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В останнє десятиріччя у всьому світі в кліні-

ках різного профілю відбувається зростання питомої 

ваги гнійно-септичних інфекцій (ГСІ), які ускладню-

ють перебіг основного захворювання [1,2,3]. Навіть в 

економічно розвинутих країнах виникають значні 

труднощі в боротьбі з гнійною інфекцією. Така ситуа-

ція пов’язана, насамперед, з появою штамів мікроор-

ганізмів, резистентних до більшості сучасних антибі-

отиків [4,5]. Розвиток антибіотикорезистентності є 

природною біологічною відповіддю на широке вико-

ристання протимікробних препаратів (ПМП), які 

створюють селективний тиск на мікроорганізми. При-

скорює відбір,  виживання та розмноження резистен-

тних штамів збудників безконтрольне та нераціональ-

не застосування антибіотиків в лікувальній практиці. 

Проте персистенція полірезистентних збудників може 

бути пов’язана також з радикальною зміною мікроо-

точення людського суспільства. Симбіотичні стосун-

ки людини з мікроорганізмами, сформовані в ході 

еволюції, в значній мірі порушились. Під впливом 

різних факторів змінюється імунологічна реактив-

ність макроорганізму, трансформуються біологічні 

властивості збудників інфекційних ускладнень [6,7]. 

Тому дослідження, спрямовані на вивчення біологіч-

них властивостей антибіотикорезистентних штамів – 

збудників ГСІ, є актуальними. 

Метою роботи стало проведення досліджень 

щодо вивчення деяких персистентних властивостей 

(антилізоцимна, антикомплементарна, адгезивна ак-

тивність) збудників гнійно-запальних інфекцій, виді-

лених в торакоабдомінальних відділеннях хірургічних 

стаціонарів, та визначення  їх інформативності в про-

гнозуванні формування  антибіотикорезистентності  

зазначених збудників. 

 Матеріали та методи дослідження. Проведе-

но вивчення біологічних властивостей 270 клінічних 

штамів збудників, які  були виділені в лабораторії 

клінічної мікробіології в 2007-2009 рр. від хворих з 

гнійно-запальними ускладненнями після хірургічних 

втручань на органах грудної та черевної порожнини. 

Культури збудників було розподілено на дві групи: 

перша група – штами з помірною антибіотикорезис-

тентністю (стійкість до 1-2-ох груп антибіотиків), 

друга група - штами з ознаками полірезистентності 

(стійкість до 3-ох та більше груп антибіотиків). 

 Вивчення антикомплементарної  та антилізо-

цимної активності досліджених культур штамів про-

водилось за методом,  в основу якого покладений 

принцип тестування протективної дії мікроорганізмів 

та продуктів їх життєдіяльності по відношенню до 

росту індикаторного штаму  E. coli у присутності 

комплементу [8]  та Micrococcus luteus  у присутності 

лізоциму [9] сироватки крові. 

 При дослідженні адгезивних властивостей  

штамів-збудників ГСІ у якості клітин макроорганізму 

використовувались еритроцити [10], тому що вони 

мають на своїй поверхні глікофорин - сполуку, іден-

тичну глікокаліксу епітеліальних клітин, на яких роз-

ташовані рецептори для адгезинів мікробів. Адгезивні 

властивості оцінювались під світловим мікроскопом з 

розрахунком  середнього показника адгезії (СПА) – 

середньої кількості мікробних клітин, закріплених на 

одному еритроциті з переглядом не менше 25 еритро-

цитів, враховуючи не більше п’яти еритроцитів в од-

ному полі зору. 

Достовірність відмінностей отриманих результатів 

дослідження оцінювали за допомогою критерію 

Стьюдента. 

 Результати дослідження. Вивчення персисте-

нтних властивостей антибіотикорезистентних штамів 

збудників ГСІ підтвердило різний ступінь активності 

по відношенню до комплементу та лізоциму  в куль-

турах збудників першої та другої групи (табл. 1). 

 

Таблиця 1 - Антикомплементарна та антилізоцимна активність збудників гнійно-запальних ускладнень 

в торакоабдомінальній хірургії 

Штами  

мікроорганізмів 

Кіль- 

кість 

 

шта- 

мів 

(п) 

 

Антикомплементарна активність 

(мкг/мл) 

Антилізоцимна активність 

(мкг/мл) 

культур  

І групи 

 

культур  

ІІ групи 

культур  

І групи 

культур  

ІІ групи 

Staphylococcus spp.  

  65 

3,4 ± 1,2 

(п = 45) 

5,9 ± 1,4* 

(п = 20) 

      -        -    

Streptococcus spp.  

  33 

1,9 ± 0,5 

(п = 16) 

5,8 ± 1,2* 

(п = 17) 

      -        - 

Enterococcus spp.  

  24 

2,2 ± 0,7 

(п = 14) 

6,6 ± 1,5* 

(п = 10) 

      -        - 

Proteus spp.  7,5 ± 0,4 10,5± 0,6 6,5 ± 0,8 9,8 ± 1,4 
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   7 (п = 1) (п = 6) (п = 1) (п = 6) 

Klebsiella spp.  

  27 

6,5 ± 0,8 

(п = 6) 

9,5 ± 1,1* 

(п = 21) 

5,4 ± 0,9 

(п = 6) 

8,5 ± 1,0* 

(п = 21) 

P.aeruginosa  

  13 

       - 9,9 ± 0,8 

(п =13) 

- 11,6 ± 1,8 

(п = 13) 

E.coli  

  81 

4,5 ± 0,5 

(п = 9) 

7,5 ± 0,6* 

(п = 72) 

5,9 ± 0,8 

(п = 9) 

9,9 ± 1,4* 

(п = 72) 

Enterobacter spp.  

 20 

3,6 ± 1,1 

(п = 6) 

4,2 ± 2,0 

(п = 14) 

4,8 ± 0,9 

(п = 6) 

8,8 ± 1,6* 

(п = 14) 

   Примітка:  * -  статистично достовірна різниця між показниками груп. 

 Антикомплементарна дія  грампозитивних 

кокових  та грамнегативних збудників другої групи  

(окрім ентеробактеру)  вірогідно перевищувала пока-

зники мікроорганізмів першої групи. Найбільшими 

показники антикомплементарної активності  вияви-

лись серед штамів протею, клебсієл та синьогнійної 

палички  другої групи збудників. 

     Полірезистентні штами протею, клебсієл, кишкової 

палички та ентеробактеру  мали також високу антилі-

зоцимну активність, яка достовірно перевищувала 

активність зазначених  збудників в першій групі. 

Найвищими показники антикомплементарної дії були 

в культурах кишкової та синьо гнійної паличок. 

 При  оцінюванні адгезивних властивостей збу-

дників гнійно-септичних ускладнень в торакоабдомі-

нальній хірургії враховували середню кількість мік-

робів навколо одного еритроцита. Адгезивні власти-

вості збудника вважались низькими  при значеннях 

СПА  від 1,01 до 2,0, середніми – від 2,01 до 4,0, ви-

сокими – більше за 4,0. Було встановлено, що у стафі-

лококів першої  мікробної групи культури з високими 

значеннями СПА складали 38,44 ± 3,6 % від загальної 

кількості досліджених штамів, у той час як в культу-

рах другої групи цей показник сягав 75,56 ± 8,1 %. У 

стрептококів та ентерококів  першої групи СПА  

складав 25,3 ± 2,2 %  та 32,8 ± 4,1 %, другої групи – 

65,9 ± 5,5 %  та 72,4± 9,0 %  відповідно.  Статистично 

значущі відмінності  показника  адгезії в різних гру-

пах збудників було зафіксовано  серед  кишкової па-

лички та клебсієл. Високі значення  середнього пока-

зника адгезії, які наближались до 80-90 %,  відмічено 

у протея та синьогнійної палички обох досліджених 

груп збудників.  

 

Висновки 

1. У збудників гнійних ускладнень в торакоабдомі-

нальній хірургії виявлено різний ступінь антикомпле-

ментарної та антилізоцимної активності. Поліантибіо-

тикорезистентні штами збудників мають більш вира-

жений пригнічуючий ефект  по відношенню до ком-

плементу та лізоциму, ніж помірнорезистентні. Анти-

біотикорезистентним штамам збудників гнійних 

ускладнень в торакальній та абдомінальній хірургії 

притаманні також високі адгезивні властивості. 

2.    Отримані результати досліджень дозволяють 

зробити припущення щодо можливості прогнозування 

процесу формування підвищеної резистентності до 

антибіотиків серед збудників гнійно-запальних ускла-

днень в торакоабдомінальній хірургії на підставі змі-

ни персистентних властивостей зазначених збудників. 
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Проведене дослідження  персистентних властивостей 

(антилізоцимна, антикомплементарна, адгезивна ак-

тивність) збудників гнійно-запальних інфекцій, виді-

лених в торакоабдомінальних відділеннях хірургічних 

стаціонарів, та оцінена  їх інформативність в прогно-

зуванні формування  антибіотикорезистентності  за-

значених збудників. Встановлено, що поліантибіоти-

корезистентні штами збудників створюють більш ви-

ражений пригнічуючий ефект  по відношенню до 

комплементу та лізоциму, ніж помірно резистентні. 
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Изучение некоторых факторов персистенции ан-

тибиотикорезистентных возбудителей гнойно-

воспалительных осложнений в торакоабдоми-

нальной хирургии 

Дьяченко В.Ф., Ягнюк Ю.А., Марющенко А.М., 

Бакуменко А.В., Городницька Н.І. 

Проведено исследование персистентных свойств (ан-

тилизоцимная, антикомплементарная, адгезивная ак-

тивность) возбудителей гнойно-воспалительных ин-

фекций, выделенных в торакоабдоминальных отделе-

ниях хирургических стационаров, и оценена их ин-

формативность в прогнозировании формирования 

антибиотикорезистентности указанных возбудителей. 

Установлено, что полиантибиотикорезистентные 

штаммы возбудителей оказывают более выраженный 

подавляющий эффект в отношении комплемента и 

лизоцима, чем умереннорезистентные. 

Ключевые слова: антибиотикорезистентность, гной-

но-воспалительные осложнения, персистентные свой-

ства бактерий. 
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Study of some persistance factors of  antibiotic-

resistance  strains of pyoinflammatory complications 

in thoracoabdominal surgery                                         

Dyachenko V.F, Yahnyuk J.A, Maryuschenko A.M, 

Bakumenko A.V., Gorodnitskaya N.I. 

The research of persistance properties (antilyzocimic, 

anticomplementic and adhesive activity)of strains of pyo-

septic infections which was selected in thoracoabdominal 

surgical hospitals was conducted and was assessed their 

informative in predicting of the formation of antibiotic-

resistants these pathogens. Established that antibiotic-

resistants  strains created more significant depressing ef-

fect against complement and lysozyme than the moderate-

ly resistant. 

 Key words: antibioticresistantce,  pyo-septic complica-

tions, persistance properties  


