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АнтибіотикиАнтибіотики –– цеце добредобре??

АнтибіотикиАнтибіотики - незамінні препарати для лікування великої кількості
інфекційних захворювань, які до відкриття антибіотиків, вважалися
невиліковними або супроводжувалися високою летальністю
(туберкульоз, чума, холера, черевний тиф, бруцельоз, пневмонія,
менінгіт, ендокардит, різні септичні процеси.

Відкриття антибіотиків додало приблизно 20 років до середньої
тривалості життя людини в розвинених країнах. У кожній родині є
людина, яка залишилась в живих завдяки антибіотикам.

АнтибіотикиАнтибіотики -- стимулювали розвиток таких галузей медицини як хірургія,
трансплантологія, ендопротезування. Стали можливі найскладніші
хірургічні операції з використанням передових інноваційних технологій,
неможливих без антибіотиків внаслідок контамінації бактеріями.

АнтибіотикиАнтибіотики - дуже корисні як лікувальні препарати та стимулятори росту
у тваринництві, птахівництві, бджільництві, рибогосподарствах,
рослинництві. Дослідники відзначають, що в галузі тваринництва
антибіотики використовуються в багато разів частіше, ніж у медицині, і в
основному в нетерапевтичних цілях.

АнтибіотикиАнтибіотики -- успішно застосовуються в харчовій і консервній
промисловості в якості консервантів швидкопсувних продуктів



ААнтибіотикнтибіотикии тата середовищесередовище
життєдіяльностіжиттєдіяльності людинилюдини

Забруднення довкілля - антибіотики в значних кількостях містяться у ґрунті, 
поверхневих та ґрунтових водах, внаслідок забруднення контамінованими
відходами, стічними водами, компостом та ін. фармпідприємств, об’єктів
сільського господарства, ветеринарних клінік, закладів охорони здоров’я

Забруднення побутових стоків – практично кожен унітаз слугує джерелом
збору ліків для майбутнього забруднення

Забруднення рослин – експериментально, вченими університету Міннесоти, 
встановлено, що різноманітні рослини - такі як кукурудза, картопля, салат та інші
поглинають антибіотики, що виявилися в ґрунті після внесення природних добрив
типу звичайного навозу

Забруднення харчових продуктів в наслідок використання протимікробних
препаратів в птахівництві, вирощуванні м'ясної, молочної худоби і в аквакультурі
та рослинництві, а також для збільшення терміну зберігання овочів та фруктів.
За даними коаліції інвесторів за 2016 рік, близько 50% АБ, вироблених на території Великобританії, 
використовуються саме в сільському господарстві, в США - близько 80%.

Безконтрольне використання при виробництві мила та інших гігієнічних та
мийних засобів. В 2017 році в США заборонено виробництво таких засобів, зокрема
антибактеріальне мило.

До 80% активної речовини, введеної тварині

виводиться з організму в незміненому вигляді



Прийом пацієнтами антибіотиків, 
може привести до розвитку

в їх кишечнику стійких бактерій

АнтибіотикиАнтибіотики,, потрапляютьпотрапляють додо організмуорганізму людинилюдини внаслідоквнаслідок лікуваннялікування,,
такожтакож черезчерез харчовіхарчові продуктипродукти,, навколишнєнавколишнє середовищесередовище

((водуводу,, ґрунтґрунт,, повітряповітря)) абоабо припри прямомупрямому контактіконтакті людинилюдини зз тваринамитваринами

людиналюдина

Сільськогосподарські
рослини

Сільськогосподарські
тварини, птахи, риба...

АНТИБІОТИКИ

Відходи виробництва
і нестандарт

Довкілля
(ґрунт, вода, повітря)

З м‘ясом, молоком
та інш. продуктами

з навозом

з продуктами
життєдіяльності

з водою, 
повітрям

з відходами
життєдіяльності

КругообігКругообіг антибіотиківантибіотиків вв природіприроді



АнтибіотикиАнтибіотики –– цеце поганопогано??
Вчені впевнені, що пасивний прийом антибіотиків з
їжею сприяв різкому зростанню випадків алергії і
астми у дітей протягом останніх 20 років.

Розвиток резистентності збудників потребує
використання альтернативних, в частині випадків
менш безпечних та ефективних АМП, що негативно
віддзеркалюється та якості медичної допомоги.

Одна з головних причин зростання резистентності –
безконтрольне та надмірне використання АМП в
медицині, в аграрному секторі, а також в побуті.

ЗаЗа оцінкоюоцінкою ЕкспертноїЕкспертної комісіїкомісії попо боротьбіборотьбі зз АМРАМР ((СШАСША))
-- вв світісвіті щорічнощорічно використовуєтьсявикористовується 7373 млрдмлрд разовихразових

доздоз абоабо 300300 тистис.. тоннтонн антибіотиківантибіотиків



ПроблемаПроблема антимікробноїантимікробної резистентностірезистентності..
МедичнийМедичний аспектаспект

За даними світової статистики приблизно в 75%
випадків призначення АМП невиправдано.

У багатьох випадках антибіотики призначають не
замислююсь про вид збудника, спектр дії АМП, або
призначають неправильними курсами і схемами. 

Емпірична неадекватна терапія антибіотиками викликає
більш ніж двократне зростання смертності. А таке

лікування отримують 32% з понад 23 000 пацієнтів з
сепсисом.

При невідповідному лікуванні середня тривалість
госпіталізації збільшується з 9 до 11 днів. Кожна

година затримки старту адекватної терапії
призводить до зростання смертності на 7,6%

(Патрік Мюррей, керівник мікробіологічного департаменту клінічного
центру Національного інституту охорони здоров'я США). 



ПроблемаПроблема антимікробноїантимікробної
резистентностірезистентності.. ЛабораторнийЛабораторний аспектаспект

Одна з ”рушійних” сил розвитку і поширення АМР -
низький рівень мікробіологічної діагностики

Основні причини:
Незадовільне кадрове, матеріально-технічне забезпечення

мікробіологічних лабораторій

Низька якість професійної підготовки лабораторних фахівців

Застаріла нормативно-правова база, яка не поновлюється
протягом багатьох років

Незадовільна організація внутрішньолабораторного контролю
якості досліджень

НедостовірнийНедостовірний результатрезультат –– невірноневірно призначенепризначене лікуваннялікування..
НеефективнаНеефективна терапіятерапія –– формуванняформування резистентнихрезистентних штамівштамів..



НаслідкиНаслідки використаннявикористання антибіотиківантибіотиків
Швидке накопичення резистентних форм мікроорганізмів. Формуються
“супербактерії”, стійки практично до всіх відомих антибіотиків. В результаті - .
тяжкий перебіг, висока летальність, складність діагностики і терапії, надмірне
подорожчання лікування

PseudomonasPseudomonas ааeruginosaeruginosa - широко поширена в довкіллі. У 15-20% присутня в складі
нормальної мікрофлори кишечника. При зараженні резистентним штамом - кожен
п'ятий інфікований хворий гине.

Acinetobacter baumaniiAcinetobacter baumanii - нещодавно нешкідливий представник нормальної
мікрофлори кишечника. Сьогодні - найнебезпечніший патоген, головна причина
важких інфекцій, які закінчуються летально: інфекції крові, пневмонія, менінгіт,
сепсис, інфекція сечових шляхів, раньова інфекція, ендокардит

EnterobacteriaceaeEnterobacteriaceae - зокрема Klebsiella, E. coli, Serratia та Proteus (стійки до
карбапенемів) викликають безліч інфекцій - від ураження сечових шляхів до
зараження крові.

Mycobacterium tuberculosisMycobacterium tuberculosis - стійкі до ізоніазиду, і до рифампіцину. Шанси на
виживання - навіть при самому якісному медичному обслуговуванні - складають
близько 50%.

ДоДо 20502050 рокуроку супербактеріісупербактеріі вбиватимутьвбиватимуть 1010 млнмлн осібосіб нана рікрік
ЗбитокЗбиток длядля світовоїсвітової економікиекономіки складескладе близькоблизько 100100 трильйонівтрильйонів

доларівдоларів нана рікрік..



WHO priority pathogens list for R&D of newWHO priority pathogens list for R&D of new
antibiotics (27.02.2017)antibiotics (27.02.2017)

Критичний рівень пріоритету

Acinetobacter baumannii - стійкі до карбапенемів
Pseudomonas aeruginosa - стійкі до карбапенемів
Enterobacteriaceae - стійкі до карбапенемів,
продуценти ß-лактамаз розширеного спектру дії

Високий рівень пріоритету

Enterococcus faecium – стійкий до ванкоміцину
Staphylococcus aureus - резистентний до метициліну
Helicobacter pylori - стійкий до кларитроміцину
Salmonella - стійкі до фторхінолонів
Neisseria gonorrhoeae - резистентна до цефалоспоринів

Середній рівень пріоритету

Streptococcus pneumoniae – стійкі до пеніциліну
Haemophilus influenzae - стійкі до ампіциліну
Shigella spp. – стійкі до фторхінолонів

12 видів
бактерій, 

стійких до дії
антибіотиків, 
становлять
найбільшу
загрозу

для здоров'я
людини



Результати мікробіологічного моніторингу
Узагальнені дані інформацій щодо виконання наказу МОЗ України

від 05.04.2007 №167

Видовий спектр
полірезистентних мікроорганізмів (%)

Питома вага резистентних штамів
(2015-2016)

Розподіл за резистентністю до АБ E.coli.
Шаблон екранних даних WHONET

Розподіл за резистентністю до АБ
K.pneumoniae.

Шаблон екранних даних WHONET
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Зусилля світової спільноти

 1984 – перша резолюція ВАОЗ із закликом до
раціонального використання лікарських засобів
 2001 – глобальна стратегія ВООЗ по стримуванню АМР
 2005 - резолюція ВАОЗ щодо зростання проблеми, заклик до

вдосконалення заходів, спрямованих на її вирішення
 2011 – Європейській стратегічний план дій по проблемі АМР
 Всесвітній день здоров'я – “Стійкість до протимікробних засобів: якщо

сьогодні не вжити заходи, завтра залишимося без ліків”
 2014 – резолюція ВАОЗ закликає держави-члени зміцнювати системи

контролю та управління в галузі лікарських засобів, підтримувати
наукові дослідження по продовженню життя нинішнього покоління
антибіотиків, заохочувати створення нових засобів для діагностики та
лікування

 2015 – 68 сесія ВАОЗ Глобальний план дій по боротьбі зі стійкістю
до протимікробних препаратів

 Перший Всесвітній тиждень правильного використання антибіотиків

 2016 - Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй
- Декларація “...АМР- серйозна довгострокова загроза здоров'ю
людини, стійкому виробництву продуктів харчування і сталого
розвитку“

 Глави держав взяли зобов'язання скоординувати свої дії, спрямовані на
подолання стійкості збудників до антимікробних препаратів



ГлобальнийГлобальний планплан дійдій попо боротьбіборотьбі зізі стійкістюстійкістю додо
протимікробнихпротимікробних препаратівпрепаратів,, прийнятийприйнятий нана 6868 сесіїсесії

ВсесвітньоїВсесвітньої асамблеїасамблеї охорониохорони здоровздоров''яя (2015)(2015)

1.1. ПокращитиПокращити обізнаністьобізнаність щодощодо АМРАМР
тата розуміннярозуміння цієїцієї проблемипроблеми..

2.2. ПосилитиПосилити епіднаглядепіднагляд іі науковінаукові
дослідженнядослідження

3.3. ЗнизитиЗнизити рівнірівні захворюваностізахворюваності нана
інфекційніінфекційні хворобихвороби

4.4. ОптимізуватиОптимізувати використаннявикористання
протимікробнихпротимікробних препаратівпрепаратів

5.5. РозробитиРозробити економічнеекономічне
обґрунтуванняобґрунтування тата забезпечитизабезпечити стійкістійкі
інвестиціїінвестиції вв боротьбуборотьбу зізі стійкістюстійкістю додо
протимікробнихпротимікробних препаратівпрепаратів

У Плані дій підкреслюється необхідність ефективної концепції "єдиного здоров'я", 
включаючи координацію між численними міжнародними секторами та суб'єктами, 
включаючи людську та ветеринарну медицину, сільське господарство, фінанси, 

навколишнє середовище та добре інформованих споживачів.



ДержавнаДержавна стратегіястратегія щодощодо реалізаціїреалізації
державноїдержавної політикиполітики зізі стримуваннястримування

розвиткурозвитку стійкостістійкості додо протимікробнихпротимікробних
препаратівпрепаратів

нана 20182018 –– 20222022 рокироки ((проектпроект))

Мета

покращення ефективності профілактики та
лікування інфекційних і паразитарних хвороб
людини, зниження тяжкості та тривалості їх

перебігу,  зниження смертності серед населення, 
пов’язаної з поширенням мікроорганізмів, стійких

до протимікробних препаратів.



ОсновніОсновні завданнязавдання ДержавноїДержавної стратегіїстратегії

Підвищення інформованості та розуміння проблеми стійкості
до протимікробних препаратів серед медичних працівників, 
працівників аграрного сектору, харчової промисловості та
населення

Удосконалення професійного розвитку медичних, 
фармацевтичних та ветеринарних кадрів шляхом
запровадження сучасних навчальних програм до- та
післядипломної освіти, які дозволяють отримати достатній
об’єм знань з питань раціонального застосування
протимікробних засобів

Удосконалення системи епіднагляду за інфекційними
хворобами, розробка та запровадження дієвої системи
епіднагляду за антибіотикорезистентністю

Мінімізація ризиків формування та поширення
внутрішньолікарняних штамів мікроорганізмів, які мають
стійкість до протимікробних препаратів



ОсновніОсновні завданнязавдання ДержавноїДержавної стратегіїстратегії

Сприяння раціональному призначенню, відпуску та
медичному застосуванню протимікробних засобів

Введення обмежень, що виключають безконтрольне
застосування протимікробних препаратів

Оптимізація стандартних схем антибіотикотерапії, що
забезпечують зниження ризику розвитку резистентності
мікроорганізмів до антибіотиків

Удосконалення лабораторної діагностики інфекційних
хвороб та визначення чутливості мікроорганізмів до
протимікробних препаратів

Визнання пріоритетними наукових досліджень з проблем
антимікробної резистентності та забезпечення їх сталого
фінансування



Національні та Міжнародні стандарти визначення чутливості
мікроорганізмів до антибіотиків

ISO 20776-1:2006 = ДСТУ EN ISO 20776-1:2006
Клінічні лабораторні дослідження та тест-системи для діагностики in 
vitro — Випробування чутливості інфекційних агентів та оцінювання
характеристик засобів для випробування антимікробної чутливості –
Частина 1: Референтний метод випробування in vitro активності
антимікробних агентів щодо аеробних мікроорганізмів, які швидко

ростуть, збудників інфекційних захворювань

ДаніДані,, отриманіотримані вітчизнянимивітчизняними лабораторіямилабораторіями,, часточасто
нене можливоможливо порівнятипорівняти зз міжнароднимиміжнародними,, тактак якяк методиметоди

визначеннявизначення іі критеріїкритерії інтерпретаціїінтерпретації їхїх результатіврезультатів
застарілизастаріли іі істотноістотно відрізняютьсявідрізняються відвід загальноприйнятихзагальноприйнятих

уу світовійсвітовій практиціпрактиці..

??



EUCAST

В рамках загального процесу інтеграції України до Європейського

Союзу найбільш доцільним є використання єдиних Європейських

рекомендацій щодо визначення чутливості різних видів

мікроорганізмів до АМП.

Розробкою цих рекомендацій займається спеціальний

ЄвропейськийЄвропейський ККомітетомітет зз визначеннявизначення чутливостічутливості додо антибіотиківантибіотиків

(European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing(European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing --

EUCAST)EUCAST)

створений Європейським товариством з клінічної мікробіології та

інфекційних хвороб

(European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases -

ESCMID).

EUCASTEUCAST – це постійний перегляд та оновлення рекомендацій, на основі

аналізу даних, зібраних на значних територіях, порівняння і інтерпретація

результатів досліджень, одержаних у різних регіонах.



ПорівнянняПорівняння таблицьтаблиць зз контролюконтролю якостіякості

EUCAST, версія 7.0, 

чинна з 01.01.2017
Наказ МОЗ України від

05.04.2007 №167

19-37335Ципрофлоксацин30-405Ципрофлоксацин

23-292610Цефтазідім25-3230Цефтазідім

25-31285Цефотаксим29-3530Цефотаксим

20-26235Цефіксим23-275Цефіксим

26-3430200Фосфоміцин**22-30200Фосфоміцин**

17-2320100Нітрофурантоїн20-25300Нітрофурантоїн

18-242110Нетілміцин22-3030Нетілміцин

28-3531-3210Меропенем28-3410Меропенем

15-2218-1910Ампіцилін16-2210Ампіцилін

Допустимі
значення

Цільові
значення

Вміст у

диску

(мкг)

Е. соli АТСС 25922Е. соli

АТСС 25922

АТСС 35218

Вміст у
диску, 

мкг

Антибіотик



Дорожня карта
“Резистентність до протимікробних препаратів”

Розроблена мультидисциплінарною робочою групою експертів
під егідою МОЗ України в рамках реалізації прийнятого КМУ

рішення щодо приєднання України до ініціативи США
“Глобальний порядок денний з безпеки здоров’я

РІКРІК 11 Затвердження Національного плану дій боротьби із стійкістю до протимікробних
препаратів – 1 квартал 2018 року

 Перегляд національної нормативної бази з питань методів (методик) виділення та
ідентифікації клінічно значущих мікроорганізмів

 Імплементація керівних документів EUCAST щодо визначення та оцінки чутливості
мікроорганізмів до АМП

 Вивчення матеріально-технічного забезпечення лабораторних підрозділів
мікробіологічного профілю багатопрофільних лікарень, визначення пілотних та
базових лабораторій для включення до міжнародної мережі моніторингу АМР
CAESAR

 Проведення тренінгів для пілотних та базових лабораторій з моніторингу АМР з
використанням WHONET

 Участь в системі міжнародного контролю якості досліджень визначення АМР (пілотні
лабораторії)

 Визначення національних референс-лабораторій по дослідженню чутливості
мікроорганізмів до АМП та їх технічне оснащення



 Технічне оснащення базових лабораторій з дослідження АМР
засобами для проведення експрес-досліджень у системах людської
та ветеринарної медицини

 Технічний супровід (оснащення) та впровадження системи нагляду за
АМР (WHONET) в лабораторіях всіх рівнів в системах людської та
ветеринарної медицини

 Проведення тренінгів для фахівців базових (регіональних) 
лабораторій та госпітальних епідеміологів

 Впровадження системи обліку та епіднагляду за ІПНМД.

 Проведення тренінгів для госпітальних епідеміологів та спеціалістів з
інфекційного контролю з питань обліку та епіднагляду за ІПНМД

 Підготовка на базах міжнародних центрів фахівців національного
рівня у сфері сучасних технологій тестування чутливості до
антибіотиків

 Створення Національного центру по здійсненню моніторингу АМР у
ветмедицині

Дорожня карта РІКРІК 22



 Впровадження документів, введених в дію в попередні роки
(освітні програми, інші НПА)

 Продовження технічного оснащення базових лабораторій з
дослідження АМР

 Оцінка та удосконалення функціонування системи епіднагляду
за АМР

 Продовження інтеграції лабораторій з дослідження АМР в
міжнародні системи лабораторного нагляду

 Аналіз виконання Національного плану дій, планування
подальших кроків

Дорожня карта РРOOККИИ 33 -- 55



Пілотні лабораторії. 
Участь в міжнародному контролі
якості 2016 – 3 лабораторії,
2017 - 5 лабораторій

ТренінгТренінг ВООЗВООЗ попо методамметодам
визначеннявизначення чутливостічутливості додо АБАБ,,

квітеньквітень 20172017

ІмплементаціяІмплементація EUCASTEUCAST ((ЄвропейськийЄвропейський
комітеткомітет зз визначеннявизначення чутливостічутливості додо АБАБ))

ОрганізаційнаОрганізаційна роботаробота щодощодо
приєднанняприєднання додо мережімережі епіднаглядуепіднагляду заза стійкістюстійкістю

додо протимікробнихпротимікробних препаратівпрепаратів вв країнахкраїнах
ЦентральноїЦентральної АзіїАзії тата СхідноїСхідної ЄвропиЄвропи CAECAESSARAR



За ініціативою МОЗ України проектпроект дорожньоїдорожньої картикарти розглянутийрозглянутий
консультантомконсультантом регіональногорегіонального БюроБюро ВООЗВООЗ уу ЄвропіЄвропі та отримано
заключення “ОГЛЯД ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЛАНУ ДІЙ ДЛЯ СТРИМАННЯ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ В
УКРАЇНІ” з конкретними зауваженнями та рекомендаціями щодо
майбутніх кроків із розробки Національного плану дій відповідно до
національної координації та основних стратегічних цілей

2626--2828 вереснявересня 20172017 - семінарсемінар ВООЗВООЗ з розробки та реалізації
Національних планів з стримування стійкості до протимікробних
препаратів (Берлін,  Німеччина), за участю представників системи
охорони здоров'я

22--66 жовтняжовтня 20172017 -- місіямісія регіональногорегіонального БюроБюро ВООЗВООЗ уу ЄвропіЄвропі з метою
підтримки України в розробці Національного плану, міжгалузевої
координації та обміну інформацією.

ВВ листопаділистопаді 20172017 за пропозицією ВООЗ
- національнийнаціональний семінарсемінар зз усімаусіма
відповідними зацікавленими
органами для узгодження й розробки
заходів та інтервенцій для профілактики
й контролю АМР в Україні.



ПровідніПровідні науковцінауковці УкраїниУкраїни -- щодощодо значеннязначення
лабораторнихлабораторних результатіврезультатів вв клінічнійклінічній практиціпрактиці

Одним з необхідних заходів в боротьбі з АМР є ретельний
мікробіологічний моніторинг у кожному відділенні.

Директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова НАМН
України »(м.Київ), чл.-кор. НАМН України, д.м.н., проф. В.В.Лазоришинець

«Обізнаний - значить озброєний» - вираз, який як не можна більш
яскраво характеризує значення оцінки резистентності
мікроорганізмів в успішному лікуванні пацієнтів хірургічного
профілю.

Директор ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології ім. А.А. Шалімова »(НІХТ) 
НАМН України, д.м.н., проф. О.Ю.Усенко.

Найважливіший інструмент в боротьбі з АМР - ретельний
мікробіологічний моніторинг в кожному відділенні (особливо
хірургічного профілю) кожного лікувального закладу, кожного
населеного пункту.

Проф. кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Донецького НМУ ім. М. Горького, 
д.м.н. О.М.Нестеренко

Конкретними заходами в боротьбі з селекцією АМР в сучасних
умовах повинні стати: ... якісний регулярний моніторинг рівнів АМР
з використанням сучасних дисків і автоматичних систем підрахунку.

Керівник відділу анестезіології та інтенсивної терапії НІХТ, ст. науковий співробітник, 
д.м.н. А.П. Мазур.
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ДякуюДякую заза увагуувагу!!


