішенню для дії всіх указаних антимікробних 
препаратів, мутація в 5 домені 23S-субодиниці 
рРНК та мутації в генах рибосомальних білків 
L4 та L22. Найпоширенішою є резистентність, 
що пов’язана з процесом метилювання мішені. 
Сьогодні серед багатьох бактерій визначено 
більше 20 генів, які кодують фермент метила-
зу. Метилювання мішені забезпечує високий 
рівень резистентності до антимікробних пре-
паратів класу макролідів та лінкозамідів. Вра-
ховуючи те, що макроліди та лінкозаміди ма-
ють спільну ділянку для зв’язування з мішенню, 
формування резистентності до одного класу 
антимікробних препаратів у більшості випадків 
призводить до появи перехресної резистент-
ності з іншими вказаними класами препаратів. 
Активне виведення макролідів та лінкозамідів 
забезпечують декілька транспортних систем. 
Основне значення має система, що кодується 
mef-геном [15].

У нашому дослідженні макроліди до E. coli 
продемонстрували невисоку антимікроб-
ну активність, нечутливість до них показали 
(30,6 ± 0,46) % штамів. Серед цих препаратів 
найбільшу резистентність виявили до клари-
троміцину ((36,0 ± 1,05) %), найменшу — до 
азитроміцину ((27,6 ± 0,64) %). Резистентність 
до еритроміцину становила (29,8 ± 0,8) %. 
Рівні резистентності до зазначених препара-
тів у досліджуваних хірургічних стаціонарах 
окремих регіонів України суттєво відрізнялися. 
Найбільшу резистентність E. coli до еритромі-
цину спостерігали у стаціонарах Запорізької 



41

А.Г. Салманов International Journal of Antibiotics and Probiotics, 2017, N 1 (1)

((74,7 ± 2,22) %) та Рівненської ((78,3 ± 2,6) %), 
найменшу — Дніпропетровської ((10,9 ± 1,0) %) 
та Херсонської ((10,1 ± 1,81) %) областей.

До кларитроміцину найбільшу резистент-
ність штами E. coli виявили в хірургічних стаці-
онарах Миколаївської ((81,4 ± 1,85) %), Полтав-
ської ((75,0 ± 2,84) %), Одеської ((66,7 ± 1,17) %) 
областей та м. Києва ((73,1 ± 1,27) %), наймен-
шу — Кіровоградської ((16,0 ± 1,18) %) та Лу-
ганської ((16,0 ± 1,07) %) областей. 

Найбільшу резистентність клінічні штами 
E. coli до азитроміцину виявили в хірургіч-
них стаціонарах Одеської ((60,0 ± 1,91) %), 
Чернігівської ((78,6 ± 2,33) %), найменшу — 
Тернопільської ((6,5 ± 2,22) %) та Черкаської 
((9,4 ± 1,75) %) областей. 

Лінкозаміди до клінічних штамів E. coli ви-
явили невисоку активність. До них були не-
чутливими (41,3 ± 0,62) % досліджених штамів. 
Нечутливість до лінкоміцину та кліндаміцину 
виявили відповідно (41,4 ± 0,78) і (41,1 ± 1,05) % 
штамів. Ці показники у регіонах України різни-
лися та варіювали у межах від 7,0 до 86,3 % і 
від 14,0 до 100,0 % відповідно. 

Найбільшу резистентність E. coli до лін-
коміцину виявили в хірургічних стаціонарах 
Полтавської ((59,4 ± 2,21) %), Рівненської 
((56,4 ± 1,8) %), Черкаської ((86,3 ± 1,8) %) об-
ластей, найменшу — Житомирської ((7,0 ± 
1,3) %) області.

До кліндаміцину найбільшу резистентність 
E. coli спостерігали в хірургічних стаціонарах 
Полтавської ((92,1 ± 1,74) %), Рівненської ((65,4 ± 
2,32) %) областей та м. Севастополя (100,0 %), 
найменшу — Вінницької ((15,8 ± 1,92) %) області. 

Тетрацикліни до штамів E. coli показали недо-
статню активність. До них нечутливість виявили 
(31,2 ± 0,45) % досліджених штамів. Резистент-
ність до тетрацикліну та доксицикліну станови-
ла відповідно (31,9 ± 0,7) і (30,7 ± 0,59) %. 

Резистентність до тетрацикліну та докси-
цикліну в досліджених хірургічних стаціона-
рах регіонів України різнилася та варіювала у 
межах від 11,3 до 75,8 % та від 13,9 до 64,1 % 
відповідно. 

Найбільшу резистентність до тетрациклі-
ну спостерігали в хірургічних стаціонарах 
Хмельницької ((75,8 ± 1,46) %) та Чернігівської 
((66,7 ± 1,31) %), а до доксицикліну — Івано-
Франківської ((63,2 ± 1,67) %) та Тернопільської 
((64,1 ± 2,68) %) областей. 

Представник глікопептидів ванкоміцин до 
E. coli виявив невисоку антимікробну актив-
ність; до нього були нечутливими (29,4 ± 0,76) % 
досліджених штамів. Частота виділення в паці-

єнтів ванкоміцин-резистентних штамів E. coli в 
досліджених хірургічних стаціонарах окремих 
регіонів України різнилася та варіювала у межах 
від 8,0 до 63,4 %.

Найбільшу резистентність клінічних штамів 
E. coli до ванкоміцину спостерігали в хірургіч-
них стаціонарах Харківської ((40,7 ± 2,76) %), 
Херсонської ((46,8 ± 2,15) %), Чернігівської 
((63,4 ± 2,52) %), найменшу — Вінницької ((8,0 ± 
2,91) %), Донецької ((8,5 ± 0,95) %), Хмель-
ницької ((8,8 ± 1,75) %) областей та м. Києва 
((8,0 ± 0,82) %).

До рифампіцину нечутливість виявили 
(25,0 ± 0,77) % штамів. Показники резистент-
ності до цього препарату у регіонах України різ-
нилися та варіювали у межах від 8,8 до 100,0 %.

Найбільшу резистентність спостерігали в 
хірургічних стаціонарах Житомирської ((56,2 ± 
2,54) %), Полтавської (100,0 %) та Рівненської 
((69,8 ± 2,3) %), найменшу — Дніпропетровської 
((8,8 ± 0,87) %), Харківської ((11,0 ± 2,16) %) та 
Хмельницької ((12.3 ± 2,31) %) областей. По-
мірну резистентність спостерігали у Луганській 
((15,3 ± 2,45) %), Тернопільській ((17,2 ± 2,72) %), 
Одеській ((17,2 ± 1,34) %), Чернівецькій ((20,5 ± 
2,91) %) областях та в м. Києві ((20,9 ± 1,6) %).

Високі показники резистентності до ри-
фампіцину на рівні від 30,0 до 50,0 % спосте-
рігали у хірургічних стаціонарах Волинської 
((30,2 ± 2,2) %), Закарпатської ((33,3 ± 2,71) %), 
Запорізької ((45,5 ± 2,62) %), Миколаївської 
((39,3 ± 2,31) %), Черкаської ((34,2 ± 2,04) %), 
Чернігівської ((30,8 ± 2,05) %) областей. 

Провідним механізмом стійкості до хіноло-
нів і фторхінолонів є модифікація мішеней їх 
дії: топоізомераз ІІ і IV, що опосередковують 
конформаційні зміни молекул бактеріальної 
ДНК, необхідні для її нормальної реплікації. 
В основі розвитку резистентності мікроорга-
нізмів до хінолонів і фторхінолонів лежать три 
головні механізми: зміна структури фермен-
тів-мішеней (ДНК-гірази та топоізомерази IV), 
порушення проникнення в клітину, активне ви-
ведення із клітини. Найбільшу спорідненість 
хінолони виявляють до ДНК-гірази, завдяки 
чому саме цей фермент стає первинною мішен-
ню їх дії. Основний механізм стійкості — зміна 
структури топоізомераз у результаті мутацій у 
відповідних генах і амінокислотних замінах у 
молекулах ферментів. Амінокислотні заміни, 
своєю чергою, зумовлюють зниження спорід-
неності хінолонів до ферментів і підвищення 
мінімальної пригнічувальної концентрації (МПК) 
цих препаратів. Частота виникнення мутацій, 
імовірно, мало залежить від впливу хінолонів, 
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однак формування стійких штамів можливе 
лише в результаті селекції на тлі дії препара-
тів. У переважній більшості випадків стійкість 
формується ступінчасто. Після виникнення та 
селекції мутацій у генах ферменту, що слугує 
первинною мішенню дії хінолонів, МПК препа-
ратів звичайно підвищується, а антибактеріаль-
ний ефект виявляється за рахунок пригнічення 
активності ферменту, що є вторинною мішен-
ню. Якщо вплив хінолонів на мікроорганізм 
триває, то можливе виникнення та селекція 
мутацій у вторинній мішені та, як наслідок, під-
вищення МПК. У штамів бактерій із високим 
рівнем стійкості зазвичай виявляють декілька 
мутацій у генах обох топоізомераз. Найвищий 
рівень резистентності розвивається у випадках 
дво- чи триступінчастих мутацій по тій або тій 
субодиниці або одночасно в різних генах. Для 
порушення розвитку бактеріальної клітини бу-
ває досить пригнічення активності тільки одно-
го ферменту, що пов’язано з різними функція-
ми двох топоізомераз. З огляду на те, що гени 
обох ферментів локалізовані на бактеріальній 
хромосомі, резистентність до фторхінолонів 
має хромосомну природу, яка має перехрес-
ний характер у межах групи хінолонів. Однак 
рівень резистентності до фторхінолонів значно 
нижчий, що визначає високу клінічну активність 
фторхінолонів стосовно більшості резистентних 
до нефторованих хінолонів штамів бактерій. Ще 
один механізм стійкості до хінолінів — знижен-
ня проникності зовнішньої мембрани бактерій 
за рахунок ушкодження проникності поринових 
каналів або ліпополісахаридного шару. У цьому 
випадку знижується проникність мембрани. 
Крім того, у зниженні чутливості до хінолонів 
значну роль може відігравати й ефлюкс. Важ-
ливий чинник — те, що фторхінолони є наймен-
шими індукторами поширення резистентності, 
а частота виникнення мутацій мало залежить 
від частоти їх використання. Це пов’язано як 
зі швидким бактерицидним ефектом препа-
ратів, що забезпечується порушенням роботи 
генетичного апарату бактерійної клітини, так 
і з малою вірогідністю виникнення подвійних 
мутацій, що могли б забезпечити клінічно зна-
чущий рівень резистентності.

У досліджуваний період (2011—2015 рр.) у 
хірургічних стаціонарах України помірну анти-
мікробну активність до клінічних штамів E. coli 
виявили фторхінолони, нечутливість до них 
продемонстрували (23,9 ± 0,16) % досліджених 
штамів. В окремі роки дослідження резистент-
ність варіювала у межах від 20,8 % (2011 р.) до 
27,6 % (2015 р.). Резистентність до фторхіноло-

нів у цей період виросла на 32,7 %. Показни-
ки резистентності до фторхінолонів у регіонах 
України різнилися та змінювалися з часом.

Найбільшу резистентність клінічні шта-
ми E. coli виявили до ломефлоксацину 
((28,2 ± 0,95) %), найменшу — до левофлок-
сацину ((13,0 ± -0,12) %), ципрофлоксацину 
((22,6 ± 0,4) %) та пефлоксацину ((22,6 ± 0,71) %). 
Нечутливість до гатифлоксацину й офлоксацину 
показали відповідно (24,8 ± 0,43) і (24,5 ± 0,4) % 
досліджених штамів. 

У досліджуваний період (2011—2015 рр.) 
резистентність клінічних штамів E. coli до фтор-
хінолонів у хірургічних стаціонарах регіонів 
України різнилася (табл. 5 і 6).

Резистентність штамів E. coli до офлоксаци-
ну та левофлоксацину в хірургічних стаціонарах 
окремих регіонів України варіювала у межах 
від 10,9 до 49,5 % і від 4,5 до 51,6 % відповід-
но. Найбільшу резистентність до офлоксацину 
виявили в хірургічних стаціонарах Донецької 
(49,5 %), Тернопільської (45,0 %), Чернігівської 
(38,9 %), Черкаської (34,9 %), Закарпатської 
(33,3 %) та Івано-Франківської (30,7 %), а до 
левофлоксацину — Донецької (35,6 %) та Ки-
ївської (27,8 %) областей. Найменші рівні (до 
20 %) резистентності E. coli до офлоксацину 
спостерігали в хірургічних стаціонарах Львів-
ської (10,9 %), Вінницької (12,1 %), Чернівецької 
(12,8 %), Кіровоградської (13,8 %), Житомир-
ської (15,2 %), Луганської (15,5 %), Запорізької 
(11,9 %), а до левофлоксацину — Львівської 
(4,5 %) та Чернівецької (7,1 %) областей.

Резистентність клінічних штамів E. coli до 
гатифлоксацину та ципрофлоксацину в регі-
онах України різнилася та варіювала у межах 
від 2,5 до 48,5 % і від 8,5 до 35,6 % відповідно. 
Найбільшу резистентність (понад 30 %) до га-
тифлоксацину виявили в хірургічних стаціона-
рах Житомирської (48,5 %), Одеської (40,2 %), 
Чернігівської (38,9 %), Хмельницької (38,5 %), 
Закарпатської (37,7 %) та Донецької (35,2 %), 
а до ципрофлоксацину — Волинської (35,6 %), 
Рівненської (33,2 %), Запорізької (32,7 %), Київ-
ської (32,0 %), Закарпатської (30,4 %), Одеської 
(30,3 %) та Тернопільської (30,0 %) областей.

У досліджуваних хірургічних стаціонарах 
(40,4 ± 1,11) % клінічних штамів E. coli були не-
чутливими до пефлоксацину. Резистентність 
до норфлоксацину становила (25,9 ± 0,4) %. 
Резистентність до цих препаратів у регіонах 
України різнилася та варіювала у межах від 10,4 
до 45,2 % і від 3,8 до 44,5 % відповідно. Най-
більші рівні резистентності до пефлоксацину 
виявлено в хірургічних стаціонарах Полтавсь-



43

А.Г. Салманов International Journal of Antibiotics and Probiotics, 2017, N 1 (1)

кої (45,2 %), Рівненської (36,9 %), Харківської 
(36,8 %), Запорізької (35,4 %), Дніпропетровсь-
кої (34,3 %) областей та м. Києва (33,5 %), а до 
норфлоксацину — Закарпатської (51,6 %), Пол-
тавської (44,5 %), Донецької (41,5 %), Сумсь-
кої (39,4 %), Запорізької (33,9 %), Чернігівсь-
кої (33,3 %), Київської (33,1), Тернопільської 
(33,1 %), Дніпропетровської (32,1 %) та Чер-
каської (31,8 %) областей.

Отримані нами показники резистентності 
E. coli до фторхінолонів певною мірою узго-
джуються з даними досліджень, проведених у 
період 2012—2015 рр. мережею Європейської 
системи нагляду за резистентністю до проти-
мікробних препаратів (EARSS-Net) в 30 краї-
нах Європейського Союзу. За цими даними, у 
період дослідження резистентність E. coli до 

фторхінолонів в європейських країнах пере-
бувала в межах від 22,3 % (2012 р.) до 22,8 % 
(2015 р.). Показники резистентності E. coli в 
окремих європейських країнах різнилися та 
в 2015 р. варіювали у межах від 6,8 % (Іслан-
дія) до 45,5 % (Кіпр). Показники резистентності 
досліджених штамів E. coli до фторхінолонів у 
європейських країнах мали суттєві відмінності. 
Найменші рівні (до 15 %) резистентності вияв-
лено в Ісландії (6,8 %), Норвегії (10,2 %), Фінлян-
дії (11,2 %), Данії (11,9 %), Швеції (12,6 %) та Ні-
дерландах (13,2 %). Помірну резистентність (від 
15 до 25 %) виявлено в Естонії (15,2 %), Великій 
Британії (15,6 %), Франції (17,7 %), Німеччині 
(19,5 %), Австрії (20,0 %), Литві (20,6 %), Че-
хії (22,6 %), Ірландії (23,1 %), Хорватії (24,0 %), 
Люксембурзі (24,2 %) та Словенії (24,6 %). Ви-

Таблиця 5
Резистентність штамів E. coli до офлоксацину, левофлоксацину та гатифлоксацину в хірургічних стаціонарах 

України (2011—2015 рр.)

Область

Антимікробні препарати

Офлоксацин Левофлоксацин Гатифлоксацин

% m % m %

Волинська 28,0 2,48 10,9 2,39 29,6 2,3

Вінницька 12,1 1,87 11,1 2,32 14,1 2,09

Дніпропетровська 23,3 1,72 13,8 1,7 9,4 1,8

Донецька 49,5 3,69 35,6 2,42 35,2 2,23

Житомирська 15,2 1,5 14,8 2,3 48,5 1,69

Закарпатська 33,3 2,97 16,3 2,86 37,7 2,83

Запорізька 17,9 1,7 11,8 1,8 20,9 1,54

Івано-Франківська 30,7 1,34 13,7 1,35 27,0 2,27

Київська 29,0 2,92 27,8 2,38 18,6 2,93

Кіровоградська 13,8 1,62 12,3 1,74 1,6 0,8

Луганська 15,5 0,98 11,4 1,87 27,0 1,74

Львівська 10,9 1,05 4,5 1,27 2,5 1,0

Миколаївська 28,4 1,28 18,7 2,67 28,6 1,34

Полтавська 29,2 1,54 22,6 1,6 24,0 2,7

Рівненська 34,6 1,93 12,6 1,8 29,9 1,99

Сумська 28,7 2,98 12,6 2,5 14,1 2,35

Тернопільська 45,0 2,81 21,6 1,86 9,3 1,68

Харківська 21,8 1,29 13,1 2,57 29,4 1,85

Херсонська 20,2 1,42 8,9 1,11 23,4 1,85

Хмельницька 19,4 2,62 11,4 2,26 38,5 2,54

Одеська 14,1 2,56 16,4 2,01 40,2 2,24

Чернівецька 12,8 1,53 7,1 1,4 12,4 2,12

Черкаська 34,9 2,01 11,7 2,36 16,0 1,76

Чернігівська 38,9 2,63 7,1 2,26 38,9 1,49

м. Київ 23,9 1,15 18,0 1,17 13,3 1,13

Україна 24,5 0,4 13,9 0,4 24,8 0,43

Примітка. m — похибка показника.
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сокі рівні (від 25 до 35 %) резистентності ви-
явили в Бельгії (26,6 %), Латвії (27,8 %), Польщі 
(27,9 %), Угорщині (29,0 %), Португалії (29,7 %), 
Греції (30,6 %), Румунії (30,7 %) та Іспанії 
(31,6 %). Найбільші (від 35 до 45 %) показники 
резистентності спостерігали в Болгарії (35,3 %), 
на Мальті (38,8 %), у Словаччині (44,2 %), Італії 
(44,4 %) та на Кіпрі (45,5 %) [4].

Отже, результати проведених нами розра-
хунків дають підстави стверджувати, що в пе-
ріод спостереження (2011—2015 рр.) (26,5 ± 
0,07) % досліджених клінічних штамів E. coli 
були нечутливими до всіх тестованих антибіо-
тиків. Найбільшу активність до штамів E. coli ви-
явили іміпенем, меропенем, лінезолід, амікацин, 
пефлоксацин, нетилміцин та левофлоксацин, 
найменшу — пеніцилін, лінкоміцин, кліндаміцин, 

ампіцилін, амоксицилін та кларитроміцин. Вста-
новлено розбіжності показників резистентності 
штамів E. coli до окремих тестованих антимі-
кробних препаратів у досліджених стаціонарах 
регіонів України, які змінювалися з часом. 

Отримані за результатами аналізу дані 
свідчать, що у досліджуваний період (2011—
2015 рр.) спостерігалася чітка тенденція до 
зростання резистентності штамів E. coli до ан-
тимікробних препаратів, які застосовують у 
хірургічних стаціонарах України (див. табл. 2). 
Резистентність E. coli у 2015 р. порівняно з 
2011 р. виросла в 1,48 разу. В окремі роки до-
сліджуваного періоду показники резистентності 
E. coli у всіх регіонах України різнилися та ста-
новили в середньому (20,2 ± 0,15) % у 2011 р., 
(25,1 ± 0,1) % у 2012 р., (28,1 ± 0,14) % у 2013 р., 

Таблиця 6
Резистентність штамів E. coli до ципрофлоксацину, пефлоксацину та норфлоксацину в хірургічних 

стаціонарах України (2011—2015 рр.)

Область

Антимікробні препарати

Ципрофлоксацин Пефлоксацин Норфлоксацин

% m % m % m

Волинська 35,6 2,25 18,8 2,77 21,2 2,83

Вінницька 14,4 1,13 15,1 1,78 25,5 2,03

Дніпропетровська 23,2 1,41 34,3 2,73 32,1 1,75

Донецька 26,1 1,2 0 0 41,5 2,44

Житомирська 18,4 0,92 29,0 2,46 19,6 1,37

Закарпатська 30,4 2,8 0 0 51,6 2,98

Запорізька 32,7 1,72 35,4 2,72 33,9 1,69

Івано-Франківська 17,5 0,99 20,2 1,35 24,0 1,36

Київська 32,0 2,17 12,8 2,87 33,1 4,23

Кіровоградська 14,3 1,62 21,9 2,63 15,2 1,66

Луганська 18,4 0,78 12,1 1,97 23,7 1,15

Львівська 8,5 0,93 0 0 3,8 1,24

Миколаївська 28,9 1,17 0 0 25,7 1,21

Полтавська 24,0 1,32 45,2 2,68 44,5 2,11

Рівненська 33,2 1,8 36,9 2,23 16,3 2,33

Сумська 26,3 2,05 0 0 39,4 2,51

Тернопільська 30,0 2,04 28,6 2,08 33,1 2,94

Харківська 29,2 1,37 36,8 2,27 28,9 1,64

Херсонська 20,6 1,21 13,3 2,77 26,3 1,95

Хмельницька 8,5 1,12 14,3 1,23 11,0 2,88

Одеська 30,3 1,24 28,9 2,35 14,1 3,94

Чернівецька 13,0 1,43 14,8 2,31 9,4 1,63

Черкаська 13,7 1,01 0 0 31,3 2,69

Чернігівська 15,6 2,81 10,4 2,11 33,3 4,81

м. Київ 27,5 1,09 33,5 3,75 19,7 1,47

Україна 22,6 0,27 22,4 0,67 25,9 0,4

Примітка. m — похибка показника.
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(28,6 ± 0,16) % у 2014 р. та (30,0 ± 0,18) % у 
2015 р.

У досліджуваний період (2011—2015 рр.) 
ріст резистентності E. coli спостерігали майже 
до всіх класів та груп антибіотиків (крім рифам-
піцинів і лінкозамідів). Найбільші показники рос-
ту резистентності виявляли до хлорамфеніколу 
(у 3,5 разу), оксазолідинів (у 2,5 разу), наймен-
ші — до макролідів (на 5,1 %), глікопептидів 
(на 27,6 %), фторхінолонів (на 32,7 %), тетра-
циклінів (на 35,1%) та аміноглікозидів (38,7 %). 
Резистентність до β-лактамних антибіотиків 
збільшилася в 1,59 разу. Водночас зменшилася 
резистентність E. coli до рифампіцинів і лінко-
замідів на 2,81 і 5,67 % відповідно.

Основою ефективної стартової (емпіричної) 
антибіотикотерапії є дані про поширеність анти-
біотикорезистентності. Виконана нами робота 
стала кроком на шляху багатоцентрового до-
слідження антибіотикорезистентності штамів 
E. coli у пацієнтів з нозокоміальними гнійно-за-
пальними інфекціями, госпіталізованих у стаці-
онари України.

Аналіз даних вивчення чутливості клінічних 
штамів E. coli показав, що частота рівнів резис-
тентності до тестованих антибіотиків різних кла-
сів суттєво коливалася залежно від географіч-
ного розташування досліджуваних стаціонарів у 
різних регіонах України. Ці відмінності, на нашу 
думку, пов’язані не з географічним розташуван-
ням стаціонарів, а з локальними особливостями 
політики використання антибіотиків.

Обсяг проведених нами досліджень штамів, 
виділених у пацієнтів в окремих стаціонарах, 
не дає можливості встановити статистично 
значущі відмінності резистентності клінічних 
штамів E. coli до антибіотиків у різних хірургіч-
них стаціонарах окремих регіонів та розробити 
рекомендації національного масштабу щодо 
емпіричної (стартової) антибіотикотерапії но-
зокоміальних інфекцій. 

Для отримання інформації, необхідної для 
розроблення і впровадження ефективних під-
ходів до лікування інфекцій, стримування по-
яви й поширення мікробної резистентності на 

локальному, регіональному й національному 
рівнях необхідно налагодити систематичний 
епідеміологічний нагляд за мікробною ре-
зистентністю. Отримана інформація дасть 
змогу оцінити тенденції і прогнозувати віро-
гідність виникнення й поширення мікробної 
резистентності, її наслідків для пацієнта. Ана-
ліз ситуації, що склалася, дасть можливість 
розробити на відповідному рівні стратегію 
стримування поширення антибіотикорезис-
тентності та вжити належних заходів для бо-
ротьби із цим явищем. 

ВИСНОВКИ

1. Резистентність штамів E. coli до антимі-
кробних препаратів у хірургічних стаціонарах 
України в середньому становить 26,5 %. Спо-
стерігається тенденція до зростання резистен-
тності E. coli до антибіотиків, яка в досліджува-
ний період збільшилася в 1,48 разу.

2. Резистентність нозокоміальних штамів 
E. coli у хірургічних стаціонарах становить со-
бою серйозну терапевтичну та епідеміологічну 
проблему. Найбільшою активністю до нозоко-
міальних штамів E. coli характеризуються іміпе-
нем, тобраміцин, меропенем, левофлоксацин 
та амікацин. Висока резистентність спостері-
галася до пеніциліну, лінкоміцину, кліндаміцину, 
ампіциліну, кларитроміцину, амоксициліну та 
цефуроксиму.

3. З огляду на постійні зміни рівня резис-
тентності нозокоміальних штамів E. coli, що 
спостерігається в регіонах України, необхідно 
здійснювати постійний моніторинг резистент-
ності до дії антибіотиків у кожному стаціонарі 
й на основі отриманих локальних даних роз-
робити лікарняний формуляр антибіотиків.

4. Політику застосування антибіотиків у кож-
ному хірургічному стаціонарі слід визначати за-
лежно від локальних даних про резистентність 
до протимікробних препаратів.

5. Необхідно налагодити систему епідеміо-
логічного нагляду за мікробною резистентністю 
на локальному, регіональному та національно-
му рівнях.
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АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ НОЗОКОМИАЛЬНЫХ ШТАММОВ 

ESCHERICHIA COLI В ХИРУРГИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРАХ УКРАИНЫ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЦЕНТРОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (2011—2015 гг.)

А.Г. Салманов

Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика, Киев

Резюме

Цель работы — изучить антибиотикорезистентность нозокомиальных штаммов Escherichia coli, 
выделенных у пациентов, госпитализированных в хирургические стационары разных регионов Украины.

Материалы и методы. Исследовано 414 886 клинических штаммов E. coli, выделенных у пациен-
тов, госпитализированных в хирургические отделения 47 многопрофильных стационаров 24 областей 
Украины, а также г. Киева на протяжении 2011—2015 гг. Чувствительность штаммов E. coli изучена к 
36 антимикробным препаратам (пенициллин, ампициллин, амоксициллин, оксациллин, ампициллин/
сульбактам, амоксициллин/клавуланат, цефазолин, цефалексин, цефуроксим, цефоперазон, цефотак-
сим, цефтриаксон, цефтазидим, цефепим, имипенем, меропенем, гентамицин, амикацин, тобрамицин, 
нетилмицин, эритромицин, кларитромицин, азитромицин, линкомицин, клиндамицин, тетрациклин, 
доксициклин, ванкомицин, рифампицин, офлоксацин, левофлоксацин, ломефлоксацин, гатифлоксацин, 
ципрофлоксацин, пефлоксацин, норфлоксацин) в соответствии с рекомендациями Национального 
комитета США по клиническим лабораторным стандартам (NCCLS).
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Результаты и обсуждение. В исследуемых хирургических стационарах Украины 26,5 % штаммов 
E. coli были не активными ко всем тестированным антибиотикам. Наиболее активными антибиотиками 
относительно штаммов E. coli были имипенем, тобрамицин, меропенем, левофлоксацин и амикацин. Вы-
сокая частота резистентности отмечена для пенициллина (56,9 %), линкомицина (41,4 %), клиндамицина 
(41,1 %), ампициллина (39,6 %), кларитромицина (36,5 %), амоксициллина (36,0 %) и цефуроксима (33,4 %).

Выводы. Антибиотикорезистентность нозокомиальных штаммов E. coli в исследуемых стационарах 
является серьезной терапевтической и эпидемиологической проблемой. Наибольшей активностью 
к нозокомиальным штаммам E. coli обладали имипенем, тобрамицин, меропенем, левофлоксацин и 
амикацин. Учитывая постоянные изменения уровня резистентности нозокомиальных штаммов E. coli 
в разных регионах, необходимо проводить постоянный мониторинг антибиотикорезистентности в ка-
ждом стационаре и на основании полученных локальных данных разработать больничный формуляр 
антибиотиков. Политика использования антибиотиков в каждом хирургическом стационаре должна 
определяться в зависимости от локальных данных резистентности к противомикробным препаратам. 
Необходимо организовать систему эпидемиологического надзора за микробной резистентностью на 
локальном, региональном и национальном уровнях.

Ключевые слова: Escherichia coli, хирургия, хирургические стационары, нозокомиальные инфекции, 
антибиотики, антибиотикорезистентность.

ANTIBIOTIC RESISTANCE OF NOSOCOMIAL STRANIS 

ESCHERICHIA COLI IN UKRAINIAN SURGICAL DEPARTMENTS: 

RESULTS OF MULTICENTER STUDY (2011—2015)

A.G. Salmanov

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine

Summary

Objective — to determine antimicrobial resistance of nosocomial stranis Escherichia coli, isolated from 
hospitalized patients from regional Ukrainian surgical departments. 

Materials and methods. We conducted an evaluation of 414886 clinical strains of E. coli isolated in 
2011—2015 from patients hospitalized into 47 hospitals in 24 different regions of Ukraine. In accordance with 
the NCCLS recommendations, using agar dilution method, we studies the susceptibility to 36 antimicrobials: 
penicillum, ampicillin, amoxicillin, oxacillin, ampicillin/sulbactam, amoxicillin/clavulanic acid, cefazolin, 
cefalexin, cefuroxime, cefoperazone, cefotaximum, ceftriaxone, ceftazidime, cefepim, imipenem, meropenem, 
gentamicin, amikacinum, tobramyinum, eritromicin, clarithromycin, azithromycin, lincomycin, clindamycin, 
tetracyclin, doxycyclinum, vancomycin, rifampicin, ofloxacinum, levofloxacin, lomefloxacin, gatifloxacin, 
ciprofloxacin, norfloxacin, pefloxacin.

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

Conclusions. Resistance of nosocomial strains of E. coli at in-patient medical institutions is a serious 
therapeutic and epidemiologic issue. Imipenem, meropenem, linezolid, levofloxacin, and tobramyinum have 
been the most active to nosocomial strains of E. coli. Taking into account resent changes in resistance levels 
of nosocomial strains of E. coli, which take place in various regions, constant monitoring over resistance to 
antimicrobials at every in-patient medical institution is required. Also, hospital record forms of antibiotics 
should be elaborated based upon the local data received. Antibiotics utilization policy in each surgical in- 
patient institution should be determined in accordance with the local data on resistance to antimicrobials. 
System of epidemiologic surveillance over microbial resistance should be established on the local, regional, 
and national levels.

Key words: Escherichia coli, surgery, surgical departments, nosocomial infections, antibiotics, antimicrobial 
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