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СТІЙКІСТЬ ДО АНТИБІОТИКІВ

 АМР – сьогодні  одна з найбільш серйозних загроз 
для здоров’я людства,  продовольчої безпеки та  
розвитку

 АМР може торкнутись будь-якої людини, будь-
якого віку в будь-якій країні

 АМР - природній процес, але неправильне 
використання  АМП пришвидшує цей процес

 Значна кількість інфекцій стала важко 
виліковними (туберкульоз, ІПНМД…)

 Як результат стійкості - збільшення термінів 
госпіталізації, ріст медичних витрат та 
збільшення смертності

Основні факти ВООЗ 



НОКАУТ ВІД МАЛЕНЬКОЇ БАКТЕРІЇ





ПРОГНОЗОВАНА КІЛЬКІСТЬ СМЕРТЕЙ ВІД МРБ
ЩОРІЧНО ДО 2050

Доповідь на замовлення уряду Великобританії, 2014





ПОШИРЕННЯ РЕЗИСТЕНТНОЇ МІКРОФЛОРИ

В НДСЛ “ОХМАТДИТ”

Грамнегативна мікрофлора

Збудник ESBL AmpC Carbа

K.pneumoniae 35-49% 23-39%
(KPC > 90%
OXA48 < 5%)

E.coli 15-24% 2-4%

Enterobacter s.p.p 36-57% 14-19% 12-16%

P.aeruginosa 57-72% 
(µβL ≈ 76%)

Acinetobacter 77-82%

Грампозитивна мікрофлора 
S.aureus (MRSA) - 3-4,5% 
E.faecium (VRE)  - 1-1,5%



А ЯКА РОЛЬ МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

В ПОШИРЕННІ АМР ?

 Поширення чи стримування стійкості? 

- Кадрове та матеріально-технічне забезпечення

- Кваліфікаційна компетентність

- Нормативна база

- Організація та проведення процедур 

- Система контролю якості дослідження

 Недостовірний результат - невірно призначене 
лікування, неефективна терапія – формування 
резистентних штамів



ВПРОВАДЖЕННЯ EUCAST В УКРАЇНІ
Наказ МОЗ України від 28.09.2012 № 751 

Про створення та впровадження медико-технічних документів
і стандартизації медичної допомоги в системі МОЗ України

Наказ МОЗ України від 29.12.2016  № 1422 

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 28.09.2012 р. № 751

Наказ МОЗ України від 26.09.2018  № 1752 

Про внесення змін до додатку 4 «Методики розробки та 
впровадження медичних стандартів медичної допомоги на 
засадах доказової медицини»

Перелік джерел клінічних настанов доповнено позицією :

Всесвітня організація охорони здоров᾽я та Європейський 
комітет по визначенню чутливості до антимікробних 
препаратів (далі EUCAST) ( www.eucast.org)



НАСТАНОВИ EUCAST

 Визначення чутливості до антибіотиків. Диско-дифузійний 
метод EUCAST ,  версія 9.0, 2019р.

 Керівництво із обліку результатів визначення чутливості до 
антибіотиків диско-дифузійним методом, версія 6.0, 2019р.

 Таблиці граничних значень для інтерпретації МІК та зон 
пригнічення росту, версія 9.0, 2019р (змінюється щорічно)

 Рутинний та розширений контроль якості, версія 9.0 , 2019р. 

 Керівництво EUCAST по виявленню механізмів 
резистентності, що мають особливе клінічне та 
епідеміологічне значення, версія 2.0, 2017р.

 Експертні правила,  версія 3.1, 2016р.

Таблиці природної резистентності та виняткових фенотипів

www.eucast.org



ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ДО АНТИБІОТИКІВ

1.  Визначення чутливості до антибіотиків

- Вибір антибіотиків для чутливості

- Визначення клінічної  категорії (S, I, R) згідно 
таблиць граничних значень

2. Eкспертні правила 

- Природна резистентність

- Рідкісні фенотипи

- Інтерпретаційний облік антибіотикограми

3. Виявлення найбільш важливих механізмів 
резистентності



ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ ЧУТЛИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ

 S(Ч) – чутливий при стандартному режимі дозування
Існує висока вірогідність терапевтичного успіху

 I (П) – чутливий при збільшеній експозиції* дозування 
Існує висока вірогідність терапевтичного успіху  при збільшеній 
експозиції препарату шляхом корекції режиму дозування або 
його концентрації в осередку інфекції 

 R (C) – стійкий 

Висока вірогідність терапевтичної невдачі  навіть при 
збільшеній експозиції препарату

* Експозиція – відображає залежність впливу антимікробного препарату 
на збудника в осередку інфекції від шляху введення, дози, інтервалу 
дозування, тривалості інфузії,  а також його розподілу та шляхів 
виведення

Зміни EUCAST з 01.01.2019р  



ЩО ТАКЕ BREAKPOINT ТА ECOFF?

 Breakpoint , граничні 
значення, - це 
концентрація препарату 
яка визначає,  чи є 
мікроорганізм чутливий 
до антибіотика

 ECOFF - епідеміологічна
точка відсіку розділяє 
мікроорганізми на дві 
популяції :

“дикий тип” та “недикий 
тип” 



ОБЛАСТЬ ТЕХНІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ –
AREA OF TECHNICAL UNCERTAINTY

ОТН – термін введений EUCAST,  для попередження про 

невизначену (непевну) інтерпретацію результату чутливості, 
як наслідок випадкових змін або системних варіацій

Рішення:

1. Повторний тест

2. Альтернативний

метод (МІК,  ДНК)

3. Зниження категорії

чутливості

4. Попередження клініциста



ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ – ТАБЛИЦІ ГРАНИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ



МЕХАНІЗМИ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ДО АНТИБІОТИКІВ

 Модифікація мішені
- Пеніцилін-зв'язуючі білки (PBP) для бета-лактамів

- гірази ДНК для хінолонів

 Фактор ефлюксу
- стійкість до тетрациклінів

- стійкість до хінолонів

 Продукція ферментів
- бета-лактамази

- аміноглікозидази

 Непроникність (втрата поринових каналів)

- cтійкість до бета-лактамів

 Альтернативний шлях метаболізму (байпас)



КЛАСИФІКЦІЯ БЕТА-ЛАКТАМАЗ ЗА АМБЛЕРОМ



ЧУТЛИВІСТЬ БЕТА-ЛАКТАМАЗ ДО ІНГІБІТОРІВ

Інгібітор клас β-лактамаз

А B C D

клавуланова
кислота

++ - - V

сульбактам + - +/- V

тазобактам ++ - +/- V

авібактам + - + V
(+ OXA-48)

ваборбактам

релебактам + +



ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕЗИСТЕНТНОСТІ, ЩО МАЮТЬ

ОСОБЛИВЕ ЗНАЧЕННЯ, – ГРАМНЕГАТИВНІ БАКТЕРІЇ

мікроорганізм механізм
резистентності

скринінг підтвердження

Enterobacteriacae ESBL+ втрата 
пурину

цефотаксім
цефтазідім

cінергія з 
клавул. кислотою

набута AmpC цефотаксім
цефтазідім
цефокситин

сінергія з 
клоксациліном

carbapenemases меропенем СARBA NP
CIM

P. аeruginosa, 
Аcinetobacter

сarbapenemases
втрата пурину
ефлюкс

карбапенеми CARBA NP
CIM (P.aeruginosa)

грамнегативні колістину
(MCR)

визначення – метод мікро розведень 
в бульйоні

Керівництво EUCAST по виявленню механізмів резистентності,версія 2.0, 2017р.



БЕТА-ЛАКТАМАЗИ – НАБУТА СТІЙКІСТЬ

Фермент Різновид Субстратна стійкість

пеніцилінази TEM-1/2, SHV-1, OXA-1/-30 пеніциліни, цефалоспорини І,
цефалоспорини ІІ

ESBL TEM-, SHV-, OXA- , CTX-M
VEB, PER

усі покоління цефалоспоринів
(крім цефаміцинів);
чутливі до інгібіторів β-лактамаз

набута AmpC CMY, ACC, DNA, FOX, MOX, 
ENT/EBC

цефалостпорини ІІІ, 
(чутливі цефалоспорини IV),
цефаміцини;
нечутливі до інгібіторів 
β-лактамаз



БЕТА-ЛАКТАМАЗИ РОЗШИРЕННОГО СПЕКТРУ - ESBL

 Скринінг  

Керівництво EUCAST по виявленню механізмів резистентності,версія 2.0, 2017р.

Метод Антибіотик Продукція БЛРС ?

розведень в 
бульйоні або агарі

цефотаксим або
цефтріаксон та 
цефтазідім

МІК > 1мг/л

цефподоксим МІК > 1мг/л

диско-дифузійний 
метод

цефотаксим (5 мкг) або
цефтріаксон (30 мкг)  

та цефтазідім 10 мкг

< 21 мм
< 23 мм

< 22 мм

цефподоксим (10 мкг) < 21 мм



БЛРС

 Підтвердження  

Керівництво EUCAST по виявленню механізмів резистентності,версія 2.0, 2017р.

Група 1

E.coli, Klebsiella spp.,
P.mirabilis, Salmonella spp, 
Shigella spp.

Група 2 
із індукованою хромосомною AmpC

Enterobacter spp, Citrobacter
freundii,  M. morganii, 
Providentia,  Serratia spp,
H. alvei

цефтазідім та цефотаксім
± клавуланова кислота

цефепім
± клавуланова кислота



БЕТА-ЛАКТАМАЗИ РОЗШИРЕННОГО СПЕКТРУ

 Підтвердження

м-д комбінованих дисків                            синергія подвійних дисків

≥5 мм

співвідношення МІК    ≥  8                           м-д визначення градієнту 

Керівництво EUCAST по виявленню механізмів резистентності,версія 2.0, 2017р.



ВИЯВЛЕННЯ НАБУТОЇ AMPC

Для E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, Salmonella 
spp., Shigella spp

скринінг –

 1. цефокситин – МІК > 8мг/л або зона < 19 мм

 2. стійкість цефтазідім та/або цефотаксим +

підтвердження -

 виявлення синергії з клоксациліном 

-ДДМ

- градієнт  (bio Merieux)

-інші 

Керівництво EUCAST по виявленню механізмів резистентності,версія 2.0, 2017р.



НАБУТІ КАРБАПЕНЕМАЗИ

Клас Різновид Enterobacteriaceae Неферментуючі

A (cеринові) KPC +++ +

BIC, GES, IMI, NMS, 
SME

+ +/-

B (Zn)
метало

IMP, VIM +++ +++

NDM +++ ++

AIM, DIM, GIM, SIM, 
SPM, TMB

- ++

D (cеринові) OXA-48 +++ +/-

OXA-23,-40,-58,
-143,- 235

+/- +++



НАБУТІ КАРБАПЕНЕМАЗИ

 Скринінг  

Керівництво EUCAST по виявленню механізмів резистентності, версія 2.0, 2017р.

Метод Антибіотик Продукція
Сarba ?

Значення S

розведень в 
бульйоні або агарі

меропенем МІК , мг/л

> 0,125 ≤ 2

ертапенем > 0,125 ≤ 0,5

диско-дифузійний 
метод

меропенем,
10 мкг

зона затримки, мм

< 28 ≥ 22

ертапенем, 10 мкг <25 ≥ 25



НАБУТІ КАРБАПЕНЕМАЗИ

Керівництво EUCAST по виявленню механізмів резистентності,версія 2.0, 2017р.

Blue-Carba test

Repidec-Carba NPПідтвердження 



НАБУТІ КАРБАПЕНЕМАЗИ

Підтвердження 



ВИЗНАЧЕННЯ ФЕНОТИПУ КАРБАПЕНЕМАЗ ДДМ
У ENTEROBACTERIACAE ТА P. AERUGINOSA

β-лактамаза Синергія,  MER 10мкг + темоцилін

АФБК
≥4 мм

ЕДТА/ДПК
≥ 5 мм

СLX,
≥5 мм

< 11 мм

КРС + - -

MBL - + -

OXA-48 - - - +

AmpC+втрата 
поринів

+ - +

ESBL +втрата 
поринів

- - -

Керівництво EUCAST по виявленню механізмів резистентності,версія 2.0, 2017р.



ВИЗНАЧЕННЯ ФЕНОТИПУ КАРБАПЕНЕМАЗ ДДМ
У ENTEROBACTERIACAE ТА P. AERUGINOSA

 K.pneumoniae, тип карбопенемази MBL



ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕЗИСТЕНТНОСТІ, ЩО МАЮТЬ

ОСОБЛИВЕ ЗНАЧЕННЯ – ГРАМПОЗИТИВНА ФЛОРА

Мікроорганізми Маркер 
резистентності

Скрінінг

S. aureus MRSA цефоксітин

S. aureus VRSA
VISA
hVISA

ванкоміцин
(МІС!)

E. faecium та
E. faecalis

VRE ванкоміцин

S. pneumoniae не чутливість до 
пеніциліну

оксацилін

Керівництво EUCAST по виявленню механізмів резистентності, версія 2.0, 2017р.



СКРИНІНГ РЕЗИСТЕНТНОЇ МІКРОФЛОРИ В

РАМКАХ НАГЛЯДУ ЗА ІПНМД

ESBL
CARBA

MRSA
VRE



МОЛЕКУЛЯРНІ ТЕСТИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ

ГЕНІВ КАРБАПЕНЕМАЗ



КЛІНІЧНА ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ЗНАЧИМІСТЬ

СПЕЦИФІЧНОЇ СТІЙКОСТІ

Механізм резистентності Важливість механізму резистентності

Категоризація
чутливості

Інфекційний 
контроль

Громадське 
здоров'я 

Carbapenemase-producing 
Enterobacteriaceae

ні так так

ESBL-producing
Enterobacteriaceae

ні так так

Acquired AmpC-producing
Enterobacteriaceae

ні так так

Methicillin resistant S. aureus так так так

Glycopeptide non-susceptible 
S. aureus 

так так так

Vancomycin resistant 
Enterococcus

так так так

Penicillin non-susceptible
S. pneumoniae

так ні так



СХЕМА АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ РЕЗИСТЕНТНИХ ЗБУДНИКІВ

Карба-
пенемази

Чутливість/ резистентність Комбінації антибіотиків

полірезистентні Enterobacteriacae

µβL АГ - S АГ + меропенем

ФХ- S ФХ + меропенем

АГ - R колістин - S колістин+ меропенем

тігециклін - S тігециклін + меропенем

АГ - S цефтазідім/авібактам - S цефтазідім/авібактам + азтреон.

КРС АГ - S АГ + меропенем

ФХ- S ФХ + меропенем

АГ - R колістин - S колістин+ меропенем

тігециклін - S тігециклін + меропенем

АГ - S цефтазідім/авібактам - S цефтазідім/авібактам

ОХА-48 цефтазідім/авібактам - S цефтазідім/авібактам

Терапія резерву

Gilbert D.N. et al., 2017

фосфоміцин - S фосфоміцин+ меропенем

колістин - S колістін+ертапенем+меропенем

колістин - R ертапенем + меропенем



СХЕМА АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ РЕЗИСТЕНТНИХ ЗБУДНИКІВ

Карба-
пенемази

Чутливість/ 
резистентність 

Комбінаціїї антибіотиків

Полірезистентні P. aeruginosa

Не визначені цефталозан/тазобактам - S цефталозан/тазобктам + колістін

цефтазідім/авібактам - S цефтазідім/авібактам + колістін

цефталозан/тазобактам та 
цефтазідім/авібактам - R

колістін+меропенем

µβL азтреонам - S азтреонам

азтреонам - R колістін+меропенем

цефтазідім/авібактам та 
азтреонам - S

цефтазідім/авібактам + азтреонам

Полірезистентні Асіnetobacter baumannii

Gilbert D.N. et 
al., 2017

колістин - S колістин+ меропенем (іміпенем)

колістин та тігециклін - S колістин+тігециклін

терапія резерву колістин+меропенем + ампіцилін/СБ

колістин+меропенем + тігециклін

терапія резерву 
(альтернатива)

міноциклін+меропенем+ колістін

міноциклін+колістін



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Зона сподівань


