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Інтерактивний форум «УКРМЕДІНФО 2017:

загальна лікарська практика», присвячений
20-річчю кафедри загальної практики
(сімейної медицини) НМУ імені О.О. Богомольця
Напередодні новорічних та різдвяних
свят у суботній морозний день 16 грудня
2017 року в столиці України відбулася
знаменна подія серед українських лікарів –
Інтерактивний форум «УКРМЕДІНФО 2017:
загальна лікарська практика». Форум
об’єднав різні терапевтичні спеціальності
лікарської спільноти та різні її вікові
категорії – від молодих прогресивних
лікарів до високопрофесійних фахівців
з великим досвідом роботи у своїй справі.
Форум також підвів підсумки сезону 2017
тренінг-програм для лікарів «Мистецтво
лікування», які в цьому році успішно
відбулися в 17 містах України. Окрема секція
заходу була присвячена 20-річчю кафедри
загальної практики (сімейної медицини)
Національного медичного університету
(НМУ) імені О.О. Богомольця, де згадали
про історію розвитку кафедри, ознайомилися
з результатами науково-дослідницької
роботи педагогічного складу кафедри
та прослухали слова привітання від
представників кафедр сімейної медицини
провідних медичних установ України.
Форум відвідали більше 800 лікарів.
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Інтерактивний форум «УКРМЕДІНФО 2017:
загальна лікарська практика», м. Київ
Захід відбувся за підтримки Міністерства охорони
здоров’я України, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ), Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
(Київ), Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації, Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради.
В інтерактивному форматі провів свою роботу кабінет
профілактики, де кожен учасник заходу мав можливість
ознайомитися з новітніми скринінговими методиками та
не лише пройти їх особисто, а й поставити ряд запитань.
Зокрема визначали індивідуальний серцево-судинний ризик за модифікованою шкалою SCORE, проходили ліпідо27
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Майстер-клас з юлайзеротерапії
граму, глікемію, денситометрію та майс
тер-клас з юлайзеротерапії.
Різні науково-практичні тематики піднімалися доповідачами в програмі в інтерактивному форматі. Зокрема основи
фармакотерапії для практичної медицини,
вибрані питання внутрішньої медицини,
питання превентивної медицини, яка на
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сьогодні покладена в основу роботи лікаря
загальної практики − сімейної медицини,
синдромальний та мультидисциплінарний
підходи у загальнотерапевтичній практиці.
Кожен лікар мав можливість поставити запитання провідним фахівцям та науковцям
вузьких направлень. Атмосфера заходу була
вся просочена бажанням лікарів підвищити
свій рівень знань та поділитися ними з колегами. Завершив наукову програму круглий
стіл на тему «Реформи охорони здоров’я –
фокус на громадське здоров’я».
Доповідь Людмили Володимирівни
Юдіної (кандидата медичних наук, доцента кафедри фтизіатрії та пульмонології
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ)
«Хронічний бронхіт та хронічні обструктивні захворювання легень: місце
небулайзерної терапії» ознайомила лікарів з сучасними підходами до діагностики
та лікування хронічного обструктивного
захворювання легень з позиції лікаря загальної практики − сімейної медицини на
засадах доказової медицини.

Щасливі володарі Небулайзера
28
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Доповідь професора Олександра Костянтиновича Дуди (доктор
медичних наук, завідувач кафедри
інфекційних хвороб Національної
медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика, Київ) «Антибіотикорезистентність та шляхи
її подолання» відкрила для слухачів
важливі аспекти антибіотикотерапії, необґрунтоване призначення
якої на сьогодні набуло загрозливого характеру.
Приємним завершенням тренінг-програми стало святкове розважальне шоу та розіграш цінних
професійних подарунків серед лікарів. Троє із них стали володарями
сучасних небулайзерів «Юлайзер
Хоум» від Корпорації «Юрія-фарм».
Матеріали доповіді завідувача
кафедри інфекційних хвороб
Національної медичної
академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика
(Київ), доктора медичних
наук, професора Олександра
Костянтиновича Дуди
«Антибіотикорезистентність
та шляхи її подолання»
Безконтрольне та надмірне використання антибіотиків у медицині, ветеринарії, сільському господарстві та тваринництві призвело
до розвитку антибіотикорезистентності. Проблема набула глобального характеру. Тому 21 вересня
2016 року на Генеральній Асамблеї
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ООН в Нью-Йорку (США) було
вперше підняте питання глобальної
антибіотикорезистентності. Голови держав взяли зобов’язання скоординувати свої дії, спрямовані на
подолання стійкості збудників до
антимікробних препаратів.
Починаючи з 2016 року Все
світня організація охорони здоров’я
(ВООЗ) на чолі з Маргарет Чен
та Організація Об’єднаних Націй
(ООН) провели низку конференцій,
спрямованих на підвищення інформованості про дану проблему і пропаганду раціонального використання антибактеріальних засобів.
За оцінкою Експертної комісії
по боротьбі з антибіотикорезистентністю (США) у світі щорічно
використовується 73 млрд разових
доз або 300 тисяч тонн антибіо
тиків. Якщо ми далі будемо використовувати антибіотики такими
темпами − вони не будуть надалі
працювати, а деякі з них вже не
працюють. Якщо ми не зможемо
пригальмувати антибіотикорезистентність, що все швидше розповсюджується, то до 2050 року саме
з цієї причини світ буде втрачати до 10 мільйонів осіб щорічно.
Тому ми сьогодні говоримо про
обмеження використання антибактеріальних засобів для боротьби з антибіотикорезистентністю.
Відповідно до офіційної оцінки з причини резистентності до
антибіотиків і неможливості вилі-

Професор
Олександр Костянтинович Дудa

кувати різні інфекції в рік помирає
не менше 700 тисяч осіб. Точно підрахувати кількість жертв неможливо, тому на справді їх − набагато більше. Особливо тривожною
стає ситуація з туберкульозом:
в 105 країнах циркулюють збудники, стійкі одразу до кількох антибіотиків, а за даними ВООЗ такі
штами Mycobacterium tuberculosis
в 2014 році були знайдені у 480 тисяч осіб. Якщо говорити про наш
регіон, то мікобактерії туберкульозу в країнах Східної Європи
мультирезистентні,
насамперед
через те, що для лікування туберкульозу використовувалися найрізноманітніші антибактеріальні
препарати.
За даними ВООЗ в країнах Євросоюзу від інфекцій, викликаних
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стійкими бактеріями, щороку гине
більше 25 тисяч людей, а фінансові витрати на лікування таких інфекцій становлять понад 1,5 млрд євро. І сімейні
лікарі є ключовою фігурою в стриманні резистентності. Саме від них залежить, наскільки розумною виявиться
політика застосування антибіотиків
у масштабах всієї країни.
В сезон гострих респіраторних інфекцій хочу звернути вашу увагу, що при лікування респіраторних вірусних інфекції
не можна призначати антибактеріальні
препарати. Ви можете думати, що інфекція викликана бактеріями чи збудниками, які посідають проміжний стан (мікобактерії, хламідії пневмонії тощо). Проте
ви маєте довести, що інфекція у даного
пацієнта викликана саме бактеріальним
збудником, а не вірусом, і тільки в такому
випадку можна призначити антибіотик.
Адже на сьогоднішній день не існує профілактичного призначення антибіотиків
у практиці сімейного лікаря. Винятком є
лише хірургічні протоколи лікування –
при оперативних втручаннях на кишківнику, коли має місце профілактичне
призначення антибактеріальних засобів.
Як виглядає ера антибіотиків від
початку синтезу до того часу, коли
вони припиняють свою роботу? Найбільший строк дії, наприклад, мають
еритроміцин та ванкоміцин (середня
тривалість ефективності дії яких становить 30−40 років до початку розвитку
антибіотикорезистентності).
Останні антибіотики, розробка яких
розпочалася на початку 2000 року
30
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(лінезолід, даптоміцин, цефтаролін)
та у відкриття яких вкладаються мільярди (1−1,5 млрд доларів – середній
показник вартості розробки одного антибактеріального засобу), мали
дуже коротку тривалість використання – 5−7 років, після чого спостерігалося різке зниження ефективності при
їх застосуванні та розвиток антибіотикорезистентності.
Розглянемо основні причини розвитку антибіотикорезистентності.
1. Нерозбірливе призначення антибактеріальних засобів (недотримання тривалості курсу
та доз). Тому є чітка і конкретна
інформація по кожному антибактеріальному засобу стосовно
доз та строків їх призначення.
І з цим у нас є реальна проблема. Так, найчастіше наші
лікарі призначають лікування
антибіотиками при пневмонії
на 5 днів. Для повноцінної дії
антибіотики має відбутися елімінація збудника, і для цього
недостатньо 5 днів. Межі тривалості призначення антибіотиків
стали розмитими. Раніше було
чітко прописано, що лише після
трьохденної нормалізації температури тіла можна відміняти
антибіотики. Зараз у протоколах прописано, що лікування
становить близько 10 діб.
2. Призначення емпіричної антибактеріальної терапії без адекватного виявлення збудника.
www.health-medix.com
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3. Труднощі своєчасної та точної
ідентифікації патогенних мікроорганізмів.
На сьогодні навіть ВВС повідомляє про шляхи поширення резистентність до антибіотиків (рис. 1).
Картина етіологічної структури
збудників гнійно-септичних інфекцій має таку картину (рис. 2).
ВООЗ наводить дивну статистику,
звідки людина більше всього отримує антибіотики (рис. 3). Так, в 75%
випадків протягом життя людина
отримує антибіотики через продукти
тваринництва та продукти молочного походження, які також на сьогодні
є джерелом надходження антибіотиків в організм людини. І коли така
людина знаходиться в критичному
стані і дійсно потребує призначення
антибіотиків − вони можуть не працювати.
В 2017 році ВООЗ виділила три
категорії найбільш небезпечних збудників, які мають високий рівень пріоритетності щодо створення нових антибактеріальних засобів.
Перша категорія пріоритетності
(критично високий рівень пріоритетності):
– Acinetobacter baumannii, стійкі
до карбапенемів;
– Pseudomonas aeruginosa, стійкі
до карбапенемів;
– Enterobacteriaceae,
стійкі
до карбапенемів, виробляють
β-лактамази
розширеного
спектра (БЛРС).
МЛ №1-2 (147-148) 2018

Рис. 1. Як поширюється резистентність до антибіотиків
Стрептококи Інші види
Псевдомонади
(домінують
Pseudomonas aeruginosa – 95%)
Ацинетобактер
(домінують Acinetobacter
baumanii – 97,6%)

4%
8%

5%

14 %

48 %

Ентеробактерії
(домінують клебсіели – 48,5%,
кишечка паличка – 25%)

21 %
Стафілококи
(домінують Staphylococcus aureus – 50%,
Staphylococcus epidermidis – 26%)

Рис. 2. Етіологічна структура збудників гнійно-септичних інфекцій

Друга категорія пріоритетності (високий рівень пріоритетності):
– Enterococcus faecium, стійкі до ванкоміцину;
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Рис. 3. Стійкість до антибіотиків: як вона поширюється

– Staphylococcus aureus, стійкі
до метициліну, помірно чутливі або стійкі до ванкоміцину;
– Helicobacter pylori, стійкі
до кларитроміцину;
– Campylobacter spp., стійкі
до фторхінолонів;
– Salmonellae, стійкі до фторхінолонів;
– Neisseria gonorrhoeae, стійкі до цефалоспоринів, фторхінолонів.
Третя категорія пріоритетності
(середній рівень пріоритетності):
32

– Streptococcus pneumoniae, нечутливі до пеніциліну;
– Haemophilus influenzae, стійкі до ампіциліну;
– Shigella spp., стійкі до фторхінолонів.
Важливою проблемою формування антибіотикорезистентності
є розвиток біоплівок. Біоплівка – це «кворум» мікроорганізмів
і полісахаридів. Кількість бактерії в ній становить 5−35% маси
біоплівки, все інше − це міжклітинний матрикс (полісахаридний
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каркас), який не дає можливості
антибіотикам зруйнувати сформовану біоплівку. Функції біоплівки:
– зв’язує клітини, органічні
та неорганічні субстрати;
– підвищує адгезію бактерій
до епітелію та будь-яких поверхонь (живого та неживого походження);
– знижує ефективність антибактеріальної терапії;
– допомагає виживати бактеріям у зовнішньому середовищі, що постійно змінюється.
Лікувати хворих, в яких з’являються біоплівки, вкрай важко,
насамперед це пацієнти хірургічного профілю. В ході дослідження
біоплівки, утвореної внаслідок дії
Pseudomonas aeruginosa, було виділено 5 стадій її розвитку. Перші три
стадії зворотні. Дія антибіотиків
на цих стадіях більш ефективна, ніж
на останніх двох. Четверта та п’ята
стадії є незворотними, коли іде розрив полісахаридного каркасу і розповсюдження мікроорганізмів в інші
органи і системи та формування септичних станів у таких хворих.
До групи підвищеного ризику
з розвитку біоплівок належать:
– особи з імунодефіцитом
(люди з ВІЛ-інфекцією/
СНІД, онкологічні хворі, пацієнти після пересадки органів, тяжкі астматики тощо);
– хворі на цукровий діабет;
www.health-medix.com
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– особи, що використовують
ін’єкційні наркотики;
– пацієнти, що приймають антибіотики;
– діти;
– люди похилого віку;
– студенти, що проживають
у гуртожитках;
– особи, що знаходяться або
працюють в медичних закладах протягом тривалого
періоду;
– пацієнти зі штучним стегновим чи голосовим протезом, центральним венозним
катетером, внутрішньосечоводним приладом, з протезованими клапанами серця, сечовим катетером;
– люди, які перебувають
в замкнутому просторі,
в тому числі ув’язнені, солдати, спортсмени.
Методи лабораторної діагностики антибіотикорезистентності:
– виявлення спалахів метицилін-резистентної
стафілококової
інфекції
проводять діагностичні мікробіологічні та референтні лабораторії;
– існують експрес-методи, що
дозволяють виявити вид
та охарактеризувати штам
збудника;
– такі методи, як ПЦР в реальному часі або кількісна
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ють у клінічних лабораторіях для швидкого виявлення
та ідентифікації штамів метицилін-резистентного стафілокока;
– інший широко застосований
лабораторний тест − це тест
латекс-аглютинації, що дозволяє виявити β-лактам-резистентний пеніцилін-зв’язуючий білок (англ.) PBP2a,
який надає золотистому стафілококу стійкість до метициліну та оксациліну.

Як боротися
з антибіотико
резистентністю?
Є два погляди на проблему:
ескалаційна терапія (від простого до складного) та деескалаційна терапія. Тобто при ескалаційній антибіотикотерапії спочатку
призначають прості антибіотики,
поступово переходячи до більш
складних. Концепція деескалаційної терапії полягає в тому, що
в якості стартової емпіричної
терапії, яку починають відразу
після встановлення діагнозу, використовують комбінацію антимікробних засобів, що діють на всіх
можливих збудників інфекції.
Доводом на користь комбінованої терапії є:
– більш широкий спектр активності;

– подолання стійкості, ймовірність якої вище при застосуванні одного препарату;
– наявність теоретичних даних про синергізм визначених засобів.
Найадекватнішою комбінацією
антибіотиків при лікуванні внутрішньолікарняних інфекцій є поєднання аміноглікозиду, карбапенему
і ванкоміцину (активність >90%).
Стандартом антибіотикотерапії при
лікуванні Гр(-) госпітальної інфекції
є аміноглікозиди (монотерапія чи
комбінація). Із них найактивнішим
по відношенню до P. aeruginosa є
тобраміцин (Браксон, виробництва
компанії «Юрія-фарм»), що відмічено в Наказі МОЗ України від 19 березня 2007 р. №128.
Важливим моментом при лікуванні бактеріальної інфекції є детоксикаційна терапія, яку якісно
забезпечую Реосорбілакт – багатокомпонентний поліфункціональний розчин. Реосорбілакт є ефективним засобом для проведення
малооб’ємної інфузійної терапії.
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