Епіднагляд за інфекційними хворобами
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Понад 70 % мікроорганізмів, які
спричиняють внутрішньолікарняні
інфекції (ВЛІ), є резистентними до
дії, щонайменше, одного антибіо$
тика.
Особливе занепокоєння викликають
збудники хірургічних ранових інфек$
цій, які є резистентними до дії кіль$
кох лікарських препаратів, – мульти$
резистентні мікроорганізми (МРМ).
Аналіз та узагальнення даних щодо
резистентності мікроорганізмів дає
змогу зрозуміти шляхи передачі та
передбачити ефективні заходи з про$
філактики хірургічних інфекцій.
Оскільки лікувально$профілактичні
заклади істотно відрізняються один
від одного за своїми фізичними та
функціональними характеристика$
ми, при плануванні заходів з конт$
ролю та запобігання розповсю$
дженню резистентних мікроорганіз$
мів слід враховувати специфічні по$
треби кожної популяції та конкрет$
ного закладу охорони здоров’я.
Профілактика і контроль за розпов$
сюдженням МРМ у більшості країн
світу є національним пріоритетом,
а відповідальність за впровадження
відповідних профілактичних заходів
беруть на себе держава та всі ме$
дичні заклади.
Для забезпечення контролю та про$
філактики розповсюдження нозо$
коміальних інфекцій хірургічні ста$
ціонари мають бути забезпечені
відповідними ресурсами, до яких
належать і консультації експертів,
і лабораторна підтримка, і контроль
за дотриманням відповідних вимог,
і аналіз даних. У ході вивчення орга$
нізації контролю та профілактики
розповсюдження нозокоміальних

інфекцій встановлено, що персонал
закладів охорони здоров’я краще
розуміє та більш ретельно дотри$
мується рекомендованих заходів з
контролю в тому разі, якщо керівни$
ки лікарень беруть участь у забез$
печенні проведення заходів, спря$
мованих на зменшення кількості
випадків передачі МРМ.
З точку зору епідеміології, під МРМ
маються на увазі мікроорганізми
(головним чином – бактерії), резис$
тентні до дії одного або кількох кла$
сів антибіотиків. Незважаючи на те,
що певні МРМ відомі резистентні$
стю до дії лише одного агента (MRSA
або VRE), зазначені мікроорганізми
також часто демонструють резис$
тентність до дії більшості інших анти$
біотиків, що є на ринку, тому вони
потребують особливої уваги в за$
кладах охорони здоров’я.
Крім MRSA та VRE, особливу увагу
слід приділити певним грам$нега$
тивним бактеріям, включаючи ті, що
виробляють бета$лактамази розши$
реного спектру (ESBL) та є резис$
тентними до дії антибіотиків різних
класів. Ця група мікроорганізмів
включає Escherichia coli та Klebsiella
pneumoniae, а також штами Acineto$
bacter baumannii, резистентні до дії
всіх антибіотиків, або всіх, за винят$
ком іміпенему. У медичних закладах,
що призначені для тривалого ліку$
вання пацієнтів, важливо здійсню$
вати контроль за розповсюдженням
S. pneumoniae, резистентних до дії
багатьох препаратів одночасно,
включаючи пеніцилін та інших аген$
тів широкого спектру, макролідів та
фторхінолонів. Штами S. aureus, що
характеризуються середньою чутли$
вістю до дії ванкоміцину (VISA) або

резистентністю до дії ванкоміцину
(МRSA), впливають на пацієнтів, які
належать до певної популяції.
У більшості випадків нозокоміальні
інфекції, спричинені МРМ, демон$
струють ті самі клінічні ознаки, що й
інфекції, які спричиняються чутливи$
ми патогенами. Однак варіанти ліку$
вання пацієнтів, що страждають на
ці інфекції, часто обмежені. Незва$
жаючи на те, що на сьогодні є анти$
біотики, призначені для лікування
VRE та MRSA, резистентність до но$
вих препаратів у клінічних ізолятів
уже розвинулася. Так само обмеже$
ними є варіанти лікування захворю$
вань, спричинених ізолятами грам$
негативних бактерій, що виробляють
бета$лактамази розширеного спек$
тру (ESBL), штамами A. baumannii,
резистентними до дії всіх антибіоти$
ків, крім іміпенему. Ці обмеження
можуть вплинути на способи викори$
стання антибіотиків у плані пригні$
чення нормальної мікрофлори та
створення сприятливого середови$
ща для розвитку колоній, що є потен$
ційно резистентними до дії кількох
лікарських препаратів одночасно.
Збільшення тривалості перебування
пацієнтів у лікарнях, пов’язані з цим
затрати та показники смертності та$
кож асоціюються з MРМ. У двох до$
слідженнях було доведено підвищен$
ня смертності та збільшення терміну
перебування пацієнтів у лікарнях і
витрат, пов’язаних з нозокоміальни$
ми інфекціями, викликаних грам$по$
зитивними (VRE) та грам$негативни$
ми бактеріями (K.pneumoniae, Enter$
nobacter spp.), резистентними до дії
кількох антибіотиків одночасно. По$
казано, також, що резистентність до
дії ванкоміцину є незалежним пере$
двісником смерті від ентерококової
бактеріємії. Дослідники повідомля$
ють, що MRSA може поводитися не
так, як інші MРМ. Під час досліджень
порівняли пацієнтів, у яких виявле$
но MRSA, з пацієнтами, в яких ви$
явлено S. aureus, чутливий до дії ме$
тициліну (MSSA). Було встановлено,
що у пацієнтів, у яких має місце ко$
лонізація штамами MRSA, частіше
розвиваються нозокоміальні інфек$
ції, що характеризуються різними
симптомами.
За даними літератури, показники
розповсюдження MРМ коливаються
залежно від географічного розташу$
вання та типів закладу охорони здо$
ров’я, а також політики використан$
ня антибіотиків. Наприклад, ванко$
міцин$резистентні ентерококи (VRE)

з’явилися вперше у східних штатах
США на початку 90$х років минулого
століття, однак у західних штатах
США їх було виявлено лише через
декілька років.
За останні кілька років показники
розповсюдження MРМ в амери$
канських лікарнях та медичних цент$
рах постійно збільшуються. Так, як$
що до початку 90$х років минулого
століття показники MRSA становили
20–25 % ізолятів Staphylococcus
auerus, що виявлялися в госпіталі$
зованих пацієнтів, то в 1999 році ці
показники становили понад 50 %,
а в 2003 р. – вже 59,5 %. Ідентичне
збільшення показників розповсю$
дження сталося і з VRE. У 1990–
1997 рр. показники розповсюджен$
ня VRE серед ізолятів ентерококів,
виявлених у госпіталізованих па$
цієнтів, виросли з 1 % до 15 %. Цей
показник у 1999 р. становив майже
25 % від загальної кількості ізолятів
ентерококів, а у 2003 р. їх кількість
зросла до 28,5 %.
Показники грам$позитивних бакте$
рій, резистентних до дії бета$лакта$
маз розширеного спектру (ESBL),
фторхінолонів, карбапенемів та амі$
ноглікозидів також збільшилися.
Наприклад, у 1997 р. програма спо$
стереження за дією антибіотиків
SENTRY виявила, що серед ізолятів
K. pneumoniae, виявлених у США,
показники резистентності до дії цеф$
тазидиму та інших цефалоспоринів
третього покоління становила 6,6 %,
9,7 %, 5,4 % та 3,6 % для кровотоку,
пневмонії, хірургічних ран, інфекцій
сечового тракту відповідно. У 2003 р.
20,6 % усіх ізолятів K. pneumoniae,
виявлених у відділеннях інтенсивної
терапії лікарень США, демонструва$
ли резистентність до зазначених ан$
тибіотиків. Так само між 1999 та
2003 рр. резистентність Pseudomo$
nas aeruginosa до фторхінолонів
збільшилася у відділеннях інтенсив$
ної терапії з 23 % до 29,5 % (NNIS).
Також під час дослідження у 15 лі$
карнях США у 1999 р. було виявле$
но, що 53 % штамів A. baumannii є
резистентними до дії карбапенемів,
а 10 % штамів P. aeruginosa демон$
стрували резистентність до дії іміпе$
нему. В 1994–2000 рр. у ході пере$
вірки пацієнтів відділень інтенсив$
ної терапії в масштабах всієї країни
(дослідження проводилося в лікар$
нях 43 штатів США) було виявлено,
що загальна чутливість до дії ципро$
флоксацину зменшилася з 86 % до
76 %, і тимчасово асоціювалася зі

збільшенням кількості використан$
ня фторхінолонів у США.
І нарешті, аналіз тимчасових тенден$
цій резистентності до дії антибіотиків
у пацієнтів відділень інтенсивної те$
рапії для хірургічних хворих, прове$
дений у 23 американських лікарнях
у 1996–1997 та в 1997–1998 рр.,
виявив значне збільшення поши$
рення резистентних ізолятів, вклю$
чаючи MRSA, P. aeruginosa, резис$
тентних до дії ципрофлоксацину, а
також E. coli, резистентних до дії
ципрофлоксацину та офлоксацину.
Це збільшення дослідники поясню$
ють кількома факторами, серед них:
селективний тиск, що створюється
внаслідок дії антибіотиків (зокрема
фторхінолонів) за межами відділень
інтенсивної терапії та/або в суспіль$
стві; збільшення показників появи
у пацієнтів колоній MRSA та їх інфі$
кування цим штамом; недостатнє
виконання вимог щодо контролю за
поширенням інфекцій; або сукуп$
ність усіх перелічених факторів.
Таким чином, на нашу думку, незва$
жаючи на наявність належного об$
сягу літератури та проведених дослі$
джень, адекватний комплекс захо$
дів боротьби із резистентністю, що
базуються на свідченнях і можуть
застосовуватися у закладах охорони
здоров’я будь$якого типу, точно ви$
значити не вдається.
Це можна пояснити розбіжностями
у методиках вивчення та оцінках ре$
зультатів різних заходів, включаючи
відсутність довільних і контрольних
тестів, які б дали можливість порів$
нювати один захід з контролю за по$
ширенням МРМ (або стратегію) з ін$
шим. Крім того, інформація, наведе$
на у доступній літературі, має описо$
вий і частково експериментальний
характер (за своєю природою).
Досвід багатьох країн світу свідчить,
що вирішення проблеми антибіоти$
корезистентності збудників ВЛІ не$
можливе без розробки і впрова$
дження сучасної системи епідеміо$
логічного нагляду. Необхідними кро$
ками у цьому напрямі є реєстрація
та облік усіх форм післяопераційних
гнійно$запальних інфекцій, лабора$
торне забезпечення розшифровки
етіологічної структури ВЛІ, створен$
ня комп’ютерної бази даних для епі$
деміологічного аналізу та прогнозу$
вання поширення у хірургічних ста$
ціонарах появи та поширення шта$
мів мікроорганізмів, резистентних
до дії протимікробних препаратів.
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