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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Серед захворювань органів черевної порожнини 
гострий некротичний панкреатит (ГНП) займає третє місце, після гострого 
апендициту та гострого холециститу. Загальна летальність за даного 
захворювання становить 4,28-5,50%, а за його деструктивних форм смертність у 
післяопераційному періоді досягає 20-40% (Султанов, 2015; Велигоцкий, 2010). 
Сучасні методи хірургічного лікування і консервативної післяопераційної терапії 
ГНП дещо поліпшили результати лікування, однак і нині їх не можна вважати 
задовільними (García Carretero R 2017 Багненко и др. 2009;). Медико-соціальний 
аспект проблеми ГНП в Україні обумовлено значною частотою оперативних 
втручань, що повторюються, вартісною консервативною терапією, 
незадовільними результатами хірургічного лікування, високим рівнем 
післяопераційної летальності та інвалідизації осіб працездатного віку (Hansen, 
2017; Криворучко, 2013;  Копчак, 2013).  

Серед чинників ГНП провідне місце посідають факультативно-анаеробні та 
облігатно-анаеробні мікроорганізми, які виділяються з гною від першої доби і в 
подальші періоди захворюваності (Prashanth Rawla, 2017). Тому актуальним є 
своєчасна мікробіологічна діагностика ГНП, а також з'ясування ролі певних видів 
мікроорганізмів у патогенезі цього захворювання (Vladimirova, 2015). Слід 
зазначити, що роль мікроорганізмів у розвитку ГНП наразі вивчено недостатньо, а 
на теренах України такі дослідження взагалі раніше не проводились (Велигоцкий, 
2010). 

За стандартами лікування ГНП використовують антимікробні препарати 
широкого спектру дії. Однак ефективність емпіричної антибактеріальної терапії 
даної патології досить низька, зокрема, через стійкість збудників до 
антибактеріальних препаратів. 

Перелічене вище вказує на актуальність проблеми вдосконалення підходів 
щодо лікування хворих на ГНП, що базуються на визначенні домінуючих видів 
збудників цього захворювання, а також їх чутливості до антибіотиків. Крім того, 
розвиток стійкості мікроорганізмів до антимікробних препаратів спонукає до 
пошуку альтернативних методів лікування (Прихідько, 2015; Пугачев, 2012). 
Одним з них може стати застосування бактеріофагів у комплексі з 
антибактеріальними препаратами, що може бути перспективним при ГНП,  що 
важко піддаються лікуванню. Однак в літературі недостатньо висвітлено 
використання бактеріофагів сумісно з антибактеріальними препаратами в 
лікуванні ГНП.  

Таким чином, мікробіологічне обґрунтування ефективності комплексного 
застосування антибіотиків та полівалентного піобактеріофагу за ГНП є 
актуальним і своєчасним завданням. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконувалась в рамках НДР «Дослідження видового складу та біологічних 
властивостей збудників ранових інфекцій у учасників бойових дій в зоні АТО» 
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(№ державної реєстрації 0116U001300, 2016-2018 рр.) мікробіологічного відділу 
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського 
НАМН України».  

Мета та завдання досліджень. Встановити видовий склад та чутливість до 
антимікробних препаратів мікроорганізмів, що викликають ускладнення гострого 
некротичного панкреатиту та довести ефективність сумісного використання 
антибіотиків і полівалентного піобактеріофагу за цієї патології. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати наступні 
завдання: 

1. Встановити видовий склад мікроорганізмів, що викликають ускладнення 
гострого некротичного панкреатиту; 

2.  Встановити закономірності зміни мікробіоти підшлункової залози при 
ускладненні гострого некротичного панкреатиту з середньо важкої до 
важкої стадії; 

3. Визначити чутливість мікроорганізмів, що викликають ускладнення 
гострого некротичного панкреатиту до антибактеріальних препаратів; 

4. Дослідити чутливість аеробних умовно патогенних мікроорганізмів, 
виділених за ендоскопічного та хірургічного втручання, до полівалентного 
піобактеріофагу; 

5. Визначити ефективність застосування антибактеріальних препаратів та 
полівалентного піобактеріофагу за гострого некротичного панкреатиту. 

 Об’єкт дослідження – чутливість до антибактеріальних препаратів та 
полівалентного піобактеріофагу у мікроорганізмів, що виділялися у хворих на 
гострий некротичний панкреатит.  

Предмет дослідження – видовий склад мікроорганізмів, комплексна дія 
антибактеріальних препаратів та полівалентного піобактеріофагу на 
факультативно- та облігатно-анаеробні мікроорганізми та ефективність 
комбінованого лікування у хворих на гострий некротичний панкреатит.  

Методи дослідження – мікробіологічні і біохімічні, а саме, ідентифікація 
виділених штамів за морфологічними, тінкторіальними, культуральними та 
ферментативними властивостями; визначення чутливості виділених штамів до 
антибактеріальних препаратів; визначення спектру літичної активності 
бактеріофагів; цитологічні (мікроскопія препаратів виготовлених із гною 
підшлункової залози, отриманого від хворих, та з чистих культур виділених 
штамів); статистичні.  

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в Україні досліджено 
динаміку мікробіому підшлункової залози в різні періоди запалення (середньо 
важка та важка стадії). Охарактеризовано біорізноманітність представників 
мікробіоти, що викликають ускладнення гострого некротичного панкреатиту, на 
різних етапах захворювання. Визначено та проаналізовано основні види 
представників мікробіоти, більшу частину яких складають: Enterococcus faecium,  
Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis, Clostridium spp., Вacteroides spp. 
Загалом для всіх форм перебігу гострого некротичного панкреатиту 



3 
 
факультативно-анаеробні та облігатно-анаеробні мікроорганізми виділялися у 
співвідношенні 3:1 відповідно.  

Вперше показано, що додавання асцитичної рідини, баранячої крові та 
вітаміну К до стерильної основи для кров’яного агару («Biolife», Італія) дозволяє 
використовувати замість трьох одне середовище для виділення всіх видів 
облігатно-анаеробних мікроорганізмів. Це дозволяє пришвидшити процес 
мікробіологічної діагностики інфекцій, етіологічним чинником яких є останні, а 
також призводить до економії коштів, що витрачаються на проведення 
дослідження.  

Доведено, що домінуючими збудниками середньо важкої форми ГНП, за якої 
проводили ендосонографічне втручання, були облігатно-анаеробні 
мікроорганізми, а важкої форми інфекції, яка супроводжувалась хірургічним 
втручанням – факультативно-анаеробні, що було підтверджено багатовимірним 
статистичним аналізом (методом головних компонент та кластерним аналізом). 

Вперше показано корелятивний зв’язок між ступенем важкості перебігу 
некротичного панкреатиту, що супроводжувався різним типом діагностично-
лікувального втручання, з різноманітністю видового складу та мікст-культур 
збудників ГНП. Зокрема, за важкого перебігу гострого некротичного панкреатиту 
та хірургічному втручанні, в порівнянні з важкою формою хвороби та 
ультрасонографічним втручанням, відбувається зменшення видової 
різноманітності виділених мікроорганізмів, а також зменшення вдвічі кількості 
типів мікст-культур різних видів мікроорганізмів при збільшенні вдвічі частоти 
виділення асоціацій переважно з домінантними для хірургічного втручання 
видами Enterococcus faecium та Escherichia coli. 

Визначено та проаналізовано чутливість виділених штамів до 
антибактеріальних препаратів. Показано, що більшість штамів характеризувалася 
стійкістю до багатьох антибіотиків, проте у факультативно-анаеробних бактерій 
зберігалась чутливість до препаратів групи резерву і лише вони можуть 
застосовуватись у лікуванні. До антибіотичних препаратів резервної групи, що 
пригнічували ріст переважної кількості виділених штамів, відносяться: 
тейкоплінін, колістин, лінезолід, ванкоміцин, тайгециклін.  

Вперше в Україні визначено та проаналізовано чутливість факультативно-
анаеробних мікроорганізмів, що виділялись з підшлункової залози в різні періоди 
гострого некротичного панкреатиту, до препарату «полівалентний піобактеріофаг 
очищений». Показано його ефективність при лікуванні гострого некротичного 
панкреатиту в комбінації з антибактеріальними препаратами. Показано, що його 
використання в розведенні 1:5 інгібує розвиток гнійно-запального процесу. 

Практичне значення одержаних результатів. На підставі проведених 
досліджень удосконалено методику виділення облігатно-анаеробних та 
факультативно-анаеробних мікроорганізмів у хворих на ГНП за рахунок 
удосконалення поживного середовища. За матеріалами роботи отримано патент 
України на корисну модель № 128512 від 25.09.2018 р. та акт впровадження 
«Спосіб виділення анаеробних збудників з черевної порожнини у пацієнтів з 
гострим некротичним панкреатитом». 
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За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано інформаційні листи та 
отримано акти впровадження: «Підвищення ефективності лікування хворих з 
некротичним панкреатитом та хронічними обструктивними захворюваннями 
легень на фоні некротичного панкреатиту», «Підвищення ефективності 
лабораторної діагностики у хворих з некротичним панкреатитом», інформаційний 
лист № 74-2017, № 75-2017. Розроблено рекомендації для застосування 
полівалентного піобактеріофагу очищеного у комбінації з антибактеріальними 
препаратами для лікування ГНП. Запропоновано використання полівалентного 
піобактеріофагу у п’ятикратному розведенні in situ. Така терапія відзначалася 
зменшенням на 60% тривалості формування рубця і звільненням від дренажів, на 
36,4% знижувалась тривалість виділення гною та загалом зменшувалась 
тривалість ліжко-днів на 17,8%. 

Зареєстровано акти впровадження в лікувальних закладах України: 
«Алгоритм мініінвазивних ендосонографічних дренуючих втручань за локальних 
ускладнень у хворих на некротичний панкреатит» та «Застосування 
полівалентного піобактеріофагу для лікування локальних ускладнень у хворих на 
некротичний панкреатит».  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особистою працею 
автора. Дисертантка самостійно здійснила інформаційно-патентний пошук за 
темою дисертаційного дослідження, аналітичний огляд літератури; разом із 
науковим керівником д.м.н., професором В.Г. Войцеховським сформулювала мету 
дослідження, визначила основні напрямки роботи, висновки і практичні 
рекомендації.  

Дисертантом організовано відбір матеріалу, обстеження хворих, виділення 
чистих культур мікроорганізмів, визначення чутливості до антибактеріальних 
препаратів та препарату «полівалентний піобактеріофаг очищений». Дисертантом 
самостійно проаналізовано результати досліджень, проведено впровадження 
отриманих результатів у практику. Аналіз головних компонент проведено у 
співавторстві з д.б.н. М.О. Фоміною (Інститут мікробіології і вірусології ім. 
Д.К.Заболотного НАН України). Усі положення, висновки, статистична обробка 
отриманих результатів належать автору. 

Апробація матеріалів дисертації. Результати досліджень, наукові 
положення, висновки та практичні рекомендації дисертаційної роботи 
доповідались та обговорювались на міжнародному, державному та регіональному 
рівнях на науково-практичних конференціях: «Наукові засади боротьби з 
інфекційними хворобами в Україні», (2015 р., Київ); «Інфекційні хвороби 
сучасності. Біологічна безпека та біозахист» (2016 р., Київ); «Інфекційні хвороби 
сучасності: етиологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, 
біологічна безпека» (2017 р., Київ); «Всеукраїнська науково-методична 
конференція, присвячена 25-річчю медичного інституту Сумського державного 
університету», (2017 р., Суми); «Сучасні проблеми антибіотикотерапії та 
формування антибіотикорезистентності», (2018 р., Чернівці). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 17 наукових робіт, серед яких 
5 статей у наукових фахових виданнях за переліком МОН України, в тому числі 5 
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статей, що індексуються у наукометричних базах Index Copernicus та РИНЦ, 1 
стаття у іншому виданні, 9 тез доповідей на науково-практичних конференціях і 
конгресах (в тому числі міжнародних). За матеріалами дисертації отримано 1 
патент на винахід та 1 патент на корисну модель. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 177 
сторінках комп’ютерного тексту, складається зі вступу, 5 розділів, загальних 
висновків, списку використаних джерел. Робота ілюстрована 32 таблицями, 23 
рисунками. Список використаних джерел містить 183 найменування, з них 116 – 
кирилицею та 67 – латиницею. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 
В огляді літератури узагальнено дані, які відображають значення 

факультативно- та облігатно-анаеробних мікроорганізмів в розвитку ГНП, 
інформацію щодо їх недостатнього вивчення. Наведено загальну характеристику, 
а саме ідентифікацію та визначення, факультативно-анаеробних та облігатно-
анаеробних мікроорганізмів. Детально висвітлено можливості застосування 
полівалентного піобактеріофагу очищеного у вирішенні завдань лікування ГНП. 

 
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Матеріалом для мікробіологічних досліджень слугував біологічний матеріал 
(аспірат), отриманий з підшлункової залози 97 пацієнтів. З них – 97 хворих з 
середньо важкою формою ГНП, яким проводили ендосонографічне дослідження, 
а також 86 пацієнтів з важкою формою захворювання, яким проводили хірургічне 
втручання. Крім того, мікробіологічному дослідженню підлягали 60 зразків крові 
хворих на ГНП з підозрою на сепсис. 

Всього виділено, ідентифіковано та досліджено на чутливість до антибіотиків 
і полівалентного піобактеріофагу 271 штам аеробних, факультативно-анаеробних 
і облігатно-анаеробних мікроорганізмів (табл. 1).  

Вивчення біохімічних властивостей виділених мікроорганізмів здійснювали 
згідно з існуючими нормативними та методичними документами (Накази №535 
від 22.04.1985 р., № 236 від 04.04.2012 р. ). Родову і видову належність виділених 
бактерій визначали за Бергі (Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, 2012). В 
окремих випадках ідентифікацію мікроорганізмів здійснювали з використанням 
мікробіологічного аналізатора VITEK 2 compact 15 («BioMerieux», Франція).  

Визначення чутливості виділених культур мікроорганізмів до АБП 
проводили відповідно до міжнародних рекомендацій EUCAST-2019 р. трьома 
методами: диск-дифузійним методом за Бауер-Кірбі (1987), Е-тестом, а також 
методом серійних розведень в бульйоні із застосуванням автоматичного 
бактеріологічного аналізатора VITEK 2 compact 15, MiniAPI («BioMerieux», 
Франція). Граничні значення діаметрів зон пригнічення росту та МІК калібровані 
по відношенню до європейських граничних значень, які опубліковані EUCAST і 
розміщені у вільному доступі на веб-сайті (http://www.eucast.org). 
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Таблиця 1. 
Обсяг бактеріологічних досліджень 

Дослідження Кількість бактеріологічних 
досліджень 

Кількість 
виділених 

штамів аспірат кров 
Ендосонографічні втручання  97 28 125 
Оперативні втручання  86 60 146 
Всього  183 88 271 

 
Чутливість гомологічних до препарату «полівалентний піобактеріофаг 

очищений» («Мікроген», РФ) культур мікроорганізмів проводили методом 
стікаючої каплі ("проба Отто").  

Статистичну обробку даних проводили загальноприйнятими статистичними 
методами, включаючи багатовимірний аналіз із застосуванням Statistika 7.0, JMP 
Statistical Discovery Software v.7.0 (SAS Institute Inc. USA), а також Microsoft 
Excel-2007, WHONET-2020. Використовували програму Minitab 16 для 
проведення багатовимірного аналізу, що включає в себе аналіз головних 
компонент, кластерний аналіз спостережень та кластерний аналіз змінних. 
Відмінності між величинами вважали достовірними за р≤0,05. Охарактеризування 
бактеріальної біорізноманітності проводили з допомогою визначення індексів 
біорізноманітності на рівні α-різноманіття. Визначали індекс Маргалефа, 
Шеннона, Сімпсона. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

ВИДОВИЙ СКЛАД МІКРООРГАНІЗМІВ, ВИДІЛЕНИХ З  
ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ 

Встановлено, що серед факультативно-анаеробних бактерій, виділених з 
аспірату тканини підшлункової залози (ПЗ), отриманому при середньо важкій 
формі захворювання, тобто у пацієнтів під час ендосонографічного втручання, 
домінуючими видами були факультативно-анаеробні мікроорганізми, частка яких 
в цілому складала 46,5%. Найбільш часто, а саме у 13,7; 12,3; 8,2; 6,8% випадків 
виділялись відповідно Enterococcus faecium, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella 
pneumoniae, Escherichia coli (рис.1). 

Виділення інших представників умовно патогенних бактерій, а саме 
Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Enterobacter cloacae, Pseudomonas 
aeruginosa, Burkholderia cepacia, Leuconostoc mesenteroides spp. сremoris,  Kocuria 
kristinae, Streptococcus sanguinis, Staphylococcus pseudintermedius зареєстровано у 
0,7 – 2,1 % випадків. 

Однак, частка штамів факультативно-анаеробних бактерій, виділених при 
важкій формі захворювання під час оперативного втручання, складала в цілому 
92,7%. Серед них домінували E. faecium, S. epidermidis, E. coli, K. pneumoniae, A. 
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baumannii, що виділялись у 32,9%, 14,4%, 13,4%, 12,4%, 9,3% випадків 
відповідно.  
 

 
  
Рис.1. Частота виділення факультативно-анаеробних (А) і анаеробних (Б) 
умовно патогенних мікроорганізмів, виділених при ендосонографічному 
дослідженні та хірургічному втручанні 
 

Щодо облігатно-анаеробних мікроорганізмів, то частота їх виділення з 
біологічного матеріалу, отриманому за різних методів  втручання, також 
різнилася як за видовим складом домінуючих збудників, так і за частотою 
виділення. З біологічного матеріалу пацієнтів, яким проводили ендосонографічне 



 

Acinetobacter 
baumannii

11%

Klebsiella 
pneumoniae

11%

Staphylococcus 

Enterococcus 
faecium

7%

втручання, найчастіше виділялись
spp.  а, яким проводили оперативне втручання 
ендосонографічному дослідженні у 
облігатно-анаеробних мікроорганізмів

Отже, на відміну від аспірату
захворювання під час ендосонографічного втручання
захворювання під час оперативного втручання
частіше, а саме у 92,7% виділялись факультативно

 

Частота виділення умовно патогенних мікроорганізмів
залози

№ Мікроорганізми 

1 Факультативно-
анаеробні 

2 Облігатно-анаеробні
3 Candida spp.  
4 Всього   

 
Крім того, у 28-39% пацієнтів

стану, тому мікробіологічному дослідженню підлягали зразки крові цих пацієнтів. 
Встановлено, що найчастіше з крові виділялись
aeruginosa – 14,4%, K. pneumoniae
цьому видовий склад мікроорганізмів, що виділялись з крові відповідав такому, 
що реєстрували при дослідженні аспірату ПЗ, триманому під час операцій.
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найчастіше виділялись Clostridium spp., Вacteroides
яким проводили оперативне втручання – Вacteroides

ендосонографічному дослідженні у 5,5 разів частіше зареєстровано виділення 
анаеробних мікроорганізмів (39,7% проти 7,2%).  

відміну від аспірату, отриманого при середньо важкій
захворювання під час ендосонографічного втручання, при важкій формі 
захворювання під час оперативного втручання на підшлунковій залозі достовірно 
частіше, а саме у 92,7% виділялись факультативно-анаеробні бактерії (табл. 

Частота виділення умовно патогенних мікроорганізмів
залози на різних етапах лікування 

 Етапи лікування
Ендосонографічне   

n % 
86 58,9 90

анаеробні 58 39,7 
2 1,4 

146 - 97

пацієнтів з  ГНП з’являлись клінічні ознаки 
, тому мікробіологічному дослідженню підлягали зразки крові цих пацієнтів. 

Встановлено, що найчастіше з крові виділялись S. epidermidis
pneumoniae – 10,7%, A. baumannii 10,7% (рис. 2).

склад мікроорганізмів, що виділялись з крові відповідав такому, 
при дослідженні аспірату ПЗ, триманому під час операцій.

 
 
 
Рис.
спектр 
мікроорганізмів, 
виділених з крові 
пацієнтів з 
септичним станом 
 
 
 
 
 

acteroides spp., Veillonella 
acteroides spp. Причому, при 

5,5 разів частіше зареєстровано виділення 

середньо важкій формі 
при важкій формі 

на підшлунковій залозі достовірно 
анаеробні бактерії (табл. 2).  

 Таблиця 2. 
Частота виділення умовно патогенних мікроорганізмів із підшлункової 

лікування 
Хірургічне  

n % 
90 92,7 

7 7,3 
0 - 
97 - 

являлись клінічні ознаки септичного 
, тому мікробіологічному дослідженню підлягали зразки крові цих пацієнтів. 

epidermidis – 46,4%, P. 
10,7% (рис. 2). При 

склад мікроорганізмів, що виділялись з крові відповідав такому, 
при дослідженні аспірату ПЗ, триманому під час операцій. 

Рис. 2 Видовий 
спектр 
мікроорганізмів, 
виділених з крові 
пацієнтів з 
септичним станом  
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     Слід відзначити, що з біологічного матеріалу хворих на ГНП у 46,9% випадків 
реєстрували виділення мікст-культур мікроорганізмів. Найбільш часто 
реєстрували одночасне виділення Escherichia coli з Staphylococcus epidermidis, а 
також Staphylococcus epidermidis з Enterococcus faecium (табл. 3). 

Таблиця 3. 
Частота виділення мікст-культур мікроорганізмів з біологічного матеріалу 

хворих на гострий некротичний панкреатит 
 

Мікст-культури % виділення 
Staphylococcus epidermidis + Enterococcus faecium 22,1 
Staphylococcus epidermidis + Escherichia coli 22,1 
Klebsiella pneumoniae +  Enterococcus faecium 17,6 
Escherichia coli + Enterococcus faecium 10,3 
Klebsiella pneumoniae + Staphylococcus epidermidis 7,3 
Escherichia coli + Вacteroides spp. 5,9 
Інші мікст-культури 14,7 
 
Таким чином, у 74,9% пацієнтів мікробіологічною складовою розвитку ГНП 

були облігатно-анаеробні бактерії або асоціації останніх з факультативно-
анаеробними бактеріями, що обумовлює середньо важкий або важкий перебіг 
захворювання. При важкій формі ГНП були виявлені E. faecium > E. coli > 
K. pneumoniaе > S. epidermidis. Ці ж види бактерій, але в іншому порядку 
E. faecium > S. epidermidis > B. ureolyticus > K. pneumoniaе > E. сoli, а також 
Bacteroides ureolyticus, були найчисленнішими у випадку середньо важкої форми 
ГНП. Такий розподіл фізіологічних груп мікроорганізмів за типом їх дихання або 
бродіння є логічним і передбачуваним для даної нозології і може стати 
діагностичним критерієм для визначення тяжкості протікання ГНП.  

Для всеосяжного та водночас спрощеного опису системи отриманих даних з 
культивованої мікробіоти, асоційованої з ГНП, з урахуванням ступенів важкості 
перебігу ГНП та типом діагностично-лікувального втручання, було застосовано 
багатовимірний аналіз, що включав аналіз головних компонент (АГК) з 
двомірною просторовою візуалізацією всіх множинних змінних, а також кластерні 
аналізи змінних та спостережень, що підтверджували дані АГК. В ході аналізу 
головних компонент було визначено найважливіші компоненти (PC) серед 
характеристик системи, що відобразилися в значеннях перших чотирьох головних 
компонент (PC1-4), які сумарно на 93,8% відповідали за мінливість даних в 
системі, а також найбільше вплинули на напрямки векторів, за якими проходив 
розподіл даних на графіку рахунків PCA. 

Так, напрямки пов’язаних з ЕΣ та В/Е векторів на графіку рахунків аналізу 
головних компонент є просторово близькими і визначаються, насамперед, 
найвищими позитивними значеннями коефіцієнтів першої головної компоненти 
PC1 (0,561 та 0,555, відповідно). Вони відповідають за розташування даних 
праворуч по осі абсцис (табл. 4).  
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Як ендосонографічні втручання, так і хірургічні втручання мали доволі 
високі позитивні значення коефіцієнтів PC1 (0,395 та 0,471, відповідно) і тому теж 
були розташовані праворуч по осі абсцис. Але для СВ/Е було характерне дуже 
високе негативне значення досить вагомого коефіцієнту PC2 (-0,825), що 
спрямовувало цей вектор вниз по осі ординат. А вектор важкого перебігу 
захворювання та хірургічного втручання з високим позитивним значенням 
коефіцієнту PC2 (0,555) відповідає за розташування даних в протилежному 
напрямку, вверх по осі ординат (табл. 4). 

 
Таблиця 4.  

Коефіцієнти перших чотирьох головних компонент та їх вплив 
на мінливість у дослідженій системі 
 

Змінні 
Коефіцієнти чотирьох головних 

компонент 
PC*1 PC*2 PC*3 PC*4 

 
Сумарне ендосонографічне  втручання  0,561 0,011 -0,395 -0,728 
Середньо важкі/ ендосонографічні  0,395 -0,825 0,397 0,076 
Важкі /ендосонографічні 0,555 0,104 -0,466 0,681 
Важкі/хірургічні 0,471 0,555 0,685 -0,000 
Вплив компонент на мінливість в системі 
Доля кожного компоненту 0,771 0,179 0,050 -0,000 
Кумулятивний вплив 0,771 0,950 1,000 1,000 

              Примітка * –  PC –  principal component (головна компонента) 
 

Просторовий розподіл даних за окремими видами мікроорганізмів на графіку 
рахунків аналізу головних компонент за подібністю та відмінностями множинних 
характеристик продемонстрував, що у верхній чверті праворуч були розташовані 
виключно факультативно-аеробні бактерії, які домінували у випадку важкого 
перебігу ГНП в поєднанні з хірургічним втручанням, де найвіддаленішою на 
графіку від решти була точка найчисленнішого за даних умов E. faecium. В той же 
час, у нижній чверті праворуч були розташовані переважно анаеробні 
мікроорганізми, найчисленніші у випадку середньо важкої форми захворювання 
та ендосонографії. Виключення складав лише єдиний тут аеробний мікроорганізм, 
розташований найближче до вісі абсцис вид A. baumannii, який характеризувався 
суттєвою рівномірною присутністю у всіх досліджених варіантах перебігу ГНП та 
діагностично-лікувальних втручань. 

Ліворуч від осі ординат були розташовані всі решта видів з різними типами 
дихання, що загалом були менш численними і вагомими в дослідженій нами 
нозології (рис. 3). 
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Рис. 3. Графік рахунків аналізу головних компонент для представників 
мікробіоти, асоційованої з гострим некротичним панкреатитом: 
Примітка: *AER-аероби, AER/FAN-мікроорганізми зі змішаною толерантністю до 
кисню, ANA-облігатні анаероби, FAN-факультативні анаероби. Тут і на рисунку 
4. Fusobact-Fusobacterium sрp, K.rosea-Kocuria rosea P.aeru- Pseudomonas 
aeruginosa,  E.aero-Enterobacter aerogenеs, S.pseu-Staphylococcus pseudintermedius, 
B.cepa-Burkholderia cepacia, S.sang- Streptococcus sanguinis, L.mese- Leuconostoc 
mesenteroides sрp. cremoris,  C. sord- Clostridium sordellii,  S.aure- S.aureus, K.krist- 
Kocuria kristinae, E.faecal- Enterococcus faecalis, E.cloa- Enterobacter cloacae, 
B.cereus-Bacillus cereus Veil.sp - Veillonella spp., P.asac- Peptostreptococcus 
asaccharolyticus, C.innoc - Clostridium innocuum, Clostr.group-Clostridium group, 
B.ureo-Bacteroides ureolyticus, A.baum- Acinetobacter baumannii  K.pneu- Klebsiella 
pneumoniae,  S.epid-Staphylococcus epidermidis, E.coli- Escherichia coli, E.faecium-
Enterococcus faecium, А.prev-Anaerococcus prevotii 

 
Важливими критеріями оцінки біорізноманітності мікроорганізмів в 

порівняльному аналізі ендосонографічних втручань та хірургічних втручань є 
індекси біологічної різноманітності, що характеризують багатство і рясність 
видів, рівномірність їх розподілення і наявність домінування. Нами було 
підраховано індекси: Шеннона, що відображує багатство видів та рівномірність їх 
розповсюдження у вибірці; Маргалефа, який відображає видову рясність; 
Сімпсона, що характеризує відносну чисельність кожного виду, вказуючи на 
наявність домінування певних видів. Індекс Шеннона не показав дуже великої 
різниці (лише в 1,2 рази) у видовому багатстві видів в поєднанні з рівномірністю 
їх розподілення у вибірках, але видова рясність по Маргалефу за хірургічного 
втручання була в 1,8 рази менше, ніж у випадку ендосонографічного втручання. 
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Слід зазначити, що кількість видів виділених мікроорганізмів у випадку важкої 
течії захворювання та хірургічного втручання теж знижувалася в 1,8 рази на 
відміну від ендосонографічного втручання. За індексом Сімпсона у випадку 
хірургічного втручання у порівнянні з ендосонографічним втручанням в 1,3 рази 
підвищувалося домінування певних видів, за нашими даними, наприклад, 
E. faecium та E. coli, чисельність яких складала 31% та 17% у вибірці. Отримані 
дані, загалом, свідчать про зменшення видової різноманітності мікроорганізмів на 
етапі хірургічного втручання при загостренні хвороби в порівнянні з більш раннім 
етапом розвитку хвороби на етапі ендосонографічного втручання.  

Що стосується порівняльного аналізу асоціацій різних видів мікроорганізмів, 
що були виявлені у варіантах з важким перебігом ГНП за ендосонографічного та 
хірургічному втручанні, то загалом кількість типів асоціацій теж значно (в 2,2 
рази) зменшувалася у випадку хірургічного втручання (рис. 4.).  

 

 

 
 

Рис. 4. Порівняльний аналіз асоціацій E. faecium та E. coli з іншими видами 
мікроорганізмів, що були виявлені у варіантах з важким перебігом гострого 
некротичного панкреатиту за ендосонографічного та хірургічного втручання.  
Лінії одного кольору, що з’єднують різні види мікроорганізмів, показують окрему 
асоціацію, а товщина ліній – частоту зустрічаємості цієї асоціації  
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Наочно це проілюстровано для найчисленніших за хірургічного втручання 
видів E. faecium та E. coli на рис. 4, де можна побачити, що кількість типів 
асоціацій та залучених в них видів мікроорганізмів зменшуються у випадку 
хірургічного втручання у порівнянні з початковою ситуацією у варіанті 
ендосонографічного втручання. Разом з тим треба зазначити, що у варіанті з 
хірургічним втручанням вдвічі підвищується частота зустрічаємості у пацієнтів 
певних асоціацій мікроорганізмів, серед яких найчастіше фігурують домінантні 
види E. faecium та E. coli. Варіабельність даних з частоти зустрічаємості певних 
асоціацій є набагато більшою у вибірці хірургічного втручання (рис. 4.), що може 
бути обумовлено індивідуальними реакціями організму окремих пацієнтів та їх 
мікробіоти на проведену, між ендосонографічним та хірургічним втручанням 
антибіотикотерапію, яка згодом виявилася неефективною. 

 
ЧУТЛИВІСТЬ ДО АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ У 

МІКРООРГАНІЗМІВ, ВИДІЛЕНИХ З ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЗА 
ГОСТРОГО НЕКРОТИЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ 

Оскільки у хворих на ГНП підвищується небезпека виникнення інфекційних 
ускладнень, зокрема сепсису, необхідним є добір антимікробних препаратів для 
емпіричної антибіотикотерапії прооперованих хворих, що базується на даних 
щодо антибіотикорезистентності бактерій, що виділяються з аспірату. 

 
 
Рис. 5. Чутливість до антибіотиків штамів бактерій, виділених з 

біологічного матеріалу пацієнтів з ГНП при ендосонографічному дослідженні 
 
Встановлено, що 88,6–100 % штамів облігатно-анаеробних бактерій, а також 

90–98,9% штамів бактерій родини Enterobacteriaceae, виділених як при 
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ендосонографічному дослідженні, так і хірургічному втручанні, були чутливими 
до колістину, нетілміцину та тайгецикліну (рис. 5, 6). Штами неферментуючих 
грамнегативних бактерій виявились у 91–100% випадків були чутливими до 
нетілміцину та колістину. Ріст понад 95% штамів бактерій роду Enterococcus 
пригнічувався тейкопланіном, лінезолідом, хінупристин/дальфопристином, 
тайгецикліном, ванкоміцином, а бактерій роду Staphylococcus – тайгецикліном, 
лінезолідом, тобраміцином і ріфампіцином. До інших антибактеріальних 
препаратів чутливість досліджуваних штамів варіювала від 0 до 68%, що не 
відповідає вимогам до емпіричної антибіотикотерапії. 

 

 
Рис. 6. Чутливість до антибіотиків штамів бактерій, виділених з біологічного 
матеріалу пацієнтів з ГНП при хірургічному втручанні   

 
Таким чином,  аналіз чутливості досліджуваних штамів мікроорганізмів до 

антибіотиків свідчить про їх ендогенне походження, а тому можливість вибору 
препарату для емпіричної антибіотикотерапії серед антибіотиків, що 
пригнічували ріст 90 і більше відсотків штамів. Однак, виходячи з наведених 
вище результатів, перелік таких препаратів, що можуть бути використані для 
емпіричної антибіотикотерапії, перш за все у пацієнтів, яким за показами 
проводиться оперативне втручання, досить обмежений, а нераціональне 
призначення антимікробної терапії може призвести до генералізації патологічного 
процесу і, навіть, смерті пацієнта. Тому актуальним є пошук підходів до 
підвищення ефективності антибіотикотерапії ГНП. Одним з них може стати 
застосування бактеріофагів у комплексі з антибактеріальними препаратами.   
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ЧУТЛИВІСТЬ МІКРОБІОТИ, ВИДІЛЕНОЇ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ 
НЕКРОТИЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ, ДО ПОЛІВАЛЕНТНОГО 

ПІОБАКТЕРІОФАГУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО КОМПЛЕКСНОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ 

В результаті дослідження активності полівалентного піобактеріофагу в 
різних розведеннях до провідних збудників ГНП, а саме Staphylococcus sрp., 
Streptococcus sрp., Proteus sрp., P.aeruginosa, K. pneumoniae, E. сoli встановлено, 
що як концентрований препарат, так і його розведення 1:5 проявляли активність 
по відношенню відповідно до 82,1 і 80,0% як монокультур, так і мікст-культур 
досліджуваних штамів, навіть якщо у їх складі був лише 1 чутливий до 
бактеріофагу штам. З наступним зменшенням концентрації активність 
піобактеріофагу значно знижувалась. Тому для доведення ефективності сумісного 
використання полівалентного піобактеріофагу і антибіотиків було прийняте 
рішення використовувати розведення останнього 1:5.  

Отже, спираючись на дані щодо чутливості провідних збудників до 
антибіотиків і полівалентного піобактеріофагу, нами запропоновано після 
оперативного втручання під час перев’язок хворим з дослідної групи в кінці 
маніпуляції вводити через дренажні трубки в сальникову сумку та за очеревинний 
простір розчин полівалентного піобактеріофагу, розведений фізіологічним 
розчином 1:5. Об’єм розведення препарату, що вводився визначався в залежності 
від площі ураження підшлункової залози. Експозиція препарату складала 15-20 
хвилин і витримувалась шляхом перетискання дренажів. Після маніпуляції розчин 
полівалентного піобактеріофагу випускали, дренажі розжимали. 

Показано, що сумісне використання полівалентного піобактеріофагу і 
антибіотику в комплексному лікуванні пацієнтів, прооперованих з приводу 
загострення некротичного панкреатиту,  дає можливість суттєво покращити стан 
пацієнта та пришвидшити його одужання. Так, у пацієнтів з гнійними 
ускладненнями ГНП, які отримували таку терапію, в середньому на 36,4% 
швидше після початку лікування гній з дренажних трубок переставав виділятися, 
рана повільно очищалась. Крім того, зменшувалась тривалість перебування таких 
пацієнтів в стаціонарі в середньому на 17,8%. Також в середньому на 60,0% 
пришвидшувалось формування рубця і звільнення від дренажів (табл. 9). 

 
Таблиця 9. 

Ефективність застосування полівалентного піобактеріофагу та 
антибіотиків для лікування хворих на гострий некротичний панкреатит 

 

№ Критерії одужання 
бактеріофаг та 

антибіотики (р<0,05) 
антибіотики 

(р<0,05) 
% 

1 Проведених ліжко днів (діб) 37±2 45±2 17,8 
2 Виділення гною (діб) 7±1 11±1 36,4 

3 
Формування рубця, 
звільнення від дренажів (діб) 

6±2 15±3 60,0 
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Таким чином, місцеве використання полівалентного піобактеріофагу на фоні 
парентерального введення антибіотиків більш ефективне, ніж застосування лише 
антимікробних препаратів, і може використовуватись в терапії післяопераційних 
хворих на некротичний панкреатит. 
 

ВИСНОВКИ 
 

В роботі охарактеризовано біорізноманітність та антибіотикорезистентність 
мікробіоти, асоційованої з гострим некротичним панкреатитом на різних етапах 
захворювання, що стало підставою для мікробіологічного обґрунтування 
ефективного комплексного застосування антибіотиків та полівалентного 
піобактеріофагу за цієї патології. 

 
1. Доведено зменшення видової різноманітності мікроорганізмів на етапі 

хірургічного втручання при загостренні хвороби в порівнянні з більш раннім 
етапом розвитку хвороби при ендосонографічному втручанні, що може бути 
критерієм важкості протікання інфекційного процесу при гострому некротичному 
панкреатиті.  

2. На відміну від середньо важкої форми гострого некротичного панкреатиту 
при важкій формі під час оперативного втручання у 2 рази частіше (92,7% проти 
46,5%) виділялись факультативно-анаеробні бактерії, з яких найчисельнішими 
були Enterococcus faecium (32,9%), Escherichia coli (13,4%), Staphylococcus 
epidermidis (14,4%), Klebsiella pneumoniae (12,4%).  

3. Облігатно-анаеробні мікроорганізми, що були виділені з біологічного 
матеріалу, отриманому за різних методів втручання, різнилися як за видовим 
складом, так і за частотою виділення. В аспіраті пацієнтів, яким проводили 
ендосонографічне втручання, домінували Clostridium spp. (13%), Вacteroides spp. 
(11,6%), Veillonella spp. (4,1%) та інші облігатно-анаеробні мікоороорганізми 
(11,0%), а при оперативному втручанні було виявлено Вacteroides spp. (3,1%). 

4. Встановлено, що видовий склад мікроорганізмів, виділених з крові 
пацієнтів, відповідав такому, що реєстрували при дослідженні аспірату 
підшлункової залози, отриманому під час операцій. Найчастіше з крові виділялись 
S. epidermidis (46,4%),  P. aeruginosa (14,4%), K. pneumoniae (10,7%),  A. baumannii 
(10,7%).   

5. Виявлено, що кількість типів мікст-культур, що виділялись з аспірату 
підшлункової залози хворих при середньо важких формах гострого некротичного 
панкреатиту, у 2,2 рази більше за такі, що виділялись при хірургічному втручанні. 
Серед мікст-культур при середньо важких формах гострого некротичного 
панкреатиту найчастіше реєстрували виділення Escherichia coli з облігатно-
анаеробними мікроорганізмами та Enterococcus faecium (11,4%) в поєднанні з 
Enterobacteriaceae (8,3%). При важких формах показано одночасне виділення 
Staphylococcus epidermidis та Enterococcus faecium (10,5%),  Enterococcus faecium 
та Klebsiella pneumoniae (10,5%). 
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6. Встановлено, що збудники гострого некротичного панкреатиту чутливі до 
переважної більшості антимікробних препаратів, що доводить їх ендогенне 
походження. Для емпіричного використання у разі виділення грампозитивних 
бактерій доцільно використовувати тейкопланін, лінезолід, тайгециклін, у разі 
виділення грамнегативних мікроорганізмів – тайгециклін та нетілміцин, до яких 
чутливими виявились 90% і більше виділених штамів. 

7. З’ясовано, що 80,0% досліджуваних штамів аеробних і факультативно-
анаеробних мікроорганізмів – провідних збудників гострого некротичного 
панкреатиту, чутливі до полівалентного піобактеріофагу очищеного, зокрема 
розведеного у 5 разів, що обґрунтовує використання цього препарату у 
комплексному лікуванні хворих разом з антибіотикотерапією за загострення 
захворювання. 

8. Показано, що за хірургічного втручання у хворих на гострий некротичний 
панкреатит використання полівалентного піобактеріофагу очищеного на фоні 
парентерального введення антибіотиків більш ефективне, ніж лише 
антибіотикотерапія, оскільки призводить до зменшення кількості днів 
перебування хворих у стаціонарі на 8±2 доби, гнійних виділень з ран на 9±2 доби 
та дозволяє більш ніж у двічі скоротити терміни формування рубця і звільнення 
від дренажів.  
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АНОТАЦІЯ 
 

Поточилова В.В. Мікробіологічне обґрунтування ефективності 
комплексного застосування антибіотиків та полівалентного піобактеріофагу 
за гострого некротичного панкреатиту. – Кваліфікаційна наукова праця на 
правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 
спеціальністю 03.00.07. «Мікробіологія» – Державна установа «Інститут 
епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», 
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К Заболотного НАН України, Київ, 2021. 

Дисертаційну роботу присвячено вивченню мікробної складової та профілю 
резистентності облігатно- та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, що були 
виділені у пацієнтів, хворих на гострий некротичний панкреатит та представлено 
вирішення актуальної наукової задачі – вдосконалення мікробіологічної 
діагностики та лікування гострого некротичного панкреатиту. 

За даними досліджень встановлено та проаналізовано кількісний і якісний 
склад мікроорганізмів, що були виділені з тканини підшлункової залози у хворих 
на гострий некротичний панкреатит. Досліджено співвідношення факультативно- 
та облігатно-анаеробних мікроорганізмів – чинників гострого некротичного 
панкреатиту у обстежених хворих.   

Досліджено 97 пацієнтів, хворих на гострий некротичний панкреатит, було 
виділено 243 штамів мікроорганізмів, з них 146 штамів отримано з 
ендосонографічного матеріалу, та 97 штамів отримано з хірургічного матеріалу, 
взятого під час оперативного втручання. З крові виділили ще 28 штамів 
мікроорганізмів з панкреатит-асоційованими інфекціями (ускладненнях гострого 
некротичного панкреатиту) у пацієнтів, які потребували відкритого оперативного 
втручання внаслідок неефективності лапараскопічної процедури. Всього 
дослідили 271 штам мікроорганізмів. 

На підставі проведених досліджень оптимізовано методи виділення 
облігатно-анаеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів у хворих на 
гострий некротичний панкреатит на різних стадіях захворювання. Модифіковано 
поживне середовище для вирощування облігатно-анаеробних мікроорганізмів, 
отриманих з аспіраційного матеріалу в стаціонарних умовах.    

Аналізуючи багатовимірний аналіз, що включає в себе аналіз головних 
компонент, кластерний аналіз спостережень та кластерний аналіз змінних, які 
проведені як за ендосонографічного обстеження так і за оперативних втручань, 
можна зробити висновок, що мікробіота не стабільна, виділяються бактерії різних 
видів та родів, відсутня певна закономірність. Але види мікроорганізмів 
Enterococcus faecium, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli та Clostridium spp. є основними збудниками гнійних ускладнень 
гострого некротичного панкреатиту у обстежених хворих. 

У факультативно-анаеробних бактерій зберігалась чутливість до 
антибактеріальних препаратів групи резерву, чутливість переважно проявлялася 
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до тейкопланіну – 100%, колістину – 100%, лінезоліду – 98%, ванкоміцину – 
94,3%, тайгецикліну – 91,7%. 

Використання комплексної терапії при лікуванні хворих з гострим 
некротичним панкреатитом, а саме полівалентним піобактеріофагом в поєднані 
сумісно з антибіотиками, дало можливість суттєво покращити стан пацієнта та 
пришвидшити одужання (скорочення тривалості лікування на 18%, виділення 
гною зменшилось на 37% та загоєння рани на 60%) за рахунок зменшення 
бактеріального навантаження. 

Всі пацієнти поступали із однаковими клінічними проявами у приймальне 
відділення. Гострий некротичний панкреатит найчастіше виникав у пацієнтів 
працездатного віку 31-60 років – 67 пацієнтів, що у порівнянні до загальної 
кількості хворих склало 77,9%. Чоловіків в даній віковій когорті було 41, жінок – 
26. Тому мікробіологічна діагностика інфекційних ускладнень деструктивного 
панкреатиту додатково набуває підвищеного медико-соціального значення.  

Ключові слова: гострий некротичний панкреатит, полівалентний 
піобактеріофаг, факультативно-анаеробні мікроорганізми, облігатно-анаеробні 
мікроорганізми, антибіотикорезистентність. 
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The dissertation is devoted to the study of the microbial components and the 
resistance profile of obligate and facultative anaerobic microorganisms isolated from 
patients with acute necrotic pancreatitis and presents the solution of an urgent scientific 
problem – improving microbiological diagnosis and treatment of acute necrotic 
pancreatitis. 

According to the research data, the quantitative and qualitative compositions of 
microorganisms isolated from the tissue of the pancreas in patients with acute 
necrotizing pancreatitis was established and analyzed. The ratio of facultative and 
obligate-anaerobic microorganisms caused acute necrotic pancreatitis in the examined 
patients was studied. For this, the content of the pancreas and the blood of patients with 
pancreatitis-associated infections was investigated. 

There were 243 strains of microorganisms were isolated from the pancreas from 97 
patients of which 146 strains were obtained from endosonographic material, and 97 
strains were obtained from surgical material. According to blood tests, were There were 
28 strains isolated following pancreatitis-associated infections (a complication of acute 
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necrotizing pancreatitis) in patients requiring open surgery due to the ineffectiveness of 
the laparoscopic procedure. In total, 271 bacterial strains were investigated. 

The methods of isolation of obligate-anaerobic microorganisms in patients with 
acute necrotizing pancreatitis at different stages of the disease have been optimized. The 
nutrient medium for cultivation of obligate-anaerobic microorganisms obtained from 
aspiration material under stationary conditions has been modified. 

It was found that the dominant species were facultative anaerobic microorganisms 
with the rate about 46,5% in the aspirate of the pancreatic tissue obtained by a 
endosonographic intervention at a moderately severe form of the disease. Enterococcus 
faecium, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli were 
identified in 13,7; 12,3; 8,2 and 6,8% of samples correspondingly.  

The isolation frequency and the dominant pathogens for obligate-anaerobic 
microorganisms varied with respect to examined biological material and methods of 
intervention. Clostridium spp., Bacteroides spp., Veillonella spp., аnd Bacteroides spp. 
were most often isolates from patients underwent endosonographic interventions. 
Moreover, the frequency of isolation of obligate-anaerobic microorganisms raised up to 
5,5 times (39,7% versus 7,2%). 

Multivariate analysis including principal component analysis, cluster analysis of 
observations and cluster analysis of variables performed for both endosonographic 
examination and surgical interventions shown that the microbiota in examined samples 
was not stable and could include bacteria of various species and genera. However, 
Enterococcus faecium, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli and Clostridium spp. were the main causative agents of purulent 
complications of acute necrotizing pancreatitis in the examined patients. 

The subsequent analysis of the sensitivity of the isolated strains to antibiotics 
indicated their endogenous origin, and therefore the broad spectrum of effective 
antibiotics for rationale therapy.   

The spectrum of the lytic activity of the "polyvalent bacteriophage" preparation 
was determined by the Otto method. According to the definition of the resistance 
profile, it was shown that most of the strains (59,9%) were characterized by 
predominant resistance to many antibacterial drugs. In addition, 28-39% of patients with 
acute necrotizing pancreatitis showed clinical signs of septic conditions. Therefore, the 
blood samples of these patients were subject to microbiological examination. It was 
found that the dominated blood cultures were S. epidermidis (46,4%), P. aeruginosa 
(14,4%), K. pneumoniae (10,7%) and A. baumannii (10,7%). 

In patients with suspected septic conditions, 28 strains of bacteria were isolated as 
complications of acute necrotizing pancreatitis. In the study 53,3% blood samples from 
patients with acute necrotizing pancreatitis, did not demonstrate positive microbial 
growth. Correspondingly, hemocultures were isolated in 46,6%. Thus, septic 
complications in acute necrotizing pancreatitis were in 46,6% of patients, from the 
cohort in which sepsis was suspected. 

We have shown for the first time that the use of a standard polyvalent purified 
pyobacteriophage was effective against isolated microorganisms. In vitro studies shown 
that the sensitivity of microorganisms to "polyvalent purified pyobacteriophage" 
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remained about 96,8% for the dilution 1:5. The partial sensitivity of microorganisms 
about 20,7% to "polyvalent purified pyobacteriophage" was observed in the dilution 
1:10. The lytic effect was observed in all investigated microorganisms at higher 
dilutions. Therefore, the concentration of "polyvalent purified pyobacteriophage" in a 
dilution of 1:5 was chosen for use. The microbial associations such as Escherichia coli 
and Streptococcus sanguinis; Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa; 
Staphylococcus epidermidis and Klebsiella pneumoniae; Escherichia coli and 
Staphylococcus epidermidis showed resistance in 8 out of 20 patients, which is 40%, 
respectively. By isolating 2 or more microorganisms, which must be sensitive to 
polyvalent pyobacteriophage, the diluted phage administration was not effective 
enough, a concentrated solution must be injected. 

The use of complex therapy for the treatment of patients with acute necrotizing 
pancreatitis, namely polyvalent pyobacteriophage in combination with appropriate 
antibiotics, improved significantly the patient's condition and accelerated recovery 
(reduction in the duration of treatment by 18%, the release of pus decreased by 37% and 
wound healing by 60%) by reducing the bacterial load. Thus, the effectiveness of the 
use of "polyvalent purified pyobacteriophage" in a combination with antibiotics has 
been proved. 
Key words: acute necrotizing pancreatitis, polyvalent pyobacteriophage, facultative 
anaerobic microorganisms, obligate anaerobic microorganisms, antibiotic resistance. 

 


