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Резюме. Останнім часом спостерігається значний інтерес до проблеми резистентності бактерій до антисептиків

та дезінфікуючих засобів, які разом із консервантами визначаються новим терміном «біоциди». Може виникнути
враження, що ця чутливість є новим тривожним явищем, особливо коли вона поєднується з підвищеною резистентністю до антибіотиків при лікуванні в лікарні, вдома або інших умовах. Про зниження чутливості до біоцидів
відомо протягом тривалого часу, тому ймовірним є очікування появи штамів із високим рівнем резистентності.
Такий висновок також має підґрунтя внаслідок надмірного застосування біоцидів в останні роки, особливо у складі продукції побутового призначення, властивості якої бажають кращого. Включення до складу продукту антибактеріальних речовин дуже часто є недоречним і, на жаль, підвищує ризик розвитку резистентності бактерій. Існують
сумніви щодо доцільності використання четвертинних амонієвих сполук, хлоргексидину і триклозану у зв’язку
з можливістю набуття бактеріями резистентності до них та до антибіотиків. Тому дуже важливо усвідомлювати, що
антисептики та дезінфікуючі засоби, а також консерванти, що входять до складу готової продукції, слід застосовувати лише за необхідністю та пам’ятати про фактори, які впливають на активність цих речовин. Крім того, потрібна
більш докладна інформація про ефективність біоцидів щодо бактерій та інших типів мікроорганізмів, а також про механізми, що зумовлюють нечутливість бактерій до цих речовин.
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Вступ

Одним із головних напрямків у бороть
бі з внутрішньолікарняними інфекціями
(ВЛІ) є переривання ланцюгу передачі ін
фекції, що досягається шляхом належної
дезінфекції та стерилізації інструментів
і поверхонь. Наслідками недостатньої анти
септичної обробки чи дезінфекції є числен
ні випадки та спалахи ВЛІ.
Останнім часом спостерігається
значний інтерес до проблеми резистент
ності бактерій до антисептиків та дезін
фікуючих засобів, які разом із консер
вантами визначаються новим терміном —
« б і о ц и д и » ( L e v y S . B . , 2 0 01 ; 2 0 0 2 ;
Russell A.D., 2002; Chapman J.S., 2003а; b).
Може виникнути враження, що ця чутли
вість є новим тривожним явищем, осо
бливо, коли вона поєднується з підви
щеною резистентністю до антибіотиків
при лікуванні в лікарні, вдома чи інших
умовах (Orth D.S., 2000; Levy S.B., 2001;
2002; Russell A.D., 2002; 2003; Aiello A.E.,
Larson E., 2003; Chapman J.S., 2003а; b;
Gilbert P., McBain A.J., 2003).
Незважаючи на актуальність і епідеміо
логічне значення, проблему резистентності
мікроорганізмів — збудників нозокоміаль
них інфекцій до протимікробних препаратів
в Україні досліджено недостатньо. Існуючі
нормативні документи, які регулюють за
стосування протимікробних препаратів,
морально застаріли та не відповідають
сучасному рівню розвитку медичної науки,
що не дає можливості розробки та впрова
дження у медичну практику ефективних
заходів боротьби з ВЛІ.

Накопичення світового досвіду щодо
резистентності мікроорганізмів до проти
мікробних препаратів зумовлює поліпшен
ня розуміння шляхів передачі та ефектив
них заходів профілактики нозокоміальних
інфекцій. Це потребує врегулювання за
ходів з контролю та запобігання розпо
всюдженню мікроорганізмів, резистентних
до дії протимікробних препаратів.
Мета роботи — аналіз результатів до
сліджень та визначення поширення резис
тентності бактерій до антисептиків, дезін
фектантів та консервантів (біоцидів), що
використовуються у хірургічних стаціона
рах.

Об’єкт і методи
дослідження

За даними світової літератури проана
лізовано результати наукових досліджень,
присвячених проблемі резистентності
бактерій — збудників ВЛІ до протимікроб
них засобів у хірургічних стаціонарах, які
опубліковано до 2008 р. Пошук матеріалу
здійснювався в електронних базах даних
MEDLINE, PubMed, WHO та Національної
бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Результати
та їх обговорення

Проблема резистентності мікроорга
нізмів до протимікробних засобів розгля
далася багатьма дослідниками (Jones R.D.,
1999; McDonnell G., Russell A.D., 1999; Rus
sell A.D., 1999; 2001; Poole K., 2002���
). ���
До
ведено, що подібно резистентності до ан
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тибіотиків, резистентність до бактерицид
них засобів може бути як внутрішньо
притаманною, так і надбаною властивістю
внаслідок мутації хромосомних генів або
отримання генетичного матеріалу в формі
плазмідів або транспозонів (McDonnell G.,
Russell A.D., 1999; Russell A.D., 1999; 2001).
Незважаючи на це, такі патогенні мікро
організми, резистентні до антибіотиків, як
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
(S. aureus) або Vancomycin-Resistant Enterococcus не демонструють резистент
ності до бактерицидних засобів при визна
ченні з дотриманням сучасних вимог
до тривалості експозиції та концентрацій
(Russell A.D. et al., 1999; Russell A.D., 2000;
2003; 2004; Gerba C.P., Rusin Р., 2001; We
ber D.J., Rutala W.A., 2006).
Є повідомлення про застосування де
яких видів біоцидів у ролі антисептиків та
дезінфікуючих засобів — у клінічній прак
тиці (Russell A.D., 2002) або консервантів —
у фармацевтичній, косметичній та інших
галузях вже протягом сторіччя або довше
(Wallhaeusser K.H., 1964). Відомо, що в XIX
та на початку XX ст. використовували фе
ноли та гідрохлорити, а спирт, завдяки
протимікробним властивостям, застосову
вали вже понад 2 тис. років тому, хоча ці
якості тоді були оцінені недостатньо (����
Rus
sell A.D., 2004).
Пізніше настав час четвертинних амо
нієвих сполук (ЧАС), а нещодавно — солей
хлоргексидину (ХГК). Існують повідомлен
ня про застосування органічних речовин —
ртуті, солей срібла, пероксидів (перекису
водню, пероцтової кислоти, озону та глу
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таральдегіду). Останньою речовиною, яка
оптимально підходить для використання
в клінічних умовах, є ортофталевий альде
гід (Russell A.D., 2004).
Час від часу з’являються повідомлення
про зниження чутливості бактерій до де
яких із названих речовин, але багато до
сліджень проведено суто в лабораторіях
і зв’язок між отриманими результатами
та клінічними чи іншими ситуаціями авторів
мало турбував. Наразі відомо, що лабора
торні винаходи не обов’язково підтверджу
ються в реальних умовах (Russell A.D.,
2003).
Ще в 1887 р. M.G. Kossiakoff встановив,
що бактерії мають здібність набувати ре
зистентності до впливу поступово зроста
ючих доз деяких хімічних речовин (в тому
числі борної кислоти та хлориду ртуті).
Пізніше M.L.
�������������������������������
Masson��������������������
(1910) описав адап
тацію Bacillus pyocyaneus (Pseudomonas
aeruginosa), Bacillus subtilis та Bacillus anthracis до резорцинолу, саліцилової кисло
ти та хлориду ртуті, хоча участь спор
у цьому процесі залишилася невизначе
ною, а ���������������������������������
H. Regenstein��������������������
(1912) займався ви
вченням процесів адаптації бактерій до
дезінфікуючих препаратів, у тому числі
фенолів. В інших ранніх роботах, вартих
уваги, йдеться про комбіновані дезінфіку
ючі засоби (Frei W., 1913a) і теорію дезін
фекції (Frei W., 1913b) з огляду на резис
тентність бактерій.
Цікаві ідеї було запропоновано
P.D. Meader та W.A. Feirer�������������������
(1926), які зазна
чили «стійкість до препаратів» на прикладі
реакції одного штаму Bacillus typhosus,
трьох штамів Bacterium coli (Escherichia
coli — E. coli) та одного штаму Bacterium
lactis aerogenes (B. lactis aerogenes), на
вплив «відомих їм бактерицидних засобів»,
а саме: нітрату срібла, меркурохрому,
формальдегіду, акрифлавіну, гексилрезор
цинолу та фенолу, і встановили, що цей
феномен розвивається in vitro, притаман
ний усім типам мікроорганізмів, зумовле
ний зниженою чутливістю до інших речо
вин, та зберігається при подальшій куль
тивації клітин у вільних від бактерицидних
речовин умовах. Усі ці висновки зберігають
справедливість і донині.
Роком пізніше A. Fleming та V.D. Allison
(1927�����������������������������������
) в ході застосування методу розви
тку окремих колоній мікроорганізмів між
зонами інгібування, який часто застосо
вується і сьогодні, описали розвиток
стабільних штамів Micrococcus lyso
deikticus, резистентних до лізоциму. По
ступове призвичаєння Micrococcus lysodeikticus та Streptococcus (Enterococcus)
faecalis також призвело до резистентнос
ті досліджуваних штамів до лізоциму.
Більше того — клітини набули резистент
ності до бактерицидного впливу крові
та перетравлювання лейкоцитами у між
клітинному просторі (Russell A.D., 2004).
У 1943 р. J. McIntosh та F.R. Selbie ме
тодом поступового призвичаювання in vitro
вивели штами Streptococcus pyogenes
групи A та S. pyogenes. Штами останнього
набули також перехресної резистентності
до акридину, профлавіну, а також діадемі
ну, а саме пропамідину.

Адаптація бактерій
та резистентність до різних
типів біоцидів

Акридини та інші барвники
У 1940–1950-х роках Оксфордською
групою дослідників на чолі з сером Сірілом
Ґіншелвудом було опубліковано серію ста
тей щодо адаптації B. lactis aerogenes
до речовин із групи акридинів, а пізніше цим
винаходам присвячено кілька розділів кни
ги, визнаної класичною (Hinshelwood C.N.,
1946��������������������������������������
). В опублікованих статтях розглядали
ся різні аспекти проблеми, найважливіші
з яких — вплив значення рН на антибакте
ріальну активність профлавіну (ПФ), роль
«призвичаювання» в адаптації до ПФ, кіль
кість вихідного матеріалу, необхідного для
здійснення адаптації, її стабільність, вплив
ПФ на лаг-фазу початкового росту конт
рольних (неадаптованих) та адаптованих
мікроорганізмів, схожість дії ПФ та метиле
нового синього і виникнення перехресної
адаптації до цих двох речовин (що частково
спостерігалось і при використанні кришта
левого фіолетового), а також індукція утво
рення волокнистих форм в агарі, який міс
тить ПФ (Davies D.S. et al., 1944a–f; 1945a; b;
Pryce J.M.G. et al., 1945; Dean A.C.R., Hin
shelwood C.N., 1952).
A.C. Baskett (1952) встановив: здат
ність клітин розмножуватися у присутності
ПФ зумовлена попередньою обробкою
аміноакридином, а при поступовому до
даванні ПФ у період активного розмно
ження культури ця адаптація прискорю
ється порівняно з одноразовим доданням
усієї порції барвника. Однак цей вплив міг
здаватись автору більшим за реальний,
оскільки при зниженні значення рН
середовища внаслідок метаболічної ак
тивності знижується і активність ПФ, що
встановлено пізніше.
Наприкінці 1950-х років вивчали харак
теристики резистентності грамнегативних
мікроорганізмів Aerobacter aerogenes
(A. aerogenes) та особливо E. coli за кіль
кістю організмів, здатних до розмноження
у присутності ПФ, а потім — за відсутності
ПФ (Sinai J., Yudkin J., 1959b; Thornley M.J.,
Yudkin J., 1959). Проведені дослідження
продемонстрували резистентність до ПФ,
яка розвивається внаслідок призвичаю
вання, можливе спонтанне утворення му
тантів, резистентних до ПФ, перехресну
резистентність до хлора мфеніколу в 5
із 6 мутантів, існування циклів на різних
стадіях росту, коли перехресна резистент
ність до хлорамфеніколу чи інших антибіо
тиків не спостерігається, а також втрачан
ня резистентності до ПФ при пересіванні
культур у середовище без ПФ. Крім того,
визначено, що позірний швидкий розвиток
резистентності при поступовому додаван
ні ПФ у середовище з клітинами в період
активного метаболізму був насправді ре
зультатом зміни рН культури, внаслідок
чого істотно знижувалась активність акри
дину (Baskett A.C., 1952; Sinai J., Yudkin J.,
1959a).
У 1966 р. Y. Sugino отримав мутантні
штами E. coli, чутливі до метиленового си
нього та акридинів. H. Nakamura (1965;
1966; 1968) встановив, що резистентність

до основних барвників, а також фенілети
лових спиртів кодує acrA+(acriflavineresistant)-ген. Набуття гена резистентнос
ті чутливими до акрифлавіну клітина
ми E. coli призводило до зниження рівня
клітинної акумуляції акридину.
Резистентність E. coli також досліджу
вали Р. Woody-Karrer та J. Greenberg
(1964), а J.H.B. Lowick та A.M. James
(1957������������������������������������
), які розвивали резистентність клі
тин A. aerogenes до кришталевого фіоле
тового, спостерігали зміни електрофоре
тичної рухомості, що є свідченням змін
на поверхні бактеріальних клітин.
Феноли та саліциланіліди
C.N. Hinshelwood (1946) стверджував,
що клітини B. lactis aerogenes можна пере
сіювати до 100 разів в середовище, яке
містить феноли в концентрації, нижчій
за інгібуючу, без відновлення нормальної
швидкості розмноження, але мікроорганіз
ми швидко набувають резистентності
до сульфонамідів, акридинів, пропамідину,
трифенілметану та інших барвників. При
цьому випадки бактеріальної резистент
ності до фенолів також спостерігались, але
досліджувались менше, ніж резистентність
до акридинів.
Наприклад, M.L. Masson (1910)
та H. Regenstein (1912) описали випадки
адаптації бактерій до дезінфікуючих за
собів (фенолів включно). A.H. Fogg
та R.M. Lodge (1945), а також Н. Berger
та О. Wyss (1953�������������������������
) також перевіряли резис
тентність бактерій до фенолів. В якості
досліджуваного мікроорганізму останні
використовували різні види Micrococcus
pyogenes aureus (S. aureus) та довели, що
клітини, вирощені в присутності фенолів,
продукують фенолрезистентний штам,
опірність якого смертельному впливу на
багато вища, ніж у диких штамів. Більше
того, резистентні штами зберігали опір
ність і при 40 пересіваннях. Von H. Mrozek
(1967) вважав, що резистентність до дезін
фікуючих речовин є малоймовірною, але
при серійних пересіваннях (частіше при за
стосуванні ЧАС, ніж фенолів) певне підви
щення нечутливості було очевидним.
E.O. Bennett�������������������������
(1959) переглянув факто
ри, які впливають на дію фенолів, та роз
глянув можливість резистентності бактерій
до них. H.S.
����������������������������������
Bean та V. Walters�����������
(1961) до
вели, що міжклітинний матеріал, який ви
лився з клітин, знешкоджених фенолом,
може бути джерелом поживних речовин
для тих клітин, що вижили, чим і поясню
ється збільшення кількості колонієутворю
ючих одиниць на пізніших етапах обробки
дезінфікуючим засобом. W.B. Hugo
та I. Franklin (1966�������������������������
) вивчали вплив збільшен
ня ліпідів на резистентність S. aureus
при серійному пересіванні в середовища
із вмістом 4-n-алкілфенолів (від фенолу
до гексилфенолу). Ними виявлено, що
до потрапляння в пентилфенол ліпідний
вміст клітинних стінок зростав, захищаючи
клітини від інгібуючого впливу; захист
при використанні гексильної похідної був
навіть ще більшим. Однак W.A. Hamilton
(1968; 1971) не вдалося виявити захисної
дії ліпідів клітинних стінок проти фенолів,
гексахлорану або саліциланілідів.
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ЧАС
Вперше ЧАС було синтезовано близько
90 років тому, а з середини 1930-х років,
коли було встановлено їх корисні власти
вості у зниженні рівня інфекцій, вони ши
роко застосовувались у медичній, фарма
цевтичній та інших галузях (�����������
Wallhaeuss
er K.H., 1964; Russell A.D., 2002). Понад
50 років тому стерпність та адаптація
до ЧАС були помічені декількома вченими.
Так, ����������������������������������������
C.E. Chaplin (1951; 1952) та C.K. Crock
er (1951) вивчали резистентність бактерій
при призвичаєнні до ЧАС. Доведено, що
клітини Serratia marcescens та E. coli здат
ні розвивати резистентність до ЧАС, однак
деякі процедури вимагали використання
ЧАС у дуже високих концентраціях в рідко
му живильному середовищі, внаслідок чого
спостерігався осад або помутніння роз
чину, які могли бути стримуючим факто
ром. Їм не вдалося підвищити резистент
ність S. aureus, можливо, через викорис
тання ЧАС в надто високих концентраціях
(�������������������������������������������
Chaplin C.E., 1951; 1952�������������������
). Фізичні характе
ристики колоній E. coli змінювалися (Cro
cker C.K., 1951).
Значення рН у процесі адаптації клітин
Serratia marcescens до препарату Роккал
(алкілдиметил- бензиламонію хлорид) було
визначено R. Fischer та P. Larose (1952),
а також R. Fischer самостійно у 1953 р.
Встановлено, що активність ЧАС в лужному
середовищі вища, ніж у кислому, а також те,
що при значенні рН 6,8 резистентність клі
тин Serratia marcescens������������������
виражена як здат
ність до розмноження, зростає з 1/100 000
[0,001% (співвідношення маса/об’єм)]
до 1/5000 [0,02% (співвідношення маса/
об’єм)], при трьох пересіваннях, тоді як
при рН 7,7 підвищення сягало лише 1/45 000
[0,0022% (співвідношення маса/об’єм)].
D.R. MacGregor та P.R. Elliker (1958)
стверджували, що клітини Pseudomonas
aeruginosa здатні набути стійкості при
тривалому впливі ЧАС, а C.M. Cousins
(1963) помітив, що на обладнанні можуть
зберігатись залишкові ЧАС, внаслідок чого
виникають сприятливі умови для селекції
резистентних мікроорганізмів.
P.R. Soprey та R.B. Maxcy��������������
(1968) описа
ли резистентність E. coli та Pseudomonas
fluorescens до ЧАС. Вони спостерігали по
ступове збільшення кількості окремих клі
тин, що витримували вплив, який вимагав
максимальної стійкості. Спостерігався
також і зворотний процес втрати резис
тентності при вирощуванні в середовищі,
яке не містить ЧАС. Автори також дійшли
важливого висновку про відсутність різни
ці між адаптованими та неадаптованими
клітинами при впливі летальної концентра
ції ЧАС, яка стандартно застосовується.
S.G. Geftic та співавтори (1979) описа
ли довготривале виживання клітин Pseudomonas cepacia в сольовому розчині, в яко
му як консервант було застосовано бен
залконію хлорид.
Солі ХГК
Солі ХГК з’явилися на ринку значно
пізніше. Отже, і дослідження резистентнос
ті бактерій до них проводилися пізніше.
H. Nakahara та H. Kozukue (1981) виявили,
що мінімальна інгібуюча концентрація (МІК)
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солей ХГК щодо більшості клінічних ізоля
тів E. coli коливається в межах 0,39–
56 мг/л. МІК для деяких ізолятів, що харак
теризувалися також резистентністю до ба
гатьох лікарських препаратів та металів,
перевищувала 5 мг/л. D.J. Stickler та спів
автори (1983) при спостереженні зробили
важливий висновок, що вплив катіонних
біоцидів, в тому числі і ХГК, може призво
дити до появи штамів грамнегативних
бактерій, резистентних до багатьох видів
антибіотиків. Ці та інші аспекти розгляда
лися також A.D. Russell та M.J. Day (1993).
Інші протимікробні препарати
Діамідини, пропамідин та дібромпро
памідину ізетіонат успішно застосовують
ся як біоциди в терапевтичних цілях
(Hugo W.B., 1971). Доведено здібність S. aureus набувати резистентності до пропамі
дину, а S. pyogenes — до дібромпропамі
дину. В кожному з випадків спостерігалася
також перехресна резистентність до інших
препаратів групи діамідинів, але не до пе
ніциліну або ПФ.
B. Wille (1976) вивчав розвиток резис
тентності бактерій до деяких часто засто
сованих дезінфікуючих засобів та прийшов
до висновку, що вона наявна при впливі
формальдегіду та хлораміну-80. H. Nolte
(1977) також спостерігав незначне підви
щення резистентності до першої речовини.

Дезінфікуючі засоби в лікарнях
та бактеріальна контамінація

Більшість висновків, про які йшлося
вище, ґрунтуються на даних лише лабора
торних досліджень. Отже, повчально було б
дізнатися, чи вважається клінічною чи ін
шою проблемою резистентність бактерій
до дезінфікуючих засобів, які застосову
ються в лікарнях.
Опубліковано декілька статей, автори
яких продемонстрували, що подеколи де
зінфікуючі засоби не виконують своїх
функцій. E.J.L. Lowbury (1951) розглянув
випадок контамінації розчину цетриміду
Pseudomonas���������������������������
pyocyanea (���������������
Pseudomonas aeruginosa), а K.K. Keown та співавтори
(1957) — випадок септицемії, викликаний
тим самим збудником, внаслідок застосу
вання бензалконію хлориду для «холодної
стерилізації» оксигенатора. Н. Von Dold
та R. Gust (1957) встановили наявність
Pseudomonas fluorescens у розчинах ЧАС,
але не фенолів або амфотерних поверхне
во- активних миючих засобів. S.A. Plotkin
та R. Austrian (1958) повідомляють
про 40 випадків зараження крові бактерія
ми внаслідок використання голок та кате
терів, які зберігались у розчинах ЧАС,
контамінованих Pseudomonas aeruginosa;
було зроблено висновок про те, що бен
залконію хлорид і був джерелом ВЛІ, збу
дженої грамнегативними бактеріями
(Lee J.C., Fialkow P.J., 1961).
В одному випадку було визначено, що
фенольний дезінфікуючий засіб був конта
мінований Alcaligenes faecalis (����
Sim
mons N.A., Gardner D.A., 1969). M.T. Parker
(1971��������������������������������������
) стверджує, що на ділянках, де дезін
фікуючі засоби є недостатньо ефективни
ми, можуть розмножуватися грамнегатив
ні бактерії, що вижили. D.J.C. Bassett (1971)
встановив наявність Pseudomonas multivo
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rans в інфікованих ранах та виявив, що
джерелом зараження були контейнери
з розчином (1:30) засобу Савлон (0,05%
(маса/об’єм) солі ХГК + 0,5% (маса/об’єм)
цетриміду).
R.E. Dixon та співавтори (1976) під
креслювали значення ЧАС у клінічній прак
тиці та зазначали на недоліки цих біоцидів.
За думкою G.F. Finzi та співавторів (1980),
бензалконію хлорид, ХГК та йодоформ
є ненадійними речовинами. Пізніше знову
спостерігалася контамінація йодофору
мікроорганізмами з природною резистент
ністю (Anderson R.L., 1989; O’Rourke E.O.,
2003�������������������������������������
), принаймні в одному з випадків при
чиною контамінації було утворення біо
плівки (Anderson R.L., 1989).
З’явилося декілька коротких статей,
присвячених ХГК. С. Dulake та Е. Kidd
(1966), які досліджували випадки інфекцій
них уражень сечовипускальних шляхів
після хірургічного втручання, виявили мі
кроорганізм, класифікований як дуже по
дібний до Alcaligenes faecalis у сечі 30 па
цієнток після гінекологічних операцій, яким
здійснювався дренаж сечового міхура че
рез встановлений катетер. Втулки, якими
зачинялися катетери, та 0,1% розчин
(маса/об’єм), в яких ці втулки зберігалися
після термічної дезінфекції, також були
контаміновані цим мікроорганізмом.
Н. Beeuwkes та співавтори (1961) звернули
увагу на те, що різні види Proteus є менш
чутливими до ХГК, ніж інші бактерії, але
доказів щодо розвитку резистентності
клітин Proteus rettgeri не знайшли. Цей ви
сновок підтверджено ����������������������
G.E. Davies�����������
та співав
торами (1961) та ��������������������������
W.A. Gillespie������������
(1961). За
стосування ХГК в урології підтримують
Н. Beeuwkes та H.R. de Vries (1956).
На перший погляд здається, що про
блема є невирішуваною: про періодичне
виникнення резистентності бактерій
до дезінфікуючих засобів у реальних клініч
них умовах було відомо ще 50 років тому
і протягом наступних 10–20 років спосте
рігалося багато таких випадків. Однак, як
помічає A.D.
����������������������������������
Russell����������������������
(2002), було б помил
кою стверджувати, що нечутливість бакте
рій спостерігається без винятків. У бага
тьох випадках, щонайменше частково,
резистентність бактерій у практичних умо
вах пояснюється забрудненням розчинів
ЧАС ватою, неналежною якістю води, яка
використовується для приготування роз
чину, застосуванням коркових втулок для
контейнерів, поганими умовами зберіган
ня та «доливом» розчину.

Резистентність бактерій
до дії консервантів

Консерванти для фармацевтичних/
медичних або інших видів продуктів ста
новлять менший інтерес для клінічних епі
деміологів та спеціалістів з мікробіології
довкілля, ніж антисептики та дезінфікуючі
засоби. Однак консерванти потребують
аналізу принаймні з трьох причин. Поперше, стандартна концентрація консер
вантів набагато нижча, ніж концентрація
антисептиків та особливо дезінфікуючих
засобів. Отже, резистентність бактерій
до консервантів може бути більш реальною
загрозою, ніж стійкість до антисептиків
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та дезінфікуючих засобів. По-друге, деякі
консерванти, наприклад ЧАС та ХГК, за
стосовуються також у вищих концентраці
ях як антисептики та дезінфікуючі засоби.
По-третє, в лікарнях та в побуті широко
застосовуються продукти із вмістом кон
сервантів.
Протягом тривалого часу багато до
слідників описували здатність бактерій
адаптуватися до консервантів, які викорис
товують у фармацевтичній та косметичній
продукції (Smart R., Spooner D.F., 1972;
Rosen W.E., Berke P.A., 1973; Croshaw B.,
1976; Yablonski J.I., 1978; Lueck E., 1980;
Borovian G.E., 1983; Orth D.S., 1984;
Orth D.S., Lutes C.M., 1985; Lehmann R.H.,
1988; Hill G., 1995; Hodges N.A., 2002), або
до хімічних речовин, які використовують як
дезінфікуючі засоби (Yablonski J.I., 1978).
У деяких випадках це вимагало внесення
змін до складу продукту та застосування
нових консервантів. G.E. Borovian (1983)
виділив штам Pseudomonas (Burkholderia)
cepacia, здатний не лише розмножуватися
у продукті з низьким рН, але й адаптувати
ся до двох хімічно різних консервантів —
бензойної кислоти та формальдегіду.
Дослідники вважають, що на активність
консервантів у складі готового продукту
впливає декілька чинників. До них належить
можлива несумісність із діючою речовиною
або іншими компонентами, перетворення
на етапі декомпозиції та значення рН
(Hodges N.A., 2002). Отже, щоб уникнути
хибного висновку про виникнення резис
тентності бактерій до консервантів, необ
хідні обережність і досвід.
Біоциди в тій чи іншій формі застосову
валися протягом багатьох років (Hugo W.B.,
1978; 1991; Selwyn S., 1979; Block S.S., 2001;
Newsom S.W.B., 2003�������������������
). Вищенаведена ін
формація свідчить про те, що адаптація
бактерій і резистентність до біоцидів жод
ним чином не є новим явищем. Лаборатор
ні дослідження, проведені понад сторіччя
тому, а також дослідження, проведені
до 1960-х років, є свідченням того, що про
блема була відомою і багато вчених на
магалися визначити вагомість, а також
у деяких випадках, встановити механізми
її виникнення. Пізніші дослідження, які
не розглядалися в цій статті, детальний
огляд яких можна знайти в інших джерелах
(��������������������������������������������
Orth D.S., 2000; Levy S.B., 2001; 2002; Rus
sell A.D., 2002; 2003; Aiello A.E., Larson E.,
2003; Chapman J.S., 2003a; b; Gilbert P.,
McBain A.J., 2003), у багатьох випадках
підтвердили і розширили дані попередніх
досліджень, хоча рівень спостереженої
резистентності не завжди був високим.
Деякі з хімічних речовин, наприклад
акридини (діамантовий фіолетовий, мети
леновий синій), сьогодні використовують
ся рідко, отже, наразі значення результатів
цих досліджень мінімальні. Але, якщо по
дивитися на цю проблему з іншого боку,
завдяки ним з’явилось усвідомлення мож
ливості виникнення стабільної чи неста
більної адаптації та резистентності, а також
перехресної резистентності до різних
за хімічною природою речовин (іноді як
до антибіотиків, так і неантибіотиків), що
дуже важливо. На жаль, багато результатів

проведених раніше досліджень неможливо
пов’язати з реальними клінічними ситуаці
ями або ситуаціями в оточуючому середо
вищі (Russell A.D., 2003).
Більше того, при проведенні багатьох
з названих досліджень у ролі показника
адаптації або резистентності вчені покла
далися лише на зміну значення МІК. На
разі вже відомо, що значення МІК є корис
ною початковою точкою при проведенні
досліджень антибактеріальної активності
біоцидів, але не є свідченням зниження
чутливості до засобу в застосованій кон
центрації (Russell A.D., 2003).
Випадки контамінації дезінфікуючих за
собів відмічені декількома дослідниками, але
вони не завжди зумовлені зниженням чутли
вості. Тим не менш, такі випадки призвели
до більш раціонального ставлення до про
цедур, які застосовуються при приготуванні
та зберіганні дезінфікуючих розчинів. Також
визнано доцільність запровадження ротації
біоцидів у лікарнях (Murtough S.M. et al.,
2001). Наслідки впливу ЧАС у залишковій
концентрації розглядалися C.M. Cousins
(1963). Питання можливого впливу залиш
кової кількості біоцидів на процеси селектив
ного виникнення резистентних штамів бак
терій нещодавно досліджено повторно
(Thomas L. et al., 2000; Russell A.D., 2002).
Консерванти є правомірною складовою
багатьох фармацевтичних та косметичних
продуктів. У деяких випадках вони застосо
вуються також як допоміжні засоби при про
веденні термічної стерилізації. Консерванти
застосовувалися протягом років у складі
стерильних і нестерильних фармацевтичних
продуктів, в тому числі різноманітних імуно
логічних препаратів. Не позбавлений інтер
есу і той факт, що побоювання, які вислов
лювалися 20–30 років тому, щодо можли
вості виникнення резистентності до дії
консервантів (Smart R., Spooner D.F., 1972;
Rosen W.E., Berke P.A., 1973; Croshaw B., 1976;
Yablonski J.I., 1978; Lueck E., 1980; Boro
vian G.E., 1983; Orth D.S., 1984; Orth D.S.,
Lutes C.M., 1985) є актуальними і нині.

Висновки

Оскільки зниження чутливості до біо
цидів відомо протягом тривалого часу,
ймовірним є очікування появи штамів, для
яких характерний високий рівень резис
тентності. Такий висновок також має під
ґрунтя внаслідок надмірного застосування
біоцидів в останні роки, особливо у складі
продукції побутового призначення, власти
вості якої залишають бажати кращого.
Включення до складу продукту антибакте
ріальних речовин дуже часто є недоречним
і, на жаль, підвищує ризик розвитку резис
тентності бактерій. Наразі існують сумніви
щодо обґрунтованості застосування ЧАС,
ХГК і триклозану у зв’язку з можливістю на
буття бактеріями резистентності до них
та до антибіотиків. Тому дуже важливо усві
домлювати, що антисептики та дезінфікую
чі засоби, а також консерванти, які входять
до складу готової продукції, слід застосову
вати лише за необхідністю та пам’ятати
про фактори, які змінюють активність цих
речовин. Крім того, потрібна більш доклад
на інформація про дієвість і дію біоцидів

на бактерії та інші типи мікроорганізмів,
а також про механізми, що зумовлюють не
чутливість бактерій до цих речовин.
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Резистентность
бактерий к антисептикам
и дезинфицирующим
средствам
А.Г. Салманов, В.Ф. Мариевский,
Н.К. Хобзей
Резюме. В последнее время наблюдается
значительный интерес к проблеме резистентности бактерий к антисептикам и дез
инфицирующим средствам, которые вместе
с консервантами определяются новым термином «биоциды». Может возникнуть впечатление, что эта чувствительность является новым тревожным явлением, особенно
когда она сочетается с повышенной резистентностью к антибиотикам при лечении
в больнице, дома или иных условиях. О снижении чувствительности к биоцидам известно в течение длительного времени,
поэтому вероятным является ожидание появления штаммов с высоким уровнем резистентности. Такой вывод также имеет
основания из-за чрезмерного применения
биоцидов в последние годы, особенно в составе продукции бытового назначения,
свойства которой оставляют желать лучшего. Включение в состав продукта антибактериальных веществ очень часто является
неуместным, и, к сожалению, повышает риск
развития резистентности бактерий. Существуют сомнения относительно целесо
образности использования четвертичных
аммониевых соединений, хлоргексидина
и триклозана из-за возможности приобретения бактериями резистентности к ним
и антибиотикам. Поэтому очень важно осознавать, что антисептики и дезинфицирующие средства, а также консерванты, входящие в состав готовой продукции, следует
применять только при необходимости и помнить о факторах, которые влияют на активность этих веществ. Кроме того, нужна более подробная информация об эффективности биоцидов в отношении бактерий
и других типов микроорганизмов, а также
о механизмах, обусловливающих нечувствительность бактерий к этим веществам.
Ключевые слова: биоциды, резистентность, антисептики, дезинфектанты, хлоргексидин, триклозан.

Bacterial resistance
to antiseptics
and disinfectants
A.G. Salmanov, V.F. Marievsky,
M.K. Khobzey
Summary. There has been considerable
recent interest in bacterial adaptation and
resistance to antiseptics and disinfectants,
which, with preservatives, comprise the modern term «biocide». It might thus be surmised
that this insusceptibility is a new and worrying
phenomenon, especially if it is associated with
an increase in antibiotic resistance in the
clinical, domiciliary and other environments.
It is the purpose of this short report to examine whether insusceptibility to biocides is,
indeed, an entirely new phenomenon, is increasing, and if so, is likely to pose a significant clinical and other problem. As reduced
susceptibility to biocides has been known for
a long time, it might be expected by now to
have resulted in the development of highly
biocideresistant strains. This does not appear
to be the case. It might thus be argued that
resistance to biocides is unlikely to occur in
the future. This conclusion is also unwarranted, because in recent years there has
been an explosion in the use of biocides,
particularly in many household products. The
nature of many such products leaves much
to be desired. The inclusion of antibacterial
agents is often unnecessary and has unfortunately increased the possibility of bacterial
resistance arising. There are current concerns about the usage of quaternary ammonium compounds, chlorhexidine and triclosan
and possible bacterial resistance to them and
to antibiotics. It is thus essential that antiseptics and disinfectants, together with preservatives incorporated into formulated products,
should be employed only when necessary and
then only with a full appreciation of the factors
influencing their activity. Additionally, more
detailed information is required about the
actions and activity of biocidal agents on
bacteria and other types of microorganisms
and of the mechanisms involved in bacterial
insusceptibility.
Key words: biocides, resistance, antiseptics,
disinfectants, chlorhexidine, triclosan.
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