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АНОТАЦІЯ 

Поточилова В.В. Мікробіологічне обгрунтування 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» (091 – Біологія). – 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.  

Матеріалом для дослідження були вміст підшлункової залози та кров 

пацієнтів з панкреатит-асоційованими інфекціями. Взяття матеріалу здійснювали 

до початку антимікробної терапії на етапі ендосонографічного дослідження.  

Досліджуючи 97 пацієнтів, хворих на гострий некротичний панкреатит, з 

матеріалу підшлункової залози було  виділено 243 штами мікроорганізмів, з них 

146 штамів отримано з ендосонографічного матеріалу, та 97 штамів отримано з 

хірургічного матеріалу, взятого під час оперативного втручання. За дослідження 
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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. 

З 146 штамів, що були виділені з матеріалу, взятому за ендосонографічного 

обстеження, переважали факультативно-анаеробні мікроорганізми, їх кількість 

становила 86 штамів (58,9%). Частина облігатно-анаеробних мікроорганізмів 

становила 58 штамів (39,7%). Серед дослідженого матеріалу також були виділені 

штами Candida albicans 1,4% від усіх виділених з ендосонографічного матеріалу 

штамів мікроорганізмів.  

З ендосонографічного матеріалу виділялись як асоціації, так і 

мікроорганізми в монокультурі, майже у рівній кількості випадків, аналогічно 

відбувалось і з співвідношенням факультативно-анаеробних та облігатно-

анаеробних мікроорганізмів та становило 1:1. На противагу, за дослідження 

гнійного вмісту, отриманого за оперативних втручаннь, мали протилежну 

картину, а саме у 36 пацієнтів з 86 виділено факультативно-анаеробні 

мікроорганізми в монокультурі. 

Представлені дані свідчать про те, що групи мікроорганізмів, які виділялись 

за гострого некротичного панкреатиту були варіабельні. За ендосонографічного 

дослідження асоціації мікроорганізмів виділялись у 41 випадку, а монокультури у 

37 випадках. Факультативно-анаеробні мікроорганізми виділялись у 19 випадках, 

облігатно-анаеробні мікроорганізми були виділені у 18 випадках. Асоціації 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів не виділялись, а мікробні асоціації з 

факультативно–анаеробних і облігатно-анаеробних мікроорганізмів виділялись у 

41 пацієнта. Не виявлено росту мікроорганізмів у 19 пацієнтів та 11 пацієнтів, які 

одужали після першого етапу лікування.  

За дослідження гною, отриманого під час оперативних втручань, у 40 

пацієнтів мікроорганізми було виділено у монокультурі. Факультативно-

анаеробні мікроорганізми в монокультурі виділено у 36 пацієнтів, а облігатно-

анаеробні мікроорганізми у 4 пацієнтів. Асоціації мікроорганізмів було виявлено 
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у 18 хворих по 2 мікроорганізми, а у 9 хворих було виділено 3 асоціанти. 

Мікробні асоціації факультативно-анаеробних мікроорганізмів було виділено в 15 

випадках, а асоціації, що представлені факультативно-анаеробними 

мікроорганізмами та облігатно-анаеробними мікроорганізмами – у 3 випадках. У 

19 хворих з доставленого матеріалу мікроорганізми не виділялись.  

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 втручаннь, 

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. 

Визначено чутливість виділених штамів до антибактеріальних препаратів, а 

також визначено спектр літичної активності препарату «полівалентного 

бактеріофагу» за методом Отто. За визначення профілю резистентності було 

показано, що більшість штамів (59,9%) характеризувалася переважною стійкістю 

до багатьох антибактеріальних препаратів. Однак у факультативно-анаеробних 

бактерій зберігалась чутливість до антибактеріальних препаратів групи резерву, 

чутливість переважно проявлялася до тейкопланіну – 100%, колістину – 100%, 

лінезоліду – 98%, ванкоміцину – 94,3%, тайгецикліну – 91,7%.   

Визначено таксономічну приналежність 271 штаму як за морфолого- 

культуральними властивостями так і за біохімічними властивостями на 

автоматичному мікробіологічному аналізаторі Vitek-2 compact. 
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Якісний та кількісний склад мікроорганізмів, виділених з крові у пацієнтів з 

панкреатит асоційованими інфекціями та з септичними станами бли представлені 

наступними видами: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, 

Enterococcus faecium, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 

Acinetobacter baumannii, Candida albicans. 

У хворих з підозрою на септичний стан, як ускладнення гострого 

некротичного панкреатиту було виділено 28 штамів бактерій. В результаті 

дослідження встановлено, що у 32 пацієнтів хворих на гострий некротичний 

панкреатит із крові не виділялись мікроорганізми, це відповідно 53,3%. 

Гемокультури були виділені у 28 хворих, що дорівнювало 46,6 %. Таким чином, 

що септичні ускладнення за гострого некротичного панкреатиту були у 46,6% 

пацієнтів, з тієї когорти у яких обстежували кров на гемокультуру з підозрою на 

сепсис.   

Чутливість мікроорганізмів до препарату «полівалентний піобактеріофаг 

очищений» відмічалась у 157 культур з виділеної колекції, кількість стійких 

штамів з загальної кількості дорівнювала 22.  

Нами вперше показано, що використання стандартного полівалентного 

піобактеріофагу очищеного проявляє активність до окремо виділених 

мікроорганізмів. У in vitro проведених дослідженнях виявилось, що чутливість 

мікроорганізмів до препарату «полівалентний піобактеріофаг очищений» 

зберігається у його розведенні 1:5–96,8%. Часткова чутливість мікроорганізмів 

спостерігалась за розведення препарату «полівалентний піобактеріофаг 

очищений» 1:10–20,7%. За більшого розведення не спостерігалась літична дія у 

всіх досліджених мікроорганізмів. Тому для використання була вибрана 

концентрація препарату «полівалентний піобактеріофаг очищений» в розведенні 

1:5. Тоді як за застосування бактеріофагу мікроорганізми з асоціацій, що в своєму 

складі мали: Escherichia coli та Streptococcus sanguinis; Klebsiella pneumoniae та 

Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus epidermidis та Klebsiella pneumoniaе; 

Escherichia coli та Staphylococcus epidermidis виявили стійкість у 8 пацієнтів з 20, 

а це відповідно 40%. За виділення 2 та більше мікроорганізмів, що повинні бути 
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чутливими до  полівалентного піобактеріофагу ведення розведеного фагу не 

досить результативне, потрібно вводити концентрований розчин. 

У контрольну групу увійшли 49 осіб, з них 32 чоловічої статі та 17 жіночої 

статі, яким здійснювали комплексне лікування гострого некротичного 

панкреатиту без застосування полівалентного піобактеріофагу. 

Дослідну групу склали пацієнти 49 осіб з них 29 чоловічої статі та 20 

жіночої статі з гострим некротичним панкреатитом, у яких з гною підшлункової 

залози виділяли факультативно-анаеробні мікроорганізми, відносно яких, згідно з 

інструкцією, можна було використовувати полівалентний піобактеріофаг 

очищений виробництва ФДУП «НВО «Мікроген», Мінздравсоцрозвитку Росії. 

Препарат здатний специфічно лізувати такі бактерії: Staphylococcus sрp., 

Streptococcus sрp., Proteus sрp., Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli. 

За даними дослідження, виділені бактерії проявляли чутливість до 

препарату «полівалентний піобактеріофаг очищений», його застосовували в 

комплексному лікуванні гострого некротичного панкреатиту разом з 

антибіотиками, до яких виділені штами були чутливими. Контрольна група також 

складала 49 пацієнтів. Для них здійснювали лікування гострого некротичного 

панкреатиту без застосування препарату «полівалентний піобактеріофаг 

очищений». Цим пацієнтам призначали тільки антибіотики, до яких були чутливі 

виділені мікроорганізми.  

Використання комплексної терапії для лікування хворих з гострим 

некротичним панкреатитом, а саме полівалентного піобактеріофагу в поєднані з 

відповідними 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. Контрольна група, де застосовувалися антибіотики 

без додавання піобактеріофагу складала 49 пацієнтів. Згідно отриманих даних, 

використання в комплексному лікуванні гострого некротичного панкреатиту 

препаратом «полівалентний піобактеріофаг очищений» пришвидшує очищення 
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гнійного вмісту дренажів та зменшує тривалість перебування пацієнтів в 

стаціонарі. Таким чином, доведено ефективність використання препарату 

«полівалентний піобактеріофаг очищений» сумісно з антибіотиками. 

Дослідження проводились на базі Комунального закладу Київської обласної 

ради "Київська обласна клінічна лікарня", було обстежено 97 пацієнтів з 

діагнозом: гострий некротичний панкреатит, що були госпіталізовані в 

екстреному порядку. З них 58 (59,8%) чоловіків та 39 (40,2%) жінок. Середній вік 

досліджуваних чоловіків складав 49,6±1,1 років, середній вік жінок складав 

56±1,2 років. Пацієнти досліджуваних вікових груп розподілялись за причинами 

виникнення ГНП (порушення норм здорового харчування, зловживання 

алкоголем, захворювання суміжних органів, травми).  

Всі пацієнти поступали із однаковими клінічними проявами у приймальне 

відділення. 

На завершення можна сказати, що 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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Potochilova V.V. Microbiological substantiation of the effectiveness of the 

combined use of antibiotics and polyvalent pyobacteriophage in acute necrotizing 

pancreatitis. – Qualifying scientific work as a manuscript. 
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Epidemiology of Infectious Diseases named after L.V. Gromashevsky National 

Academy of Medical Sciences of Ukraine", Zabolotny Institute of Microbiology and 

Virology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The dissertation work is devoted to the study of the microbial component and the 

resistance profile of obligate and facultative anaerobic microorganisms isolated from 

patients with acute necrotizing pancreatitis and presents a solution to an urgent 

scientific problem – improvement of microbiological diagnosis and treatment of acute 

necrotizing pancreatitis. 

According to the research data, the quantitative and qualitative composition 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 – factors of acute 

necrotic pancreatitis in the examined patients was studied. 

The material for the study was the content of the pancreas and the blood of 

patients with pancreatitis-associated infections. The sampling was carried out at the 

beginning of antimicrobial therapy at the stage of endosonographic study. 

In a study of 97 patients with acute necrotizing pancreatitis, 243 strains of 

microorganisms were isolated from the pancreas material, of which 146 strains were 

obtained from endosonographic material, and 97 strains were obtained from surgical 

material taken during surgery. According to blood tests, were isolated 28 more strains of 

microorganisms with pancreatitis-associated infections (a complication of acute 

necrotizing pancreatitis) in patients requiring open surgery due to the ineffectiveness of 

the laparoscopic procedure. In total, were investigated 271 strains of microorganisms. 

From 146 strains isolated from the material taken for endosonographic 

examination, facultative anaerobic microorganisms prevailed, their number was 86 

strains (58.9%). The part of obligate-anaerobic microorganisms was 58 strains (39.7%). 

Among the studied material, strains of Candida (2 strains) of Candida albicans were 

also isolated, 1.4% of all strains of microorganisms isolated from the endosonographic 

material. 
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Both associations and microorganisms in monoculture were isolated from the 

endosonographic material, in almost an equal number of cases, the same happened with 

the ratio of facultative anaerobic and obligate anaerobic microorganisms and amounted 

to 1:1. In contrast, the study of purulent contents obtained during surgery had the 

opposite picture, namely in 36 patients out of 86 isolated facultative anaerobic 

microorganisms in monoculture. 

The presented data indicate that the groups of microorganisms that were isolated 

in acute necrotizing pancreatitis were variable. According to endosonographic studies, 

associations of microorganisms were isolated in 41 cases, and monocultures in 37 cases. 

Facultatively anaerobic microorganisms were isolated in 19 cases, obligate anaerobic 

microorganisms were isolated in 18 cases. Associations of facultative anaerobic 

microorganisms were NOT isolated, and microbial associations with facultative 

anaerobic and obligate anaerobic microorganisms were isolated in 41 patients. No 

growth of microorganisms was detected in 19 patients and 11 patients who recovered 

after the first stage of treatment. 

In the study of pus obtained during surgical interventions, microorganisms in 40 

patients were isolated in monoculture. Facultatively anaerobic microorganisms in 

monoculture were isolated in 36 patients, and obligate anaerobic microorganisms in 4 

patients. The association of microorganisms was identified in 18 patients, 2 

microorganisms, and in 9 patients, 3 antioxidants were isolated. Microbial associations 

of facultative anaerobic microorganisms were isolated in 15 cases, and associations 

represented by facultative anaerobic microorganisms and obligate anaerobic 

microorganisms – in 3 cases. No microorganisms were isolated from the delivered 

material in 19 patients. 

On the basis of the studies carried out, the methods of isolation of obligate-

anaerobic and facultative-anaerobic microorganisms in patients with acute necrotizing 

pancreatitis at different stages of the disease were optimized. The nutrient medium for 

growing obligate-anaerobic microorganisms obtained from aspiration material under 

stationary conditions has been modified. 
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Analyzing multivariate analysis, which includes principal component analysis, 

cluster analysis of observations and cluster analysis of variables carried out both for 

endosonographic examination and for surgical interventions, it can be concluded that 

the microbiota is NOT stable, bacteria of various species and genera are isolated, there 

is no definite pattern. But the types of microorganisms Enterococcus faecium, 

Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli and Clostridium 

spp. are the main causative agents of purulent complications of acute necrotizing 

pancreatitis in the examined patients. 

The sensitivity of the isolated strains to antibacterial drugs was determined, and 

the spectrum of the lytic activity of the drug "polyvalent bacteriophage" 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. However, in facultative anaerobic bacteria, sensitivity to 

antibacterial drugs of the reserve group remained, sensitivity was mainly manifested in 

teicoplanin – 100%, colistin – 100%, linezolid – 98%, vancomycin – 94.3%, tigecycline 

– 91.7%. 

The taxonomic affiliation of 271 strains was determined both by morphological 

and cultural properties and by biochemical properties on an automatic microbiological 

analyzer Vitek-2 compact. 

The qualitative and quantitative composition of microorganisms isolated from the 

blood of patients with pancreatitis associated infections and suspected sepsis was 

represented by the following species: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 

aureus, Enterococcus faecium, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 

Acinetobacter  baumannii, Candida albicans. 

In patients with suspected septic conditions, 28 strains of bacteria were isolated as 

complications of acute necrotizing pancreatitis. As a result of the study, it was found 

that in 32 patients with acute necrotizing pancreatitis, microorganisms were not released 

from the blood, this is, respectively, 53,3%. Hemocultures were isolated in 28 patients, 

which equaled 46,6%. Thus, septic complications in acute necrotizing pancreatitis were 
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in 46,6% of patients, from the cohort in which blood was examined for blood culture 

with suspected sepsis. 

The sensitivity of microorganisms to the preparation "polyvalent purified 

pyobacteriophage" was noted in 157 cultures from the selected Collections. The number 

of resistant strains from the total number was 22. 

We have shown for the first time that the use of a standard polyvalent purified 

pyobacteriophage is active in separately isolated microorganisms. In vitro studies 

carried out, it turned out that the sensitivity of microorganisms to the drug "polyvalent 

purified pyobacteriophage" is stored in its dilution of 1: 5-96,8%. Partial sensitivity of 

microorganisms was observed by dilution of the drug "polyvalent purified 

pyobacteriophage" 1: 10-20,7%. At higher dilutions, a lytic effect was observed in all 

investigated microorganisms. 

Therefore, the concentration of the preparation "polyvalent purified 

pyobacteriophage" in a dilution of 1: 5 was chosen for use. Whereas for the use of the 

bacteriophage, the microorganisms from the associations included: 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. For the isolation of 2 or more microorganisms that should be sensitive to 

polyvalent pyobacteriophage, diluted phage management is not effective enough, a 

concentrated solution should be injected. 

The control group consisted of 49 people, 32 of them males and 17 females, who 

received complex treatment of acute necrotizing pancreatitis without the use of 

polyvalent pyobacteriophage. 

The research group consisted of 49 patients, including 29 males and 20 females 

with acute necrotizing pancreatitis, in which facultative anaerobic microorganisms were 

isolated from pancreatic manure, for which, according to the instructions, it was 

possible to use purified polyvalent pyobacteriophage produced by FSUE NPO 

Microgen ", Ministry of Health and Social Development of Russia. The drug is able to 
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specifically lyse the following bacteria: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., 

Proteus spp., Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli. 

According to the study, the isolated bacteria showed sensitivity to the drug 

"polyvalent purified pyobacteriophage", it was used in the complex treatment of acute 

necrotizing pancreatitis together with antibiotics, to which the strains were sensitive. 

The control group also consisted of 49 patients. For them, the treatment of acute 

necrotizing pancreatitis was carried out without the use of the drug "polyvalent purified 

pyobacteriophage". These patients were prescribed only antibiotics, to which the 

microorganisms were susceptible. 

The use of complex therapy for the treatment of patients with acute necrotizing 

pancreatitis, namely polyvalent pyobacteriophage in combination with appropriate 

antibiotics, made it possible to significantly improve the patient's condition and 

accelerate 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. 

The control group, where antibiotics were used without adding pyobacteriophage, 

consisted of 49 patients. According to the data obtained, the use of the drug "polyvalent 

purified pyobacteriophage" in the complex treatment of acute necrotizing pancreatitis 

accelerates the purification of the purulent contents of the drains and reduces the 

duration of hospital stay. Thus, the effectiveness of the use of the drug "polyvalent 

purified pyobacteriophage" in conjunction with antibiotics has been proved. 

The studies were carried out on the basis of the communal institution of the Kiev 

Regional Council "Kiev Regional Clinical Hospital", 97 patients were examined with a 

diagnosis of acute necrotizing pancreatitis, who were hospitalized on an emergency 

basis. Of these, 58 (59,8%) are men and 39 (40,2%) are women. The average age of the 

studied men was 49,6 ± 1,1 years, the average age of women was 56 ± 1,2 years. 

Patients of the studied age groups were distributed according to the causes of GNP 

(violation of healthy eating habits, alcohol abuse, diseases of adjacent organs, trauma). 

All patients were admitted with the same clinical manifestations to the emergency 

department. 
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In conclusion, we can say that acute necrotizing pancreatitis more often occurred 

in patients of working age 31-60 years old – 67 patients, compared with the total 

number of patients it was 77,9%. There were 41 men in this age group, 26 women. 

Therefore, microbiological diagnostics of infectious complications of destructive 

pancreatitis additionally acquires increased medical and social significance. 

Key words: acute necrotizing pancreatitis, polyvalent pyobacteriophage, 

facultative anaerobic microorganisms, obligate anaerobic microorganisms, antibiotic 

resistance. 
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ВСТУП 

Актуальність роботи. Провідне місце в розвитку гострого некротичного 

панкреатиту посідає мікробна складова, а саме виділення факультативно-

анаеробних та облігатно-анаеробних мікроорганізмів [1, 2, 3]. Незважаючи на 

досягнуті успіхи в обґрунтованій антибіотикотерапії, особливу увагу слід 

звернути на бактеріальну складову, оскільки від неї залежить ефективність 

лікування. 

Значення факультативно- та облігатно-анаеробних мікроорганізмів [4-8] в 

розвитку гострого некротичного панкреатиту наразі вивчено недостатньо, а на 

теренах України такі дослідження, взагалі, раніше не проводились. 

 Тому актуальним питанням сьогодення є мікробіологічне дослідження 

гнійного вмісту підшлункової залози та визначення профілів резистентності 

виділених бактерій.  Нам відомо, що ефективність антибактеріальної терапії даної 

патології досить низька, що повʼязано з багатьма факторами, зокрема зростанням 

стійкості збудників до антибактеріальних препаратів та неконтрольоване 

вживання їх впродовж життя пацієнта.  

Незважаючи на актуальність проблеми, значення мікроорганізмів як 

етіопатогенетичних чинників гострого некротичного панкреатиту залишається 

недостатньо з'ясованою [9-12]. Важливим є визначення видів облігатно- та 

факультативно - анаеробних мікроорганізмів, що беруть участь у патологічному 

процесі на різних етапах захворювання. 

Збільшення резистентності мікроорганізмів спонукає до пошуку 

альтернативних методів лікування. В літературі недостатньо висвітлено 

використання бактеріофагів сумісно з антибактеріальними препаратами в 

лікуванні гострого некротичного панкреатиту, проблема оптимізації 

антибактеріальної тактики лікування і пошуку нових ефективних способів 

лікування за даної патології залишається актуальною [13-18].   

Гострий некротичний панкреатит розвивається динамічно із різноманітними 

патофізіологічними механізмами розвитку осередкових та системних ускладнень 
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[19-21]. Тому основним завданням поліпшення результатів лікування хворих є 

розробка нових способів діагностики гострого некротичного панкреатиту та його 

ускладнень. Відомо, що за гострого некротичного панкреатиту з гною 

підшлункової залози виділяються як облігатно-анаеробні так і факультативно-

анаеробні мікроорганізми: як протягом доби від початку захворюваності, так і в 

подальші періоди. Це свідчить про їх важливу роль у патогенезі захворювання, 

хоча з'ясування цієї ролі ще потребує подальших глибоких досліджень [22]. 

Ця проблема важлива не тільки у звязку з високою питомою вагою 

неспороутворюючих анаеробних бактерій в патології і мало вивченим спектром 

клінічних проявів інфікування, але і з великими труднощами їх лабораторного 

вивчення, що потребує нових підходів за діагностики, лікування та попередження 

захворювань. 

Необхідність всебічного вивчення неклостридіальної анаеробної інфекції 

обумовлена частотою та тяжкістю гнійно-септичних ускладнень в хірургії. 

Довгий час роль неспороутворюючих анаеробних бактерій в виникненні 

запальних захворювань внутрішніх органів та післяопераціних гнійно-септичних 

ускладнень залишалась не вивченою, а обмеженність даних про етіологію цих 

процесів призводило до невірної тактики лікування, дискусії серед хірургів про 

строки виконання операцій за гострого некротичного панкреатиту. Це підкреслює 

необхідність проведення всебічних досліджень з виявлення етіології, патогенезу, 

удосконалення тактики лікування за гнійно-запальних захворювань підшлункової 

залози. 

Постійне зростання кількості хворих на гострий некротичний панкреатит 

особливо його деструктивних та ускладнених форм, висока частота ускладнень з 

системними наслідками, а також висока смертність підтверджують актуальність 

даної проблеми [4]. 

 Серед невідкладних хірургічних захворювань органів черевної порожнини 

гострий некротичний панкреатит займає третє місце, після гострого апендициту 

та гострого холециститу.  Загальна летальність за даного захворювання 

4,28-5,50%, за його деструктивних форм смертність у післяопераційному періоді 
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досягає 20-40% [5, 6, 7]. Сучасні методи хірургічного лікування і консервативної 

післяопераційної терапії гострого некротичного панкреатиту дещо поліпшили 

результати лікування, однак і нині їх не можна вважати задовільними [13-17].  

Медико-соціальний аспект проблеми гострого некротичного панкреатиту в 

Україні обумовлено великою частотою оперативних втручань що повторюються, 

дорогою консервативною терапією, незадовільними результатами хірургічного 

лікування, високим рівнем післяопераційної летальності та інвалідизації у осіб 

працездатного віку [8-10, 18].  

Перераховані вище проблеми обумовлюють актуальність теми і свідчать 

про необхідність розробки та впровадження нових методів діагностики облігатно- 

та факультативно-анаеробних мікроорганізмів і лікування гострого некротичного 

панкреатиту з урахуванням мікробіологічних критеріїв. 

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» 

(№ 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; 
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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 
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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 
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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». 

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 
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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 

статей, що індексуються у наукометричних базах Index Copernicus та РИНЦ, 1 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

МІКРОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГОСТРОГО НЕКРОТИЧНОГО 

ПАНКРЕАТИТУ 

1.1 Сучасні погляди на етіологію та патогенез гострого некротичного 

панкреатиту 

На ГНП хворіють від 2,5 до 18% пацієнтів із невідкладними хірургічними 

захворюваннями черевної порожнини [6, 11, 15, 20, 23]. Актуальність проблеми 

лікування ГНП зумовлена високою летальністю, яка становить, за даними різних 

авторів, від 20 до 40%. Це обумовлено високою кількістю ускладнень ГНП, 

розвитком гнійно-септичних процесів, поліорганної недостатності та 

панкреатогенного шоку. Незважаючи на помітні успіхи в лікуванні ГНП, 

тенденції до зниження або стабілізації захворюваності не спостерігається [24-26]. 

Водночас залишаються невирішеними питання діагностики, вибору адекватного 

об'єму консервативної терапії, термінів оперативних втручань, способів їх 

здійснення, методів стимуляції процесів репаративної регенерації і репарації. 

Одним із сучасних і високоефективних методів діагностики збудників і 

диференціального діагнозу ГНП є газово-хроматографічний, який дає змогу 

ідентифікувати анаеробну  мікробіоту у осередках панкреатичної деструкції за 

наявністю летких жирних кислот, які є специфічними кінцевими продуктами 

метаболізму анаеробних бактерій [23, 27].  

Залишається дискутабельним питання, яким чином мікроорганізми досягають 

місця локалізації інфекцій. Як найбільш вірогідні шляхи вказуються транслокація 

їх з шлунково-кишкового тракту, гематогенна дисемінація, потрапляння збудника 

в ПЗ під час рефлюксу вмісту жовчовивідних шляхів або дванадцятипалої кишки 

[18, 28, 29]. 

Бактеріальна транслокація – це проникнення мікроорганізмів з просвіту 

кишкового тракту через слизовий  бар’єр в  крово – чи лімфоток. В обмежених 
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кількостях мікробна транслокація присутня завжди. Проникаючи в підслизовий 

шар бактерії поглинаються макрофагами та транспортуються у системні 

лімфовузли. При проникненні в кровоток вони захоплюються та знищуються 

купферівськими клітинами печінки. Порушення балансу надходження та 

елімінації проходить при поєднанні як мінімум трьох факторів: збільшення 

проникності слизової оболонки кишківника, зміни її нормального складу 

(дисбіоз), порушення місцевого імунітету кишківника.  

Бактеріальна транслокація з просвіту кишківника, внаслідок порушення 

бар’єрної функції стінки кишківника, вважається основним механізмом 

виникнення гнійно-септичних ускладнень ГНП. Надлишкове надходження 

компонентів бактерій в систему віротної вени може викликати розвиток 

поліорганної недостатності. 

Запалення слизової кишківника, як фактор підвищення транслокації бактерій, 

неминуче присутнє за гострого деструктивного панкреатиту. Йому сприяє 

загальна імуносупресія, порушення мікроциркуляції, як наслідок дисбіоз, 

викликаний масивною антибіотикотерапією та ін. Зв’язок запалення та 

проникності слизової для бактерій очевидна. Саме тому запальні захворювання 

кишківника називають хворобами проникності, так як характерна для них 

підвищена проникність бактерій корелює зі ступенем ураження підшлункової 

залози [9, 28-32]. 

Бактеріальна транслокація збудників з просвіту кишківника внаслідок 

порушення бар'єрної функції його стінки вважається основним механізмом 

виникнення гнійно-септичних ускладнень ГНП. Надлишкове надходження 

бактерій в систему ворітної вени може сприяти розвитку поліорганної 

недостатності [33]. 

Результати експериментів на тваринних моделях свідчать на користь всіх 

вище перерахованих механізмів проникнення інфекції, однак найбільш достовірні 

докази отримані у відношенні трансокації збудника з кишківника [34-36]. 

Системні ускладнення ГНП значно частіше спостерігаються у хворих з 

інфікованою ПЗ, ніж з не інфікованою [34]. Крім того, досить багато хворих з 
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важкими формами ГНП чутливі до консервативної терапії, поки ділянка некрозу 

не інфікована мікроорганізмами [36-38], а хірургічна некроектомія – стандартна 

процедура за ГНП [11, 38-42]. Таким чином, один з важливих принципів усіх 

діагностичних і терапевтичних алгоритмів за важкої форми ГНП – це виявлення 

хворих з інфікованим некротичним панкреатитом. В стандартному протоколі 

діагностики ГНП є виконання тонкоголкової аспіраційної пункції під контролем 

ультразвукового обстеження або комп’ютерної томографії з подальшим 

дослідженням виготовлених препаратів з отриманого матеріалу [36, 41]. Цей вид 

втручання має високу чутливість і специфічність, але йому притаманні всі 

недоліки інвазивних процедур. Тому є передумови для визначення і виділення 

лабораторних маркерів, які дозволили б більш точно діагностувати наявність 

інфікування при панкреатиті. Визначаючи концентрацію С-реактивного білку в 

плазмі крові [41, 43–45] неможливо чітко діагностувати інфекції підшлункової 

залози. На даний момент проводяться клінічні дослідження великої кількості 

медіаторів запалення для вирішення цього завдання. Перші дослідження з 

плазмовим прокальцитоніном показали, що цей пептид на відміну від інших 

медіаторів запалення є найкращим маркером для верифікації ГНП [21], хоча це не 

завжди підтверджувалося в інших клінічних дослідженнях [46, 47, 49–52].  

Фагоцитоз є еволюційно давнім фактором неспецифічної резистентності 

організму. Основна роль у фагоцитозі належить нейтрофільним гранулоцитам і 

макрофагам (моноцитам). Інтенсивність фагоцитарних реакцій залежить від стану 

самих фагоцитів і наявності речовин нормальної сироватки крові, що підсилюють 

фагоцитоз. Антимікробна активність нейтрофілів може знижуватися за їх 

білкової-енергетичної недостатності. Тому здійснення спільних принципів 

хірургічного втручання і подальшого ведення хворих в післяопераційному 

періоді, особливе значення набувають заходи щодо відновлення імунного 

гомеостазу. Ігнорування цього може призвести до генералізації запального 

процесу і розвитку важких післяопераційних ускладнень, небезпека яких 

подекуди є більшою, ніж самого захворювання [48]. 
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В теперішній час у переважної більшості авторів не викликає сумніву, що 

бактеріальна інфекція є найбільш важливим фактором, що визначає наслідки ГНП 

за важких форм захворювання [22, 28, 36]. Аналіз результатів лікування хворих з 

ГНП чітко показав, що бактеріальне інфікування мікроорганізмів із некротичних 

мас - найбільш важливий фактор ризику, що призводить до розвитку поліорганної 

недостатності, і як наслідок, до летального завершення хвороби.  

1.2 Видовий склад мікроорганізмів, виділених за гострого некротичного 

панкреатиту 

Підшлункова залоза (ПЗ) уражається за цілого ряду бактеріальних, вірусних, 

протозойних, паразитарних, грибкових захворювань. Особливості ураження ПЗ, 

діагностика інфекційних ускладнень та лікування мало відомі практичним 

лікарям. Дослідниками отримані дані про ураження підшлункової залози 

найпростішими: лямбліями, малярійними плазмодіями, амебами, 

криптоспоридіями, токсоплазмами, мікроспоридіями, лейшманіями, 

пневмоцистами [6, 25, 40]. 

Таким чином, ГНП, ускладнений місцевим або поширеним перитонітом, 

супроводжується характерними змінами в імунній системі, тяжкість і ступінь 

яких корелює не тільки і не стільки з основною хворобою, скільки з поширеністю 

гнійного процесу в черевній порожнині. 

За інфекцій ПЗ визначається характерний бактеріальний спектр. Важливі 

дані були отримані в результаті бактеріологічних досліджень при 

інтраопераційній некректомії [53–55], а також в результаті тонкоголкової 

аспіраційної пункції під час комп’ютерної томографії [56]. У більшості випадків 

бактеріальний спектр був представлений бактеріями, що становлять нормальну 

мікрофлору кишківника. Домінували грамнегативні мікроорганізми, але були 

також представники грампозитивної мікробіоти, анаеробні мікроорганізми і 

гриби. В ході численних експериментів на тваринах доведено, що джерелом 

бактерій є шлунково-кишковий тракт, особливо ободова кишка, де представлені 

різноманітні бактерії в більшій кількості, ніж в будь-якій іншій частині організму. 
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Існує безліч теоретичних припущень про механізм проникнення бактерій в 

ділянки некрозу, включаючи безпосередню транслокацію, гематогенне та 

лімфогенне занесення, а також проникнення через головний панкреатичний або 

загальний жовчний протоки [18, 29, 57–59]. Точний механізм цього процесу - 

предмет дискутабельний і знаходиться в стадії експериментальних досліджень.  

Інфікування осередків некрозу ПЗ переважно зумовлено кишковою 

мікробіотою і частіше є полімікробним. Висока ймовірність інфікування 

мономікробною мікробіотою є тільки в перший тиждень розвитку важкого 

ускладнення.  

У зв'язку з цим склад мікроорганізмів, який визначається за інфекційних 

ускладненнь ГНП, варіабельний. До основних мікроорганізмів, що викликають 

ускладнення відносять: Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus 

spp., Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides spp., Clostridium spp. і ентерококи [49–

51]. 

Останнім часом з’явилося все більше наукових даних, які свідчать, що в 

етіології запальних процесів важливе місце, поряд з аеробними та факультативно-

анаеробними мікрорганізмами, займають клостридії та неспороутворюючі 

грамнегативні факультативні-анаероби. За даними лабораторій і клінік, що мають 

досвід у вивченні анаеробних інфекцій, неклостридіальні та клостридіальні 

анаеробні бактерії виділяються у 20-70% випадків з різних біотопів [45–47, 47, 

60–65].  

При цьому виділяються бактероїди, фузобактерії, пептококи, 

пептострептококи, вейлонели, еубактерії та інші неспороутворюючі анаеробні 

бактерії [45–47, 58, 61–63]. 

Мікробна транслокація займає важливе місце в патогенезі розвитку гнійно-

септичних ускладнень ГНП, однак існує припущення, що терапія згідно існуючих 

протоколів за даної патології не передбачує усунення факторів, що здатні 

порушувати бар’єрну функцію кишківника [28, 29]. 

Окремо слід зауважити, що більш висока, в порівнянні з іншими формами 

інтраабдомінальних інфекцій, частота виділення Сandida spp. за панкреатит-
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асоційованих інфекціях у певній мірі виявлена у тих пацієнтів, яким раніше 

проводились операції на органах черевної порожнини. В той же час ці дані 

остаточно не підтверджені і потребують подальших досліджень. Необхідно 

відмітити, що присутність C. albicans у пацієнтів з ГНП асоціюється з більш 

високою частотою системних ускладнень, захворюванністю та летальністю [24, 

29]. 

З огляду на ширшу розповсюдженість захворювання у даної категорії хворих 

відносяться тривала антибіотикотерапія із застосуванням препаратів широкого 

спектра дії, часте проведення релапаротомії з подальшим відкритим веденням 

рани і тривалим дренуванням черевної порожнини [66–69]. Частота виділення 

грибів в цих ситуаціях досягає 21-37% [68, 69]. Інтраабдомінальний кандидоз за 

ГНП може ставати причиною незворотності патологічного процесу [70–71]. 

До факторів розвитку інфекції у даної категорії хворих відносяться тривала 

антибіотикотерапія із застосуванням препаратів широкого спектра дії, часте 

проведення релапаротомії з подальшим відкритим веденням рани і тривалим 

дренуванням черевної порожнини [69]. Частота виділення грибів в цих ситуаціях 

досягає 21–37% [68, 69]. Інтраабдомінальний кандидоз за ГНП може ставати 

причиною незворотності патологічного процесу [70–71]. 

До факторів, що сприяють розвитку грибкових інфекцій, відносяться: 

старіння населення, збільшення (внаслідок успіхів в онкології та 

трансплантології) кількості іммуноскомпроментованих хворих, поширення ВІЛ-

інфекції, досягнення в області відкритої хірургії, широке застосування 

внутрішньосудинних пристроїв та імплантатів, а також антибіотиків широкого 

спектру дії, кортикостероїдів, імунодепресантів. 

Ускладнення ГНП відбувається за кількома напрямками. Найбільш важкими 

з них є перитоніт і абдомінальний сепсис. Панкреатит відноситься до характерних 

джерел перитоніту, займаючи 2–4% в структурі джерел даного ускладнення [28, 

60]. 

Транслокації Candida spp. з шлунково-кишкового тракту сприяють чинники, 

що призводять до порушення структури і функції клітин слизової оболонки, 



 

 

37

наприклад, нутритивні і метаболічні розлади, гіпоперфузія в спланхнічному 

басейні, гіпопродукція секреторного імуноглобуліну А [68]. 

У хворих після хірургічних втручань розвитку грибкових інфекцій сприяють: 

ускладнений перебіг післяопераційного періоду, проведення реанімаційних 

заходів, інтенсивної терапії та тривалої штучної вентиляції легень [63–66]. У цих 

випадках є комплекс факторів, що знижують бар'єрну функцію слизових 

оболонок: стрес, порушення гемодинаміки, гіпоксія, тривала відсутність 

ентерального харчування та інші, в поєднанні з масивною комбінованою 

антибіотикотерапією, яка необхідна хворим з високим ризиком за життєвими 

показниками [67, 68]. Транслокація грибів, переважно з товстої кишки, зумовлює 

досить високу частоту виділення Candida spp. у хворих з ГНП та за інших гнійно-

септичних ускладненнь деструктивного панкреатиту [68]. 

Основними клініко-морфологічними проявами панкреатичної інфекції є: 

панкреатогенні абсцеси та нагноєння несправжніх (постнекротичних) кіст 

підшлункової залози [5, 72, 73]. Згідно з даними сучасних досліджень зачасту 

збудниками панкреатичної інфекції вважають бактерії ентерального походження: 

E.coli — 24%, Pseudomonas spp. — 12%, Klebsiella spp., Enterobaсter spp. — 13%, 

Proteus spp. — 6%, Enterococcus faecalis — 8%, S.aureus — 13%, Streptococcus spp. 

— 9%, Bactеroides fragilis — 6%, Candida albicans — 5% [9, 20, 22, 43-47, 74, 75]. 

Ранні токсичні та пізні септичні ускладнення, як і раніше, залишаються 

основними причинами смерті хворих з найтяжчими формами захворювання [3, 6, 

7, 76, 77, 78]. 

Впровадження в практичну роботу методів виділення анаеробів відкрило 

можливості подальшого вивчення етіопатогенезу ГНП. До впровадження цих 

методів в 50% випадків ГНП вважалися не спричиненими мікроорганізмами. 

Тільки окремим дослідникам вдавалось показати наявність у вмісті абсцесів 

анаеробних, не утворюючих спори бактерій у вигляді монокультури або у 

поєднанні з аеробними мікроорганізмами [44–47, 79, 80].  

У цілому проблема анаеробного сепсису за гнійних захворюваннь 

підшлункової залози знаходиться на початковому етапі констатації фактів 
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наявності або відсутності облігатно-анаеробних бактерій в патологічному 

матеріалі [44–47, 61].  

Сучасні методи виділення та ідентифікації облігатних анаеробів тривалі та 

трудомісткі, що в більшості випадків дозволяє лише ретроспективно оцінити 

характер інфекції [44–47]. В літературі частково описані короткі дослідження 

облігатних-анаеробів за ГНП, що і підтверджує необхідність клінічних та 

експериментальних досліджень для визначення подальшої тактики лікування.  

При проведенні досліджень з використанням методів виділення облігатно-

анаеробних мікроорганізмів було з’ясовано, що в матеріалах у 40–55% випадків 

мікробіота була представлена бактероїдами та анаеробними коками. Виділення 

при запальному процесі облігатно-аеробних та факультативно-анаеробних 

бактерій, перш за все кишкової палички і стафілокока, в поєднанні з 

неклостридіальними анаеробами свідчило про їх роль як в етіопатогенезі 

захворювань підшлункової залози, так і в походженні гнійно-септичних 

ускладнень. 

Інфекційні ускладнення, в тому числі з залученням заочеревинного простору 

(інфікований панкреанекроз, панкреатогенний абсцес, інфікована псевдокиста, 

флегмона заочеревинної клітковини) спостерігаються у 33% пацієнтів [40, 54, 55, 

56, 81]. Ризик інфікування зростає за збільшення обсягу некротичної тканини, а 

ранній розвиток інфекції (до 3 тижнів) збільшує кількість важких ускладнень [12]. 

Якщо пацієнти із ГНП були проліковані, то терміни, в які слід очікувати 

інфікування некротичної тканини, відомі. Бактеріологічні ускладнення за ГНП 

найбільш часто розвиваються в перші 3 тижні: в 1 тиждень – у 25%, у 2 тиждень – 

у 45% і на 3 тижні – у 60% пацієнтів. Якщо лікування було проведено ефективно, 

то після 5 тижнів ризик інфікування стає мінімальним. 

За перитоніту, що розвинувся в післяопераційному періоді після оперативних 

втручань на підшлунковій залозі, зростала частота виділення Enterococcus spp., 

коагулазо-негативних стафілококів (S.epidermidis), а також Enterobacter spp., 

Acinetobacter spp. і  P. aeruginosa. Ці, переважно нозокоміальні штами, 
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характеризуються непередбачуваною стійкістю до антибактеріальних препаратів 

[24, 26, 29]. 

Відмінності, що стосуються ролі анаеробної інфекції, обумовлені похибками 

мікробіологічної діагностики. Якісна мікробіологічна діагностика дозволяє 

виділити облігатних анаеробів з частотою до 80%, однак їх роль в генезі 

захворювання не завжди очевидна [49]. 

Перебіг запальних захворювань в певній мірі залежить від складних 

взаємовідносин факультативно-аеробних і облігатно-анаеробних бактерій, а мало 

вивчений процес бактеріального синергізму між ними вказує на необхідність 

всебічного бактеріологічного, експериментального та клінічного вивчення цієї 

проблеми та розроблення відповідної тактики у лікуванні.     

Кінцевий результат гострого запального захворювання органів черевної 

порожнини залежить від співвідношення інвазивних бактерій і захисних факторів 

організму, що вимагає вивчення імунного статусу і відповідної його корекції. 

Дослідники вважають, що розвиток мікробіологічного синдрому є вторинним 

та являється наслідком зриву адаптаційних, захисних, компенсаторних механізмів 

організму людини на рівні аутофлори тонкої та товстої кишки, та в результаті 

розмноження мікроорганізмів, які потрапили в черевну порожнину під час 

операції. 

1.3 Чутливість мікроорганізмів, виділених за гострого некротичного 

панкреатиту, до антибіотиків 

Під час обговорення питання про необхідність антибіотикотерапії за ГНП, 

слід виділяти три положення:  

1. За середньотяжкого перебігу некротичного панкреатиту без ознак 

панкреонекрозу не доцільно проведення антибактеріальної терапії. Септичні 

ускладнення виникають рідко. Як правило і функція, і структура залози повністю 

відновлюються. Для попередження розвитку антибактеріальної стійкості не слід 

застосовувати антибіотики за набряку підшлункової залози. 
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2. У пацієнтів з тяжким перебігом ГНП антибактеріальна терапія – 

обов'язкова і важлива частина лікування. Однак використання однієї лише 

антибактеріальної терапії для лікування ГНП недостатньо, а некректомія 

залишається методом вибору. Питання лікування інфекцій підшлункової залози з 

тривалим застосуванням антибактеріальних препаратів без адекватного 

хірургічного втручання знаходиться в стадії клінічних досліджень [82]. Досвід в 

цьому відношенні незначний і для винесення будь-якого висновку слід 

продовжити клінічні дослідження.  

3. Застосування антибіотиків з профілактичною метою у хворих з важкою 

формою ГНП актуальне, хоча і до кінця не вирішене питання. Мета профілактики 

– зниження септичнх ускладнень у хворих з ГНП. За останні роки ця проблема 

була предметом декількох експериментальних і клінічних досліджень [73, 83].   

З огляду на те, що дослідження були виконані раніше і вони не вкладалися в 

межі доказовості, а статистична потужність їх була низькою, виконано низку 

експериментів, за яких частково були враховані існуючі дефекти. Результати 

проведених робіт виявилися не такими вражаючими, а доречність 

антибактеріальної терапії була під сумнівом [41, 79], особливо, в плацебо-

контрольованих експериментах антибактеріальної терапії меропенемом, що 

використовували E. Dellinger і співавтори при лікуванні 100 пацієнтів з площею 

некрозу більше 30%. Не було виявлено жодного позитивного випадку, що 

виправдовувало доцільність антибактеріальної терапії. Зокрема, за 

профілактичного використання антибіотиків була тенденція до більш частого 

виділення нозокоміальних збудників – P.aeruginosa, коагулазо-негативних 

стафілококів (CNS) і Enterococcus spp. [83-85]. 

Поруч з запереченням необхідності профілактичного використання 

антибіотиків, існує інша думка Японського товариства невідкладної 

антибактеріальної абдомінальної медицини і Міжнародної асоціації 

панкреотології. Згідно з їх даними, антибактеріальна терапія показана всім 

пацієнтам з тяжким перебігом панкреатиту. 
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Відповідно до існуючих підходів, основний акцент за консервативного 

лікування гострого панкреатиту і ГНП ставиться, в першу чергу, на своєчасну 

діагностику інфекційних ускладнень [90-93].  

Після невдач пов'язаних із широким застосуванням антибактеріальної терапії, 

настав період обачного ставлення до профілактичного призначення антибіотиків. 

Переваги терапії швидко зміщувалися в бік профілактики транслокації бактерій 

пробіотиками і максимально раннім застосуванням ентерального харчування [86–

89]. Слід відмітити, що є і така позитивна тенденція, як стримування 

використання препаратів з недоведеною ефективністю. Частіше всього 

критикують використання в програмах ведення ГПН інгібіторів протеаз. 

Інгібітори протеаз, за даними мета-аналізу, виявлялися недоцільними і не 

впливали на результати лікування [28, 41, 94]. 

Ведення активно-вичікувальної тактики та не призначення з профілактичною 

метою антибактеріальних препаратів, виправдано виключно в лікувальних 

установах. Лікарі мають можливість виконувати в динаміці весь комплекс 

процедур, спрямованих на своєчасне виявлення інфекційних ускладнень ГНП 

(комп'ютерна томографія з контрастуванням, визначення С-реактивного білку, 

прокальцітоніновий тест, черезшкірна тонкоголкова біопсія, виділення 

гемокультури). В інших лікувальних установах доцільно виходити з положення 

про високий ризик інфікування осередка деструкції і застосовувати вимушену 

антибактеріальну терапію відповідно до існуючих вітчизняних стандартів. Саме 

переваги в доступності сучасних методів діагностики визначають різноманітність 

рекомендацій по антибіотикопрофілактиці ГПН в різних країнах. 

Під час розвитку інфекційних ускладнень однією з обов'язкових умов є 

проведення тривалої, 3–4 тижневої антибактеріальної терапії альтернативним 

препаратом, вибір якого повинен грунтуватися на визначенні чутливості до нього 

у виділеної мікробіоти [67]. 

Вчасне виявлення ускладнення, що супроводжується інфекційним агентом і 

відповідна вчасна антибактеріальна терапія «за показниками» – головна стратегія 

раціонального застосування антибіотиків. Уточнити ймовірність ускладнення 
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дозволяє клінічне і параклинічне дослідження (некроз: комп'ютерна томографія з 

контрастуванням, С-реактивний білок – 110-120 мг/л [21, 59, 91, 95], інфікування: 

динаміка температури, лейкоцитозу, прокальцітоніновий тест). Головним 

завданням виконаної маніпуляції є не тільки відбір матеріалу для 

бактеріологічного дослідження, а й власне виділення культури мікроорганізму. 

Дослідження виконується не тільки на 1 тижні захворювання, частіше всього 

повторне дослідження проводять на 2-3-му тижні. За збереження симптоматики 

описаної вище діагностична процедура повторюється кожні 5-7 діб. 

Цілком зрозуміло, що описана тактика ведення пацієнта з важким ГНП 

застосовується в більшості вітчизняних стаціонарів. Проте існує класичний 

варіант лікування. Згідно з ним, дані бактеріологічного, і в першу чергу 

бактеріоскопічного дослідження, визначають тактику дії антибактеріального 

препарату, що призначають за тяжкої форми ГНП. Виявлення грамнегативних 

паличок обумовлює доцільність застосування карбапенемів, що характеризуються 

високою активністю щодо інгібуючої концентрації проти P. aeruginosa, пригнічує 

ріст представників родини Enterobacteriaceae, і, нарешті, мають невеликий 

потенціал селекції резистентних штамів. До цієї групи входять: меропенем (МЕР) 

та доріпенем. Якщо прогнозується мінімальний ризик стійкості потенційних 

збудників (відсутність попередньої антибактеріальної терапії, сприятливий 

епідеміологічний фон у відділенні, недовгий термін перебування в стаціонарі), 

можливе призначення цефалоспоринів III покоління: цефтазидим (ЦЕЗ) або 

цефепім (ЦЕФ) за одночасного застосуванні інгібітор-захищеніих (ІЗ) 

амінопеніцилінів (джерело сульбактаму або клавуланату), або цефоперазон 

сульбактам. Призначення ЦЕЗ та ЦЕФ, в разі відмови від застосування 

амінопеніцилінів, завжди поєднується з призначенням метронідазолу. 

За літературними даними, карбапенеми є оптимальним засобом лікування у 

осіб з ГНП, ускладненим абдомінальним сепсисом [83]. Перед тим як призначити 

певний АБП слід враховувати, що такий АБП, як іміпенем (ІМІ), дещо гірше, ніж 

МЕР має здатність проникати в некротичні тканини [32, 33, 83, 87], що за 

антибактеріальної терапії може сприяти селекції стійких штамів P. aeruginosa. 
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Відомості, що отримані під час дослідження підтверджують загальносвітову 

тенденцію використання карбапенемів як засобу вибору за лікування важких 

форм нозокоміального перитоніту [50, 57, 62]. Хоча показників, що 

підтверджують перевагу будь-якого іншого антибактеріального препарату, 

недостатньо, аналіз результатів лікування сепсису спричиненого грамнегативною 

мікробіотою дозволяє виділити найбільш ефективний засіб антибактеріальної 

терапії [37], а саме МЕР, особливо за лікування пацієнтів з поліорганною 

недостатністю. Переваги МЕР доведені і в ході фармакоекономічного 

моделювання. Завдяки більш високій ефективності даного антибактеріального 

препарату скорочувалося його застосування та тривалість перебування пацієнтів у 

відділенні інтенсивної терапії, що знижувало і загальну вартість лікування [61]. 

Застосування ефективних антибактеріальних препаратів широкого спектру дії 

– невід'ємна частина програми лікування пацієнтів з важким абдомінальним 

сепсисом, що є ускладненням ГНП [73, 74, 94]. Режим застосування 

деескалаційної терапії [96-99] мав позитивну динаміку у більшості випадків, а 

доцільність як хірургічного втручання так і за одночасної антибактеріальної 

терапії не викликав сумніву [75, 100-104]. 

Слід відмітити, що вперше призначена неадекватна антибактеріальна терапія 

важкої інфекції, незалежно від її локалізації та типу збудника, збільшує відсоток 

летального результату [76-78]. В дослідження Сидоренко С. В. та інших [98] було 

проведено ретроспективний аналіз залежності летальності за бактеріємії, 

викликаної P. aeruginosa, від адекватності антибактеріальної терапії (адекватність 

оцінювали за результатами вивчення чутливості) [105–112].  

Автори зазначають, що за некоректного призначення антибактеріального 

препарату відзначалося значне підвищення ускладнень та  летальності 

(співвідношення летальних випадків до одужання становило 4:1) [79,80]. Відсоток 

одужавших пацієнтів, що мали септичний шок, та отримували неадекватну 

антибактеріальну терапію, не перевищувала 20%. Науковці підтверджували 

позитивну роль адекватної стартової антибактеріальнї терапії за септичного шоку 

(зниження летальності з 84,7% до 74,9%) [81]. Дослідники відмічали коротші 
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терміни одужання [27], що підтверджувалося і в інших спостереженнях [82], це 

відповідає даним, наведеним  Кригером А.Г. (летальність пацієнтів з сепсисом 

15,8% та 28,7%) [83] і S. Wang I.K. з співавт. [85]. В одному з досліджень за 

неадекватного вибору антибактеріальної терапії виявлено підвищення летальності 

за важкого сепсису і в ранню фазу септичного шоку з 24% до 39%. 

Під адекватністю антибіотикотерапії вважається ефективність дії препарату 

щодо чутливості певного збудника. Без бактеріологічного дослідження 

призначати антибіотик не має сенсу. За ГНП, високою активністю 

характеризуються карбапенеми. Цефалоспорини та фторхінолони практично не 

поступаються їм за ступенем проникнення в тканину ПЗ, але мають менший 

спектр активності та здатність індукувати розвиток резистентності. 

Визначаючи тактику лікування абдомінального сепсису, потрібно врахувати 

ряд особливостей при формуванні інфекції. Як підкреслювалося вище, основним 

джерелом інфікування некротичного вогнища є аутобіота кишківника. Зміни в її 

складі у госпіталізованих пацієнтів відбувалися досить швидко, особливо у 

зв’язку з антибактеріальною терапією. Відмічено, що колонізація шкірних 

покривів і слизових оболонок P. aeruginosa спостерігалася більш ніж у 50% 

пацієнтів, які протягом антибактеріальної терапії отримували препарати 

широкого спектру дії [82]. Ситуація ускладнювалася тим, що колонізуючі 

мікроорганізми часто стійкі до широкого спектру антибіотиків, а це має 

принципове значення для вибору антибактеріального препарату.  

Наведені дані підтверджують, що зростаюча летальність, вимагає раннього 

початку деескалаціонного режиму антибактеріальної терапії. В першу чергу це 

стосується осіб похилого віку, які часто мають супутню патологію і найменш 

сприятливий прогноз щодо одужання. В теперешній час вважається, що поступове 

нарощування інтенсивності антибактеріальної терапії за тяжкої інфекції є 

лікарська помилка. Подібна тактика деескалаційної терапії прийнятна виключно у 

випадках незначної інфекції, що виникла в епідеміологічно сприятливих умовах в 

осіб, які не отримували найближчим часом лікування цефалоспоринами і 

фторхінолонами.  
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Відомо, що до 90% інфекцій хірургічного стаціонару є позалікарняними, а 

інфіковані ГНП, за рідкісним винятком, частіше відносяться до нозокоміальної 

інфекції, що розвивається у стаціонарі. 

Успіхи в синтезі нових антибіотиків не вирішили, проблеми лікування 

гнійних захворювань. Більш того, їх широке застосування призвело до поширення 

високовірулентних антибіотикорезистентних бактерій, яки багато в чому 

визначають патогенетичні особливості перебігу і результату гнійно-запальних 

процесів, у тому числі і інтраабдомінальної локації [97]. 

Особливості, що стосуються ролі облігатно-анаеробної інфекції, обумовлені 

складністю мікробіологічної діагностики. Якісна мікробіологічна діагностика 

дозволяє виділити облігатно-анаеробні мікроорганізми з частотою до 80% однак 

їх роль в патогенезі захворювання не завжди очевидна [28].  

1.4 Використання бактеріофагів у лікуванні різних нозологій 

 Бактеріофаги вважаються найбільш чисельною, широко розповсюджену в 

біосфері і, ймовірно, найбільш еволюційно давню групу вірусів [108, 109]. За 

допомогою трансдукції бактеріофаги привносять у бактеріальний геном нові гени.  

Високий рівень спеціалізації, довгострокове існування, здатність швидко 

репродукуватися у відповідному господарі сприяє їх збереженню в динамічному 

балансі серед широкого розмаїття видів бактерій в будь-якій природній 

екосистемі. Коли відповідний господар відсутній, фаги можуть зберігати 

здатність до інфікування протягом десятиліть, якщо не будуть знищені 

екстремальними речовинами або умовами зовнішнього середовища [ 111, 112]. 

Процес взаємодії вірулентного бактеріофага [114-121] з клітиною 

складається з декількох стадій: адсорбції бактеріофага на клітині, проникнення в 

клітину, біосинтезу компонентів фага і їх збирання, виходу бактеріофагів з 

клітини [111, 113, 122]. 

Фаги є самими унікальними серед антибактеріальних агентів маючи 

особливу здатність збільшувати свою кількість в присутності бактеріальних 

мішеней [123-131]. Виникнення у бактерій стійкості до антибіотиків не впливає на 
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їх чутливість до бактеріофагів, тому останні часто активні навіть щодо 

полірезистентної госпітальної мікрофлори. 

Дуже важливою властивістю бактеріофагів є їх специфічність: бактеріофаги 

лізують бактерії певного виду, більш того, існують так звані типові бактеріофаги, 

що лізують бактерії усередині виду, хоча зустрічаються полівалентні 

бактеріофаги, уражають бактерії різних видів [138, 140]. 

В умовах зростання антибіотикорезистентності деякі автори [123, 132-140] 

пропонують розглядати бактеріофаги як найкращу альтернативу антибіотикам. 

Концепцію фаготерапіі в 1920 р представив Фелікс Д'Ерель, співробітник 

Інституту Пастера в Парижі (Франція). У наступні два десятиліття в США, Європі 

та СРСР був відкритий цілий ряд медичних центрів, співробітники яких активно 

розробляли, відкривали і застосовували в клініці методи профілактики і лікування 

інфекцій за допомогою бактеріофагів. До випуску фагових препаратів приступила 

і фармацевтична промисловість [99, 108, 113, 114]. 

Фаготерапія була переосмислена відносно наукових знань XXI ст. Було 

визнано, що фаги мають ряд переваг перед антибіотиками. Зокрема, вони 

високоспецифічні - викликають загибель конкретних видів бактерій, не 

порушуючи нормального мікробіому людини. Їх не потрібно вводити в високих 

дозах, оскільки вони здатні до самореплікації в чутливих клітинах.  За всю 

історію застосування не було відмічено серйозних побічних ефектів фаготерапіі 

[116-122]. Фаги можна застосовувати в комбінації з іншими препаратами, в тому 

числі антибіотиками і пробіотиками. У бактерій може виникати стійкість до фагів, 

однак фаги теж дуже мінливі: завжди можна провести селекцію штамів, лізуючих 

стійкі бактерії, і вдосконалити препарат. При цьому деталі взаємодії фагів з 

бактеріями і людським організмом як і раніше вивчені недостатньо. Вісутні дані і 

про використання бактеріофагів разом з антибактеріальними препаратами за ГНП. 

Залишаються невивченими багато аспектів фармакокінетики, імуногенності фагів 

та ряд інших аспектів їх використання [123-125]. На пострадянському просторі 

препарати фагів продовжують застосовувати, однак в Європі і США їх 

впровадження в медицину зіткнулося з безліччю проблем. Оскільки фаги є 
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нестандартними препаратами, не могли визначити [126-129], до якого класу 

лікарських засобів їх віднести, а значить, які критерії оцінки використовувати, чи 

є необхідність піддавати клінічним дослідженням кожен штам або досить 

схвалити виробничий процес. 

На сьогоднішній день препарати бактеріофагів виробляються лише в 

Російській федерації, Грузії та Польщі [124-133]. Це свідчить про те, що протягом 

останнього періоду спостерігається відновлення уваги до фаготерапії, внаслідок 

чого робляться значні зусилля, спрямовані на відродження практики 

використання препаратів бактеріофагів. Наприклад, в 2006 році управління з 

контролю за продуктами і ліками США дозволило використання бактеріофагів 

Listeria monocytogenes в якості антібактеріального компонента в сирах, а в 2007 р 

– у всіх готових до вживання продуктах. Препарат випускається компанією 

Intralytix Inc. (США) і являє собою суміш з шести фагів, активних щодо Listeria 

monocytogenes. З ініціативи цієї ж компанії в 2008 року була завершена перша 

фаза клінічних випробувань препарату бактеріофагів, що містить вісім фагів, які 

лізують P.aeruginosa, S. aureus і E. сoli. Показана безпечність препарату за 

лікування венозних виразок. У 2007 р спеціалісти Novolytics Limited 

(Великобританія) почали роботи зі створення інтраназальних мазей і крапель для 

профілактики і лікування внутрішньогоспітальних інфекцій, що викликаються 

метицилін-резистентними S. aureus (MRSA). Проведення клінічних досліджень 

даних препаратів планувалося в 2009 р, але на сьогоднішній день більш детальна 

інформація відсутня. У 2008 р була завершена друга фаза клінічних досліджень 

полівалентного препарату бактеріофагів BioРhage-PA (Biocontrol Limited, 

Великобританія, США), яка показала його ефективність і безпечність. Препарат 

призначений для терапії хронічних отитів, що викликані 

антибіотикорезистентними штамами P. aeruginosa. У березні 2009 р. компанія 

отримала дозвіл від Управління по контролю за продуктами і ліками Сполучених 

Штатів (FBA) на проведення третьої фази клінічних досліджень [131, 132]. 

Препарати бактеріофагів використовуються в клінічній практиці поряд з 

антибіотиками. Важливо, що в деяких випадках препарати фагів перевершують 
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інші антибактеріальні препарати за активністю щодо антибіотикорезистентних 

збудників. Бактеріофаги не викликають побічних токсичних та алергічних реакцій 

і не мають протипоказань. Крім того, вони застосовуються за лікування ряду 

інфекційних захворювань вагітних жінок в поєднанні з іншими лікувальними 

препаратами [129, 127-140]. 

Тому, одним з ефективних компонентів боротьби з 

антибіотикорезистентністю є розробка та впровадження альтернативних 

антибактеріальних препаратів, якими виступають бактеріофаги. 

З іншої сторони, застосування комбінації бактеріофагів і антибіотиків не 

супроводжується їх взаємодією між собою і не веде до зміни схем їх 

застосування. В рамках наявного набору лікувальних бактеріофагів є ряд добре 

зарекомендованих комбінацій – бактеріофаг коліпротейний, піобактеріофаг 

полівалентний, інтесті-бактеріофаг. З іншого боку, бактерії не мають спільних 

механізмів стійкості до антибіотиків та фагів, отже, вони можуть застосовуватися 

як за стійкості патогенів до одного з препаратів, так і в комбінації 

«антибіотик+бактеріофаг». Особливо ефективна така комбінація для руйнування 

мікробних біоплівок [122]. 

Поряд з вирішенням проблем боротьби з широко поширеними 

бактеріальними інфекціями, бактеріофаги з успіхом застосовувалися і 

продовжують застосовуватися також для лікування внутрішньолікарняних 

інфекцій [116, 117, 120, 121, 122] різної локалізації, викликаних 

умовнопатогенними мікроорганізмами. Бактеріофаги застосовувалися місцево і 

перорально за лікування гнійних уражень м'яких тканин і опікових ран, 

остеомієлітів, захворювань дихальних шляхів [141–143]. 

В літературних джерелах описано успішне лікування перипротезної 

інфекції суглобів, викликаної множинною лікарською стійкістю P. aeruginosa, і 

остеомієліту з використанням комбінації апаратного видалення, антибіотичного 

спейсеру, призначення системних антибіотиків і локального введення фагів в 

суглобову сумку через постійні дренажі [144]. 
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Використання препаратів бактеріофагів стимулює активізацію факторів 

специфічного і неспецифічного імунітету [121, 132, 137], тому фаготерапія 

особливо ефективна за лікування хронічних запальних захворювань на тлі 

імунодепресивних станів. Бактеріофаги не перешкоджають реалізації лікувальної 

дії інших препаратів (антибіотики, пробіотики, синбіотики) і не чутливі до їх 

впливу [129, 131, 132]. Показовими в своїй ефективності результати поєднання 

фаготерапіі і антибіотикотерапії за асоційованих інфекцій, викликаних 

полірезистентними штамами P. aeruginosa і S. aureus (MRSA) [144, 145, 146, 147, 

148-151], а також досвід одночасного застосування фагів, озонованих розчинів і 

сорбційних пов'язок в терапії гнійно-запальних захворювань м'яких тканин [130], 

що дозволило майже в двічі, в порівнянні з традиційною терапією, скоротити 

терміни лікування. 

Глобальною проблемою сучасної медицини є формування резистентності 

мікроорганізмів до антибіотиків. Кількість клінічних штамів стійких до 

антибіотиків продовжує збільшуватись. У зв´язку з цим постійно існує проблема 

пошуку нових продуцентів антибіотиків та розробка ефективних діючих речовин.  

Розвиток антибіотикорезистентності, різних збудників, за даними ВООЗ, в 

тому числі ті, що викликають гнійно-запальні процеси, перешкоджає адекватному 

лікуванню, швидкому одужанню. При цьому хворі витрачають додаткові кошти 

проводять в стаціонарі додатковий час. 

Не зважаючи на інтенсивну роботу фармацевтичних компаній, за останні 30 

років не було знайдено нових класів антибіотиків. Останніми роками проводяться 

дослідження, присвячені пошукам альтернативних і синергічних методів дії 

антимікробних препаратів [152-153]. Одним з них є фаготерапія та 

фагопрофілактика. 

Фагові препарати мають велику кількість переваг порівняно з іншими 

засобами боротьби з бактеріями: вони діють лише на певні види і штами бактерії, 

не порушують фізіологічного балансу макроорганізму, не викликають побічних 

ефектів, не послаблюють імунітет, не викликають резистентності у бактерій, не 

пригнічують нормальної мікробіоти, поєднуються із будь-якими лікарськими 
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препаратами, що робить їх доволі перспективними для подальшого використання 

[131, 145, 154, 155]. 

З використанням бактеріофагів відкриваються нові можливості в подоланні 

стійкості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів. Застосування 

препарату полівалентний піобактеріофаг очищений (ППО) в поєднанні з 

антибактеріальними препаратами дає змогу зменшити лікувальну дозу та термін 

прийому антибіотиків, формування стійкості до них бактерій. Через значний 

рівень резистентності до антибіотиків серед мікроорганізмів фаготерапія, 

вірогідно, незабаром стане важливим напрямом боротьби з інфекціями [120-123, 

131]. 

Вчені продемонстрували синергізм in vitro проти P. аeruginosa біоплівки з 

комбінацією бактеріофаг–колістин. З огляду на багатоаспектний підхід до 

лікування інфекції, важко приписати успіх виключно використанню бактеріофагу. 

Тим не менше, кілька інших випадків в літературі підтверджують використання 

додаткової фагової терапії для лікування ускладнених інфекцій кісток і суглобів. 

Описаний клінічний випадок задокументований успішний результат місцевої 

ін'єкції з комбінації бактеріофагів під час обробки рани і стратегії утримання 

імплантату для лікування рецидивуючої, викликаної S. aureus, перипротезної 

інфекції суглобів, а також успіх використання цього підходу для лікування 

полімікробного остеомієліту і септичного артриту [144, 145, 149]. 

Однак наведені нами дані свідчать, що використання бактеріофагів за ГНП 

разом з антибіотиками може бути досить ефективним методом терапії цієї 

інфекції. Показовою у своїй ефективності є використання персоналізованої 

комбінації бактеріофагів для усунення колонізації карбапенемпродукуючої K. 

pneumoniae, що була пов'язана з рецидивуючими інфекціями сечовивідних шляхів 

у хронічно хворого пацієнта з постійною уростомою і сечовими стентами. 

Позитивний результат лікування тримався понад рік, що є успіхом у даної 

когорти пацієнтів [151]. 

Відновлення інтересу до бактеріофагії в даний час пов'язано з багатьма 

факторами. Бактеріофаги здатні до саморозмноження і експоненціально 



 

 

51

зростають в умовах інфекції, вони проявляють виражену літичну активність щодо 

своїх бактеріальних мішеней, їх нездатність до специфічної взаємодії з 

еукаріотичними клітинами значно обмежує токсичність, специфічність до 

бактерії-господаря дозволяє безпосередньо впливати на патогенні бактерії, не 

надаючи широкого впливу на мікробіом; вони можуть руйнувати біоплівки і 

проникати в них, і їх можна використовувати синергічно з антибіотиками або в 

якості суміші фагів для підвищення активності і обмеження відбору стійких до 

фагів бактерій [148-150].  

Розвиток стійкості до фагів може привести до зниження пристосованості 

бактерій, що призведе до зниження вірулентності і зміни профілів чутливості до 

протимікробних препаратів, що зробить їх більш сприйнятливими до антибіотиків 

[152].  
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА  

РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1 Отримання матеріалу для дослідження  

Матеріалом для дослідження були патологічний вміст отриманий з ПЗ на 

різних етапах лікування та кров хворих на ГНП. Кров хворих досліджували 

одноразово, відбір матеріалу проводили двічі впродовж однієї доби.  

Патологічний вміст підшлункової залози забирали двічі. Вперше аспірат 

відбирали одразу після надходження пацієнта на стаціонарне лікування до 

призначення антибіотикотерапії. Надалі з досліджуваного матеріалу виділяли 

факультативно-анаеробні та облігатно-анаеробні мікроорганізми та визначали 

чутливість до антибіотиків та препарату «полівалентний піобактеріофаг 

очищений» (ППО). З зразків крові отримували гемокультуру.  

Вперше на етапі ендосонографічного дослідження проводилось обстеження  

хворих шляхом мініінвазивних втручань на ультразвуковому сканері 

EsaoteMyLabTwice (Італія) з використанням конвексних та лінійних датчиків. За 

результатами обстеження аспірат відбирали за допомогою ехоконтрольованого 

мініінвазивного дренування гострих рідинних скупчень (ЕМДГРС) (за допомогою 

УЗ-датчика шляхом тонкоголкової аспірації). Даний метод полягає у стерильному 

відборі гнійного вмісту підшлункової залози. Для отримання вмісту гнійних 

рідинних скупчень використовували дренажні системи фірми Balton № 9-14.  

Під час оперативних втручань гнійний вміст вдруге відбирали для 

бактеріологічного дослідження в операційній в асептичних умовах за методом, що 

описано вище. 

Матеріал доставляли до бактеріологічної лабораторії впродовж 30 хвилин.  

Матеріалом для дослідження були біологічний матеріал, отриманий з 

підшлункової залози 97 пацієнтів з середньоважкою та важкою формами 
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захворювання, та ендосонографічним та хірургічним втручанням на різних етапах 

лікування ендосонографічного та хірургічного, та кров хворих на ГНП. Всього 

виділено, ідентифіковано та досліджено на чутливість до антибіотиків і 

полівалентного піобактеріофагу 271 штам аеробних та облігатно-анаеробних 

мікроорганізмів.   

2.2 Використані поживні середовища  

Під час досліджень використовували стандартизовані сухі поживні 

середовища промислового виробництва: МПБ («Микроген», Російська 

Федерація); МПА («Микроген», Російська Федерація); тіогіколеве середовище з 

резазурином («Biolife», Італія) або («Biomerieux», Франція); середовище 

Мюллера-Хінтона («HiMedia», Індія) або («Biolife», Італія); агар Сабуро 

(«Микроген», Російська Федерація) або («Biolife», Італія); середовище Ендо 

(«Biolife», Італія); елективний сольовий агар («Biolife», Італія).  

Приготування та використання середовищ виконувалось з дотриманням всіх 

умов та терміну зберігання, зазначених виробником. 

Деякі середовища готували за відповідними прописами. 

Шоколадний агар (агар з грітою кров'ю): для отримання цього середовища 

до гарячого (75-85˚С) МПА додавали 5% дефібринованої донорської або 

баранячої крові, ретельно перемішували та розливали в чашки Петрі по 20-25 мл.  

5% кров'яний агар: до 1000 мл готової, стерильної, охолодженої до 45°С 

основи для кров’яного агару («Biolife», Італія) додавали 5% дефибринованої 

донорської або баранячої крові.  

Модифікований нами кров'яний агар для виділення анаеробів. До 400 мл 

приготовленої, гарячої, стерильної основи для кров’яного агару («Biolife», Італія) 

додавали 5 мл дефибринованої донорської або баранячої крові, охолоджували до 

45-50ºС і додатково вносили 2,5 мл дефібринованої донорської або баранячої 

крові, 2,5 мл асцитичної рідини та 3 мл 1% вітаміну К (10 мг в 1 мл) (патент №UA 

121780 C2) [177].  
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Збагачений 5% кров'яний агар для виділення облігатно-анаеробних 

мікроорганізмів готували наступним чином: до 400 мл готової, стерильної, 

охолодженої до 45°С основи для кровяного агару додавали 10 мл дефибринованої 

баранячої крові, 10 мл асцитичної рідини та 3 мл вітаміну К (10 мг в 1 мл).  

Цукровий бульон (бульон з глюкозою): До 1000мл МПА з рН 7,0 додавали 

глюкозу до 5%. Приготоване середовище розливали у лабораторний посуд та 

стерилізували текучим паром при температурі 112°С 30 хвилин;  

Також використовували готові поживні середовища, промислового 

виробництва в чашках Петрі: Шоколадний агар + Poly ViteX («Biomerieux», 

Франція); бульон Шедлера з вітаміном К3 («Biomerieux», Франція); агар Шедлера 

із 5% овечою кров'ю («Biomerieux», Франція). 

Для виділення облігатно-анаеробних мікроорганізмів використовували 

свіже або заздалегідь приготоване та регенероване тіогліколеве середовище з 

резазурином. У випадку використання свіжого середовища його швидко 

охолоджували під струменем холодної води. Якщо використовували заздалегідь 

приготовлене тіогліколеве середовище  його спочатку розігрівали на водяній бані 

(регенерували) 20-30 хв за 100°С, а потім різко охолоджували в крижаній крихті. 

Все це робили з метою запобігання насиченню середовища атомарним киснем з 

повітря.  

 2.3 Дослідження отриманого матеріалу та подальше виділення 

мікроорганізмів  

 Набирали та транспортували матеріал до бактеріологічної лабораторії, де з 

нього робили мазки, фарбували за Грамом [153] та мікроскопічно досліджували 

препарати.  

В результаті проведеного дослідження, та виявленої мікробіоти в препараті, 

а саме, грампозитивна чи грамнегативна за тинкторіальними властивостями, коки, 

палички чи дріжджі за морфологією, робили припущення та призначали 

емпірично антибіотичний препарат [153]. Після виділення та ідентифікації 

мікроорганізмів і визначення їх чутливості до антибіотиків, хворим призначали 
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препарати згідно антибіотикограми. Матеріал відбирали за допомогою УЗ-

датчика шляхом тонкоголкової аспірації.  

Після цього в пробірки з підготованим поживним середовищем засівали 

досліджуваний матеріал. Для зменшення дифузії кисню з повітря після посіву 

середовище покривали стерильним вазеліновим маслом (товщина шару 1-1,5 см). 

Посіяний матеріал інкубували за 37ºС продовж 48-72-96 годин до появи видимого 

росту в пробірці (додаток В).  

Для проведення етапу накопичення біомаси з пробірок тіогліколевого 

середовища відбирали суспензію об'ємом 320 мкл і переносили на збагачений 5% 

кров'яний агар для виділення анаеробів, шоколадний агар з Poly ViteX, бульон 

Шедлера з вітаміном К3, агар Шедлера з 5% овечою кров'ю. Нанесений матеріал 

засівали секторним методом по Голду і культивували в анаеробних умовах за 

37ºС продовж 48-72-96 годин до появи видимого росту в чашці. Методика 

виділення запропонована нами вперше [180]. Умови анаеробіозу досягали в 

анаеростатах GENbox 7,0 L та GENbox 2,5 L за допомогою анаеропакетів GENbox 

anaer («Biomerieux», Франція). Контроль анаеробіозу проводили за допомогою 

Anaer Indikator («Biomerieux», Франція).  

Для виділення факультативно-анаеробних мікроорганізмів використовували 

селективні поживні середовища: 5% кров'яний агар, шоколадний агар, елективний 

сольовий агар, ентерокок агар, агар Ендо, агар Сабуро. Для накопичення біомаси 

вносили матеріал в цукровий бульон і з нього кожні 24 години, робили пересів за 

методом Голда, повторно і культивували в термостаті за 37 ºС в аеробних умовах. 

Інкубацію факультативних анаеробів проводили за 37°С впродовж 24 годин. 

Факультативно-анаеробні мікроорганізми інкубували за t-37°С до 96 годин. 

На всіх етапах відбору матеріалу проводили контроль поживних середовищ 

на стерильність та контроль ростових якостей поживного середовища. 

2.4 Вивчення ферментативних властивостей мікроорганізмів 

Вивчення біохімічних властивостей здійснювали згідно з існуючими 

нормативними та методичними документами [155]. Родову і видову належність 
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виділених бактерій визначали за Bergey [156] або ідентифікацію мікроорганізмів 

здійснювали з використанням мікробіологічного аналізатора VITEK 2 compact 15 

(Франція). Після ідентифікації мікроорганізмів для проведення подальших 

досліджень на чутливість до АБП та ППО їх класифікували як вибагливі, або як 

невибагливі, виходячи з їх умов культивування. 

Визначення видової належності проводиться завдяки порівняльному аналізу 

отриманого результату з існуючою базою даних. База даних містить у своєму 

складі інформацію про типові біохімічні реакції всіх мікроорганізмів. 

Ідентифікація грамнегативних мікроорганізмів складається з 48 тестів (додаток З), 

в тому числі 47 фізіолого-біохімічних тестів та негативного контролю на 

декарбоксилазну активність. Визначали ферменти: Ala-Phe-Pro-аріламідазу, L-

пірролідон-аріламідазу, бета-галактозидазу, ß-N-ацетил-глюкозамінідазу, 

глютамілариламідазу рNa, γ-глютамілтрансферазу, ß-аланінариламідазу, L-

пролінариламідазу, тирозинариламідазу, ß-N-ацетилгалактозамінідазу, 

гліцинариламідазу, ліпазу, палатинозу, уреазу, орнітиндекарбоксилазу, 

лізиндекарбоксилазу, α-галактозидазу, ß-ксилозидазу, ß-глюкозидазу, фосфотазу, 

Glu-Glu-Arg-ариламідазу, α-глюкозидазу. Утилізація джерела вуглеводів та 

здатність до росту за одного джерела вуглеводів: D-глюкозу, ферментація 

глюкози, В-манозу, D- целобіозу, D-мальтозу, D-маніту, L-арабіту, L-лактату, D-

сорбіту, сахарозу, D-тагалозу, D-трегалозу. Інші біохімічні властивості (здатність 

продукувати, розщеплювати або синтезувати): цитрату (натрія), малонату, 5 кето-

D-глюконату, L-лактату (підлужування), сукцинату, L-малату, еламану, 

адонітолу, продукція Н2S, О/129 стійкість (вібріостатичний агент) [158].  

Для ідентифікації грампозитивних мікроорганізмів використовують 43 

фізіолого-біохімічних теста (додаток Д). Визначали ферменти: 

фосфатидилинозитфосфоліпазу С, аргініндигідролазу 1, ß-галактозидазу, α-

глюкозидазу, Ala-Phe-Pro-аріламідазу, L-аспартатариламідазу, ß-

галактопіранозидазу, α-маннозидазу, фосфотазу, лейцитинариламідазу, L-

пролінариламідазу, ß-глюкуронідазу, α-галактозидазу, L-пірролідоніл-

ариламідазу, ß-глюкуронідазу, уреазу, аланінариламідазу, тирозинариламідазу, 
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аргініндигідролазу 2. Утилізація джерела вуглеводів та здатність до росту за 

одного джерела вуглеводів: D-ксилозу, D-сорбіту, D-галактозу, D-рибозу, D-

мальтозу, D-маніту, D-манозу, D-рафінозу, лактозу, саліцину, сахарозу, D-

трегалозу. Інші біохімічні властивості (здатність продукувати, рорзщеплювати 

або синтезувати): D-амігдаліну, циклодекстрину, стійкість до поліміксину В, L-

лактату (підлужування), N-ацетил- D-глюкозаміну, стійкість до бацитрацину, 

стійкість до новобіоцину, ріст за 6,5% NaCl, метил-В-D-глюкопиранозиду, 

пуллулану, О/129 стійкість (вібріостатичний агент), стійкість до оптохіну [158].  

Ідентифікація анаеробних мікроорганізмів складається з 36 фізіолого-

біохімічних тестів з яких визначається утилізація вуглеводнів та ферментативна 

активність (додаток Г). Визначали ферменти: лейцинариламідазу, 

фенілаланінариламідазу, L-пролінариламідазу, L-пірролідонілариламідазу, 

тирозинариламідазу, Ala-Phe-Pro-аріламідазу, бета-галактопіранозидазу індоксил, 

α-арабінозидазу, ß-маннозидазу, ß - D-фукозидазу, α-фукозидазау, уреазу, 

фосфатазу. Утилізація джерела вуглеводів та здатність до росту за одного джерела 

вуглеводів: D-галактозу, мальтотриозу, D-целлобіозу, D-глюкозу, L-арабінозу, D-

рибозу 2, D-маннозу, D-мальтозу, сахарозу, D-ксилозу. Інші біохімічні 

властивості (здатність продукувати, рорзщеплювати або синтезувати): елламіну, 

арбутину, N-ацетил- D-глюкозаміну, 5-бромо-4-хлоро-3-індоксил-бета-глюкозиду, 

5-бромо-4-хлоро-3-індоксил-бета-глюкуроніду, 5-бромо-4-хлоро-3-індоксил-

альфа-галактозиду, аргініну, пірувату, гідроліз ескуліну, 5-бромо-4-хлоро-3-

індоксил-бета- N-ацетилглюкозаміду, 5-бромо-4-хлоро-3-індоксил-α-маннозиту, 

фенілфосфонату, альфа- L-арабінофуранозиду [158]. 

Видову належність встановлювали у випадку, якщо 90% і більший відсоток 

тестів були характерними для даного виду. Якщо відсоток характерних тестів був 

менший за 90% то перевіряли на чистоту культуру, робили розсів на випадок 

мікробної контамінації, пересівали ще раз на 5% кров'яний агар з можливістю 

виділити чисту культуру після дії антибіотиків на мікроорганізм і знову 

ідентифікували. 
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 2.5 Методи визначення чутливості виділених культур до антибактеріальних 

препаратів 

Основною метою цих досліджень є виявлення чутливості мікроорганізмів 

до АБП. 

Тест проводили з чистими культурами мікроорганізмів, які були виділені на 

щільних поживних середовищах після первинного посіву клінічного зразка та 

ідентифіковані. 

Основою для вибору антибіотиків, що підлягали включенню у дослідження, 

були дані про природну стійкість окремих мікроорганізмів або їх груп, про 

поширення серед них набутої резистентності, а також про клінічну ефективність 

АБП [159]. 

Визначення чутливості виділених культур мікроорганізмів до АБП 

проводили трьома методами. Чутливість виділених штамів визначали за 

допомогою диск-дифузійного методу, смужок Е-тест, методу серійних розведень 

в бульйоні відповідно до міжнародних рекомендацій EUCAST-2019 р. [159]. 

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) [159]. 

За використання диск-дифузійного методу застосовували щільне поживне 

середовище Мюллера-Хінтона - для невибагливих мікроорганізмів, на 

середовище Мюллера-Хінтона з додаванням 5% крові та 20 мг/л NAD - для 

вибагливих мікроорганізмів. Товщина агару становила 4 ± 0,5 мм (що відповідає 

25 мл середовища для круглої чашки Петрі діаметром 90 мм, 31 мл для круглої 

чашки Петрі діаметром 100 мм, 71 мл для круглої чашки Петрі діаметром 150 мм, 

40 мл для квадратної чашки Петрі розміром 100х100 мм). Використовували різний 

діаметр чашок в зв'язку з різною кількістю дисків та полосок Е-тесту. 

За визначення чутливості використовували правило "15-15-15 хвилин"– 

інокулювання суспензії на агар протягом 15 хвилин після приготування, 
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нанесення дисків протягом 15 хвилин після інокуляції чашок з агаром, початок 

інкубації протягом 15 хвилин після нанесення дисків.  

Для приготування інокулюма використовували метод прямого 

суспендування колоній в стерильному фізіологічному розчині до оптичної 

густини 0,5 за стандартом мутності McFarland, число бактерій перебуває в межах 

заданого діапазону 1-2 х 10⁸ КУО/мл. Бактеріальну суспензію наносили на агар 

протягом 15 хвилин. 

Інокулюм наносили на чашки з підготованим середовищем кімнатної 

температури. Інокуляцію чашок здійснювали вручну шляхом рівномірного 

нанесення інокулюму штриховими рухами на всю поверхню агару в трьох 

напрямках. Стежили за тим, щоб інокулюм був рівномірно розподілений по всій 

поверхні агару і між штрихами не залишалося проміжків. Диски на поверхню 

агару наносили не пізніше ніж через 15 хв. після інокуляції агару.  

Інкубацію проводили впродовж 18±2 год. За слабкого рості ізоляту після 

16-20 год інкубації у вибагливих мікроорганізмів одразу продовжували інкубацію 

до 40-44 год, після чого проводили облік отриманих результатів. 

Вимірювання зон пригнічення росту на поживному середовищі без домішок 

проводили у відбитому світлі, чашку Петрі з закритою кришкою розташовували 

дном догори над темною матовою поверхнею. Вимірювання зон пригнічення 

росту на середовищі Мюллер-Хінтона з добавками проводили у відбитому світлі. 

Чашку Петрі поміщали дном донизу, кришку знімали.  

Також для досліджуваних культур визначали мінімальну інгібуючу 

концентрацію (МІК). Для цього використовували метод серійних розведень в 

бульоні, який проводили із застосуванням автоматичного бактеріологічного 

аналізатора VITEK 2 compact 15 («BioMerieux», Франція), MiniAPI («BioMerieux», 

Франція). Чутливість облігатно-анаеробних мікроорганізмів визначали в МІК на 

напівавтоматичному аналізаторі MiniAPI (BioMerieux, Франція). 

МІК антибіотиків для дослідження мікроорганізмів визначали за допомогою 

смужок Е-тест. Для цього на поверхню середовища Мюллера-Хінтона засівають 

досліджувану культуру яку приготували в оптичній густині 0,5 одиниць за 
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McFarland. Потім Е-тести накладали на підготовану поверхню середовища. 

Чашки з тестами інкубували в термостаті за температури 37ºС градусів протягом 

18±2 год.  

Після інкубування в термостаті навколо смужки формувалась еліпсоподібна 

зона затримки росту мікроорганізму по якій визначали МІК для досліджуваного 

мікроорганізму. В дослідах використовували полоски Е-тест з тайгецікліном 

(«OXOID», США).  

Для контролю якості визначення чутливості до антибіотиків застосовували 

референтні штами із колекції типових культур S. aureus АТСС 25923, P. 

aeruginosa АТСС 27853, E. coli АТСС 25922.  

Обробку даних антибіотикочутливості виділених клінічних штамів 

мікроорганізмів здійснювали за допомогою комп’ютерної програми WHO-NET 

20.11.5 

Чутливість облігатно–анаеробних бактерій до АБП визначали на 

напівавтоматичному аналізаторі MiniApi («BioMerieux», Франція). Для цього 

використовували суспензію чистої бактеріальної культури, що підлягає 

тестуванню, переносили частину суспензії в поживне середовище, потім 

розподіляли середовище з мікроорганізмами по лунках стрипа об’ємом 145 мкл. 

Інкубували за анаробних умов в термостаті 24-48 годин, після закінчення 

інкубації облік результатів чутливості в лунках стрипа виконувався на приладі 

miniAPI. За отриманими результатами штами класифікували як чутливий, помірно 

стійкий або стійкий. 

2.6 Визначення чутливості виділених штамів до полівалентного 

піобактеріофагу методом Отто 

Для визначення чутливості мікроорганізмів до бактеріофагів 

використовували препарат «полівалентний піобактеріофаг очищений», що являє 

собою суміш бактеріофагів, активних до штамів Streptococcus spp., Proteus spp., S. 

aureus і E. coli, Enterococcus spp., P.aeruginosa, K. pneumoniae («Мікроген», 

Російська Федерація). 
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Для цього на поверхню щільного середовища Мюллера-Хінтона, наносили 

чисту культуру бактеріальної суспензії певного виду оптичної густини 0,5 за 

McFarland. В дослідженнях використовували 16–24-годинну культуру бактерій, 

гомологічних до випробуваного фагу. Для отримання суцільного росту 2-3 краплі 

культури, нанесені в центр чашки, розтирали шпателем рівномірно по всій 

площині чашки Петрі. Засіяні чашки підсушували в термостаті за 37°С 5-10 

хвилин. Потім для визначення літичної активності наносили препарат 

«полівалентний піобактеріофаг очищений» виробництва «Мікроген» (Російська 

Федерація) методом стікаючої каплі "проба Отто" [152,154,155,159]. Через 5-10 хв 

після нанесення бактеріальної суспензії на підсушену поверхню поживного 

середовища наносили досліджуваний препарат, об'ємом 45 мкл. На одній чашці 

перевіряли активність 8 зразків, один концентрований, інші 7 зразків різного 

ступеню розведення. На дні чашки Петрі намічали поділ поживиного середовища 

на сектори і в кожен сектор наносили по краплі фагу. Після всмоктування 

препаратів, чашки Петрі культивували за 37 ° С протягом 18±2 години. 

Відсутність росту культури в місці нанесення препарату бактеріофагу 

свідчила про наявність літичних властивостей.  

У випадку виявлення в цій ділянці фагових бляшок, які мали вигляд 

просвітлень в рості досліджуваної кільтури робили висновок, що бактеріофаг 

характеризується слабкою активностю. 

Після оперативного втручання під час перев’язок хворим з дослідної групи 

в кінці маніпуляції вводили розчин ППО (1:5) об’єм визначався в залежеості від 

площі ураження підшлункової залози через дренажні трубки в сальникову сумку 

та за очеревинний простір з подальшою експозицією 15-20 хвилин шляхом 

перетискання дренажів. Після маніпуляції розчин ППО випускали, дренажі 

розжимали. 

Розводили бактеріофаг фізіологічним розчином з 1:2 до 1:10. Для 

розведення 1:2 брали 1 частину бактеріофагу та 2 частини фізіологічного 

стерильного розчину. Для приготування розведення 1:3 та подальших розведень 

готували за аналогічною схемою. Визначали мінімальну концентрацію 
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полівалентного піобактеріофагу, за якої у мікроорганізмів зберігалася чутливість. 

Тестування чутливості мікроорганізмів до полівалентного піобактеріофагу 

проводили як з концентрованим розчином препарату, так і з розведеним. 

Очищений полівалентний піобактеріофаг розводили фізіологічним розчином у 

концентраціях 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10 та визначали літичну 

активність розведень як окремих видів асоціації мікроорганізмів, так і до окремо 

виділених штамів. В мікробних асоціаціях визначали активність бактеріофагу до 

кожного виду окремо, попередньо виділивши чисту культуру.  

2.7 Статистичні методи досліджень 

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». Використовували програму Minitab 16 для проведення 

багатовимірного аналізу, що включає в себе аналіз головних компонент, 

кластерний аналіз спостережень та кластерний аналіз змінних [164]. Відмінності 

між величинами вважали достовірними за р≤0,05. 

Охарактеризування бактеріальної біорізноманітності проводили з 

допомогою визначення індексів біорізноманітності на рівні α-різноманіття.  

1) індекс Шеннона – застосовується для визначення ступеню рівномірності 

розподілу ознак де: рі відповідає числу ознак (особин) певного обʼєкту (виду) у 

вибірці  log /H; рі – кількість штамів; Н- число особин [91].  

 

� = − � �� ���2 ��
�

���
 

 

2) індекс Маргалефа – відображає щільність видів, чи видове багатство у 

певній еко ніші де: s – число видів; N – загальна кількість штамів у зразку [91].  

� = (� − 1)/���� 
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3) індекс Сімпсона – вказує на домінування тих чи інших видів 

співтовариства де: ni – кількість штамів; N – загальна кількість штамів у зразку 

[91]. 

� = �
�� (�� − 1)

�(� − 1)
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РОЗДІЛ 3 

ВИДОВИЙ СКЛАД МІКРООРГАНІЗМІВ, ВИДІЛЕНИХ З ПІДШЛУНКОВОЇ 

ЗАЛОЗИ  

3.1 Загальна характеристика пацієнтів від яких виділяли мікроорганізми 

Дослідження проводились на базі Комунального закладу Київської обласної 

ради "Київська обласна клінічна лікарня", було обстежено 97 пацієнтів з 

діагнозом: ГНП. З них 58 чоловіків (59,7% пацієнтів) та 39 жінок (40,2% 

пацієнтів). Після консервативного лікування 11 пацієнтів одужали та за 

бактеріологічного дослідженні у даної когорти пацієнтів росту мікробіоти 

виявлено не було. Середній вік чоловіків складав 49,6±1,1 років, середній вік 

жінок складав 56,0±1,2 років. Всі хворі були госпіталізовані в екстреному 

порядку.  Вік пацієнтів варіював від 20 до 82 років. Розподіл хворих за статтю та 

віком представлено в  таблиці 3.1.1. 

Таблиця 3.1.1  

Розподіл пацієнтів за статтю та за віковими групами 

 

Стать Вікові групи 

20-30 

років 

31-40 

років 

41-50 

років 

51-60 

років 

61-70 

років 

71 рік і 

старші 

Загальна 

кількість 

Чоловіки 5 8 10 27 6 2 58 

Жінки 2 5 9 14 7 2 39 

Всього 7 13 19 41 13 4 97 

 

ГНП найчастіше виявляли у пацієнтів працездатного віку (31-60 років) 73 

пацієнта, що у порівнянні до загальної кількості хворих склало 75,2%. Чоловіків в 

даній віковій когорті було 45, жінок – 28. Виходячи з вищесказаного видно, що 

мікробіологічна діагностика інфекційних ускладнень ГНП набуває ще і 

підвищеного медико-соціального значення.  
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Хворі пацієнти (таб 3.1.2) досліджуваних вікових груп розподілялись за 

причинами виникнення ГНП (порушення норм здорового харчування, 

зловживання алкоголем, захворювання суміжних органів, травми).  

Таблиця 3.1.2  

Розподіл хворих за віковими групами та причинами захворювання 

 

Вік 

 

ст
ат

ь 

Аліментарно- 

біліарний 

Алкогольний 

панкреатит 

Інші фактори Всього 

 кількість % кількість % кількість % кількіст

ь 

% 

До 30 

років 

Ч 1 1.03 3 3.09 1 1.03 5 5.15 

Ж 1 1.03 0 0 1 1.03 2 2.06 

Від 31 

до 40 

років 

Ч 2 2.06 5 5.15 1 1.03 8 8.25 

Ж 1 1.03 2 2.06 2 2.06 5 5.15 

Від 41 

до 50 

років 

Ч 1 1.03 7 7.22 2 2.06 10 10.31 

Ж 5 5.15 2 2.06 2 2.06 9 9.28 

Від 51 

до 60 

років 

Ч 7 7.22 13 13.4 7 7.22 27 27.84 

Ж 3 3.09 6 5.15 5 5.15 14 12.37 

Від 61 

до 70 

років 

Ч 2 2.06 3 3.09 1 1.03 6 6.19 

Ж 6 6.18 1 1.03 0 0 7 7.22 

Від 71 і 

більше 

Ч 2 2.06 0 0 0 0 2 2.06 

Ж 2 2.06 0 0 0 0 2 2.06 

всього  33 34.02 42 43,29 22 22,68 97 100 
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3.2 Видовий склад мікроорганізмів, виділених з підшлункової залози під час 

ендосонографічних втручань  

В даному підрозділі детально охарактеризовано та проаналізовано 

кількісний і якісний стан бактеріальної мікробіоти, виділеної з тканини ПЗ у 

хворих на ГНП під час ендосонографічних втручань.  

Не зважаючи на великий асортимент поживних середовищ для виділення 

облігатно-анаеробних мікроорганізмів уніфікованого середовища для 

альтернативного виділення всіх медично-значимих облігатно-анаеробних 

мікроорганізмів не існує. Виходячи з вищесказаного було прийнято рішення про 

оптимізацію та впровадження уніфікованого поживного середовища, що 

складалось з стерильної основи для кров’яного агару («Biolife», Італія) та 

додаванням NaCl, триптози, 5% лізованої баранячої крові, 5% свіжої баранячої 

крові, 5% асцитичної рідини, 1% вітаміну К та дріжджового екстракту. 

Уніфіковане середовище відрізняється від класичних тим, що на відміну від 

відомих, які дозволяють виділити або грампозитивні, або грамнегативні анаероби, 

або лише клостридії, на уніфікованому середовищі можливий ріст всіх облігатно-

анаеробних мікроорганізмів. Недоліком такого середовища є те, що воно не є 

селективним. Тому ідентифікацію виділених штамів облігатно-анаеробних 

мікроорганізмів ми проводили з використанням бактеріологічного аналізатора 

Vitek-2 compact. Це 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 аналізу. 

За дослідження аспірату з тканини ПЗ за ендосонографічних втручаннях за 

ГНП виділені культури факультативно-анаеробних мікроорганізмів були 

представлені бактеріями, що на основі біохімічного аналізу (Vitek-2) віднесені до 

видів:  Klebsiella pneumoniae (12 штамів, додаток В), Escherichia coli (11 штамів, 

додаток В), Acinetobacter baumannii (8 штамів, додаток В), Pseudomonas 
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aeruginosa (2 штами, додаток В), Enterobacter cloacae (2 штами, додаток В), 

Burkholderia cepacia (1 штам, додаток В), Staphylococcus epidermidis (21 штам, 

додаток Б), Enterococcus faecium (20 штамів, додаток Б), Staphylococcus aureus (1 

штам, додаток Б), Staphylococcus pseudintermedius (1 штам, додаток Б), 

Streptococcus sanguinis (2 штами, додаток Б), Kocuria kristinae (2 штами, додаток 

Б), Leuconostoc mesenteroides sрp. сremoris (2 штами, додаток Б), Enterococcus 

faecalis (2 штами, додаток Б), Bacillus cereus (1 штами). 

За дослідженні аспірату з тканини ПЗ за ендосонографічних втручаннях за 

ГНП виділені культури облігатно-анаеробних мікроорганізмів, вирощені на 

модифікованому нами середовищі для їх кращого виділення [179], були 

представлені бактеріями, що на основі біохімічного аналізу (Vitek-2) віднесені до 

видів: Clostridium spp. (19 штамів, додаток Г), Вacteroides spp. (16 штамів, додаток 

Г), Peptostreptococcus asaccharolyticus (9 штамів, додаток Г), Anaerococcus prevotii 

(7 штамів, додаток Г), Veillonella spp. (6 штамів, додаток Г). 

Кількісний склад мікроорганізмів, виділених з аспірату підшлункової залози 

пацієнтів з ГНП різнився. З 146 штамів, що були виділені за ендосонографічних 

втручаннь, переважали факультативні анаероби, їх частка становила 86 штамів, 

що відповідало 58,9% (табл. 3.2.1). Частка облігатних анаеробів становила 58 

штамів, що відповідало 39,7%. Серед дослідженого матеріалу нами було виявлено 

ще 2 штами Candida albicans, це 1,4% від усіх штамів мікроорганізмів, що були 

виділені за ендосонографічного дослідженні [133-137]. 

Було встановлено, що виділені мікроорганізми виділялись у складі 

монокультури, так і в асоціаціях (табл. 3.2.2.). За ендосонографічному 

дослідженні асоціації мікроорганізмів виділялись у 41 випадку, а монокультури у 

37 випадках. Факультативно-анаеробні мікроорганізми виділялись у 19 випадках, 

облігатно-анаеробні мікроорганізми були виділені у 18 випадках. Асоціації 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів не виділяли, а мікробні асоціації з 

факультативно–анаеробних і облігатно-анаеробних мікроорганізмів виділяли у 41 

пацієнта. Не виявлено росту мікроорганізмів у 19 пацієнтів та 11 пацієнтів, що 
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одужали після першого етапу лікування. Пацієнти, що одужали потрапили до 

когорти середньої важкості/ендосонографічні (СВ/Е).  

Таблиця 3.2.1 

Кількість виділених, із підшлункової залози,  ізолятів, отриманих за 

ендосонографічному дослідженні за тонкоголковій аспірації 

 

№ Групи мікроорганізмів За дослідження, всього % 

1 Факультативні анаероби (ізоляти) 86 58,9 

2 Облігатні анаероби (ізоляти) 58 39,7 

3 Candida spp. (ізоляти) 2 1,4 

4 Всього  (ізоляти) 146 100 

 

      Таблиця 3.2.2 

Групи мікроорганізмів, що були виділені за ендосонографічного 

дослідження  

 

Розподіл мікроорганізмів Ізоляти  % 

Факультативно-анаеробні мікроорганізми 19 19,6 

Облігатно-анаеробні мікроорганізми 18 18,5 

Асоціації факультативно-анаеробних мікроорганізмів 0 0 

Асоціації факультативно-анаеробних та облігатно-

анаеробних мікроорганізмів 

41 42,3 

Не виявлено росту мікробіоти 19 19,6 

Всього  97  100 

 

Мікроорганізми в монокультурі були представлені 12 різними видами 

бактерій у 37 пацієнтів відповідно, з них 7 – облігатно-анаеробних і 5 

факультативно-анаеробних. Факультативно-анаеробних бактерій було виділено 19 

штамів, а облігатно-анаеробних – 18 штамів. Від загальної кількості 
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мікроорганізмів, що були виділені впродовж дослідження облігатно-анаеробні 

бактерії складають 18,5%, а факультативно-анаеробні бактерії, відповідно, 

складають 19,6 %. 

В таблицях 3.2.3–3.2.5 наведені види мікроорганізмів як в монокультурі так 

і в мікробних асоціаціях, які є основними збудниками та були виділені з аспірату 

отриманого з ПЗ у хворих на ГНП.  

Таблиця 3.2.3  

Кількість мікроорганізміи в монокультурі виділених за 

ендосонографічного дослідження  

 

 

№ 

Виділені види мікроорганізмів в 

монокультурі  

Кількість 

ізолятів  

 

%,* 

1 Enterococcus faecium 11 11,2 

2 Clostridium innocuum 4 4,1 

3 Anaerococcus prevotii 4 4,1 

4 Staphylococcus epidermidis 3 3,1 

5 Acinetobacter baumannii 3 3,1 

6 Veillonella spp. 2 2,1 

7 Peptoniphilus asaccharolyticus 2 2,1 

8 Clostridium sordellii 2 2,1 

9 Вacteroides ureolyticus 2 2,1 

10 Clostridium group 2 2,1 

11 Bacillus cereus 1 1 

12 Staphylococcus pseudintermedius  1 1 

 Всього 37 38,1 

 

Примітка: * % визначали від 97 пацієнтів, що були обстежені за весь 

дослідний період 
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У 14 пацієнтів за ендосонографічного дослідження виділяли 7 різних 

варіантів мікроорганізмів в мікробних асоціаціях з двох мікроорганізмів. Як 

показано в таблиці 3.2.4 виділено 5 різних варіацій мікробних асоціацій, що в 

своєму складі мали одну бактерію з облігатно-анаеробним типом дихання, а одну 

з факультативно-анаеробним типом дихання. 

Таблиця 3.2.4 

Кількість мікроорганізмів в асоціаціях з двох бактерій, за 

ендосонографічного дослідження 

 

№ 

п/п 

  

Мікст-культури 

Кількість 

ізолятів 

 

%,* 

1 Escherichia coli; Вacteroides spp. 4 4,1 

2 Klebsiella pneumoniae; Bacteroides ureolyticus 3 3,1 

3 Candida; Enterococcus faecium 2 2,1 

4 Enterobacter cloacae; Clostridium group 2 2,1 

5 Pseudomonas aeruginosa;  Bacteroides ureolyticus 1 1 

6 Staphylococcus aureus; Clostridium group 1 1 

7 Klebsiella pneumoniae; Pseudomonas aeruginosa; 1 1 

 Всього  14 14,4 

 

Примітка: * % визначали від 97 пацієнтів, що були обстежені за весь дослідний 

період 

Одна мікробна асоціація складалась з K. pneumoniae та P. aeruginosa, які 

віднесено до факультативно-анаеробних. Виявилась ще одна пара яка в своєму 

складі мала гриб роду Candida в асоціації з факультативно-анаеробною 

бактерією. В більшості випадків мікробні асоціації були представлені облігатно-

анаеробними та факультативно-анаеробними бактеріями а їх відсоток становив 

14,4. Асоціація обох факультативно-анаеробних штамів виявлена у 1,28%, а 

асоціація факультативно-анаеробних бактерій та грибів роду Candida складала 

2,1% від всіх виділених бактерій за ендосонографічного втручання.  



 

 

71

Таблиця 3.2.5 

Кількість пацієнтів у яких виділені, за ендосонографічного дослідження, 

мікроорганізми в асоціаціях з трьох і більше бактерій  

№ 

п/п 

Виділені мікроорганізми в асоціації (в складі 3 

бактерій і більше) 

Мікст-

ізоляти 

%,* 

1 Enterococcus faecium;  Klebsiella  pneumoniae; 

Clostridium innocuum 

3 3,1 

2 Staphylococcus epidermidis; E.aerоgenеs; 

Peptoniphilus asaccharolyticus 

3 3,1 

3 Enterococcus faecium; Escherichia coli; Anaerococcus 

prevotii 

3 3,1 

4 Staphylococcus epidermidis; Enterococcus faecium; 

Acinetobacter  baumannii; Bacteroides ureolyticus 

3 3,1 

5 Staphylococcus epidermidis; Enterococcus faecium; 

Clostridium sordellii 

3 3,1 

6 Staphylococcus epidermidis; Klebsiella pneumoniae; 

Peptoniphilus asaccharolyticus 

3 3,1 

7 Escherichia coli; Streptococcus sanguinis; 

Bacteroides ureolyticus 

2 2,1 

8 Acinetobacter  baumannii; Kocuria kristinae; 

Veillonella spp. 

2 2,1 

9 Staphylococcus epidermidis; Escherichia coli; 

Clostridium group 

2 2,1 

10 Staphylococcus epidermidis; Klebsiella. pneumoniae;  

L. mesenteroides spp. cremoris; Veillonella spp. 

2 2,1 

11 Staphylococcus epidermidis; Burkholderia 

cepacia; Вacteroides ureolyticus 

1 1 

12 Всього 27 28 
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Примітка: * % визначали від 97 пацієнтів, що були обстежені за весь 

дослідний період 

Виділяли 11 різних варіацій мікроорганізмів в мікробних асоціаціях за 

ендосонографічного дослідження, що в своєму складі мали 3 і більше видів 

бактерій у 27 пацієнтів з досліджуваною патологією. У складі всіх виділених 

асоціацій мікроорганізмів були присутні бактерії як з облігатно-анаеробним так і з 

факультативно-анаеробним відношенням до кисню.  

Всього з отриманого вмісту хворих на ГНП виділено 58 штамів облігатно-

анаеробних мікроорганізмів, їх перелік та кількість наведені в таблиці 3.2.6. 

Таблиця 3.2.6 

Кількість облігатно-анаеробних мікроорганізмів, що були виділені з тканин 

підшлункової залози під час ендосоногрфічного обстеження за гострого 

некротичного панкреатиту  

№  Вид мікроорганізму Кількість ізолятів 

Всього %*, (n=146) 

1 Clostridium spp. 19 13.1% 

2 Вacteroides spp. 17 10.8% 

3 Peptoniphilus asaccharolyticus 9 5.5% 

4 Anaerococcus prevotii 7 4.8% 

5 Veillonella spp. 6 4.1% 

 Всього  58 39,7% 

 

Примітка: n–кількість виділених штамів за ендосонографічного дослідження 

*– від усіх виділених штамів, за ендосонографічного обстеження  

Таким чином, гнійні ускладнення ГНП мають як полімікробну етіологію, 

так і викликаються, бактеріями одного виду. Як показано в наших дослідженнях 

бактерії в монокультурі було виділено у 38,1% пацієнтів. ГНП, що був 

викликаний 2 бактеріями – 14,4%. Бактеріальні асоціації, до складу яких входить 

3 і більше бактерій, складали 28%. 
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Збільшення досвіду стосовно даних резистентності мікроорганізмів 

передбачає поліпшення розуміння шляхів передачі та ефективних заходів 

профілактики інфекцій та лікування інфекційних процесів. 

У проведеному нами дослідженні грампозитивні бактерії склали 32,9%: виділено 

48 штамів мікроорганізмів. Грамнегативні бактерії виділялись у 26% (табл 3.2.7) 

випадках, це відповідає 38 штамам бактерій. Всього виділено 86 штамів 

факультативно-анаеробних бактерій. Важливо зазначити, що грампозитивні 

бактерії виявили більше різноманіття за ендосонографічного дослідження ніж за 

хірургічного втручання.  

 

Таблиця 3.2.7 

Співвідношення мікробіоти, виділеної за ендосонографічного дослідження 

 

Мікробіота Ізоляти % 

Грампозитивні бактерії (Enterococcus faecium, 

Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis, 

Staphylococcus sanguinis, Kocuria kristinae, 

Staphylococcus pseudintermedius, Staphylococcus aureus) 

 

 

48 

 

 

32,9% 

Грамнегативні бактерії (Enterobacter aerogenеs,  

Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Escherichia 

coli, Burkholderia cepacia,  Acinetobacter baumannii, 

Pseudomonas aeruginosa) 

 

 

38 

 

 

26% 

Загальна кількість ізолятів виділених за 

ендосонографічного дослідження 

146 100% 

  

Було виявлено мікроорганізми 4 родин та 7 видів, детальний склад яких 

описано нижче. 
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Рис. 3.2.1 Кількість ентеробактерій, що виділені за ендосонографічного 

обстеження.  

Примітка: * відсоток визначали від 146 штамів, що були виділені за 

ендосонографічного обстеження 

 

За дослідження аспірату отриманого з тканини ПЗ серед виділених 

мікроорганізмів значне місце займають факультативно-анаеробні грампозитивні 

коки, їх виділено 48 штамів. Серед даної групи бактерій найбільшу кількість 

становили представники E. faecium. За ендосонографічного дослідження ПЗ з 

аспірату у хворих виділено 22 штами  Enterococcus spp. 

Як наведено на рисунку 3.2.2 серед даної групи найбільшу кількість 

становили представники E. faecium – 20 штамів, а E. faecalis виділено лише 2 

штами. Серед стафілококів найбільше штамів було виділено S. epidermidis – 18 

штамів, по 2 штаму S. aureus, K. kristinae, S. sanguinis. Виділено ще по 1 штаму 

виділено S. pseudintermedius та L. mesenteroides spp. cremoris. 
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Рис. 3.2.2 Факультативно-анаеробні грампозитивні коки виділені за 

ендосонографічного обстеження. 

Примітка: * % визначали від 146 штамів, що були виділені за 

ендосонографічного обстеження 

 

Серед неферметуючих грамнегативних мікроорганізмів, що представлені на 

рисунку 3.2.3 найбільшу кількість виділено A. baumannii – 8 штамів, P. aeruginosa 

– 2 штами, В. cepacia – 1 штам. 

 

 

Рис. 3.2.3 Неферментуючі мікроорганізми виділені за ендосонографічного 

обстеження 

Примітка: * % визначали від 146 штамів, що були виділені за ендосонографічного 

обстеження. 

 

20
18

2 2 2 1 1 1
0

5

10

15

20

25

E
. f

a
ec

iu
m

 1
3

,7
%

S
. e

p
id

er
m

id
is

 
1

2
,3

%
 

E
. f

a
ec

a
li

s 
1

,4
%

S
. a

u
re

u
s 

1
,4

%

L
. m

es
en

te
ro

id
es

 
sp

p
. с

re
m

o
ri

s1
,4

%

K
. k

ri
st

in
a

e 
0

,7
%

S
. 

р
se

u
d

in
te

rm
ed

iu
s 

0
,7

%

S
. s

a
n

g
u

in
is

 0
,7

%

кі
ль

кі
ст

ь 
ш

та
м

ів

Грампозитивні коки

8

2 1

0

5

10

A.  baumannii 5,5%* P. aeruginosa1,4%* В. сepacia 0,7%* 

кі
ль

кі
ст

ь 
ш

та
м

ів

Неферментуючі мікроорганізми 



 

 

76

Серед облігатно-анаеробних мікроорганізмів, яких було виділено 58 

штамів, що наведені на рисунку 3.2.4 найбільшу кількість становили 

представники виду роду Clostridium spp. 19 штамів, 17 штамів виділено 

Вacteroides sрp. Значно менше виділялось P. asaccharolyticus 9 штамів, A. prevotii 

– 7 штамів та Veillonella spp. – 6 штамів.  

 

 

Рис. 3.2.4 Облігатно - анаеробні мікроорганізми виділені за 

ендосонографічного обстеження 

Примітка: * % визначали від 146 штамів, що були виділені за 

ендосонографічного обстеження 

 

3.3 Видовий склад мікроорганізмів, виділених з підшлункової залози за 

гострого некротичного панкреатиту під час оперативних втручань  

У даному підрозділі висвітлено подальше дослідження з визначенням 

видового складу мікроорганізмів у тих пацієнтів, що не одужали після першого 

етапу лікування. Дослідження здійснювалось шляхом обстеження 86 хворих, що 

продовжували знаходитись на лікуванні та підлягали оперативному втручанню. 

У даної когорти пацієнтів мікроорганізми виділяли як із гнійного вмісту 

ПЗ так і з крові. Всього виділено 125 штамів мікроорганізмів. 

Як представлено в таблиці 3.3.1 кількісний склад виділених 

мікроорганізмів обох груп пацієнтів різнився. Виділено 7 штамів облігатно-
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анаеробних мікроорганізмів з вмісту ПЗ отриманого під час оперативних 

втручань, а з крові у пацієнтів з панкреатит асоційованими інфекціями та 

ускладненим ГНП облігатно-анаеробних мікроорганізмів виділено не було. 

Мікроорганізмів, що відносилися до факультативно-анаеробних, було виділено 

90 штамів, а з крові гемокультур вдалося виділити 28 штамів. 

Таблиця 3.3.1  

Кількісний склад мікроорганізмів виділених з вмісту підшлункової залози, 

взятому під час оперативних втручань, а також із крові за панкреатит 

асоційованих інфекціях 

 

Групи 

мікроорганізмів 

Факультативні 

анаероби 

Облігатні 

анаероби 

 

Гриби Всього 

штами %  штами % штами % 

Виділені з крові 27 96,4% 0 0% 1 3,6% 28 

Виділені з гною 90 92,8% 7 7.2% 0 0% 97 

 

Як зазначено в таблиці 3.3.2  під час оперативних втручань у 53,6% виділені 

грампозитивні факультативно-анаеробні бактерії, у 39,2% грамнегативні.  

У проведеному нами дослідженні грампозитивні бактерії виділялась у 

53,6% відповідно виділено 52 штами мікроорганізмів. Грамнегативні бактерії 

виділялись у 38 випадках це відповідає 39,2% (табл 3.3.2).  

З таблиці 3.3.3 та 3.3.4 видно, що 40 пацієнтів мікроорганізми було виділено 

у монокультурі. Факультативно-анаеробні мікроорганізми в монокультурі 

виділено у 36 пацієнтів, а облігатно-анаеробні мікроорганізми у 4 пацієнтів. 

Асоціації мікроорганізмів було виявлено у 18 хворих по 2 мікроорганізми, а у 9 

хворих було виділено 3 асоціанти. Мікробні асоціації факультативно-анаеробних 

мікроорганізмів було виділено в 15 випадках, а асоціації, що представлені 
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факультативно-анаеробними мікроорганізмами та облігатно-анаеробними 

мікроорганізмами у 3 випадках.   

 

 

Таблиця 3.3.2 

Співвідношення факультативно-анаеробної мікробіоти, виділеної з вмісту 

підшлункової залози під час оперативних втручань 

 

Мікробіота Всього %* 

Грампозитивні бактерії (Enterococcus faecium, 

Staphylococcus epidermidis, Kocuria rosea, Staphylococcus 

aureus) 

 

52 

 

53,6 

Грамнегативні бактерії (Enterobacter aerogenes, Klebsiella 

pneumoniae, Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, 

Pseudomonas aeruginosa) 

 

38 

 

39,2 

Всього факультативно-анаеробних мікроорганізмів  90 92,8 

Облігатно-анаеробні мікроорганізми 7 7,2 

Всього виділених штамів за хірургічного втручання 97 100 

 

Примітка:*% від виділених штамів за хірургчного втручання 

 

За дослідження вмісту ПЗ, отриманого під час оперативних втручань, 

виділено як факультативно-анаеробні так і облігатно-анаеробні мікроорганізми. 

Серед факультативно-анаеробної групи мікроорганізмів досліджено 

представників наступних родин та видів: Enterococcaceae – E. faecium (32 штами); 

Staphylococcaceae - S. epidermidis (14 штамів), S. aureus (5 штамів), 

Micrococcaceae – K. rosea (1 штам), Enterobacteriaceae – E. coli (13 штамів), K. 

pneumoniae (13 штамів), E. aerogenes (2 штамів); Pseudomonadaceae – P. 

аeruginosa (2 штамів), Moraxellaceae- A. baumannii  (9 штамів) відповідно. 
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Таблиця 3.3.3 

Мікроорганізми в монокультурі, виділені під час оперативних втручань за 

гострого некротичного панкреатиту 

 

№п/п Види мікроорганізмів Кількість ізолятів %,* 

1 Enterococcus faecium 10 11,6 

2 Escherichia coli 9 10,5 

3 Klebsiella pneumoniae 7 8,1 

4 Staphylococcus aureus 5 5,8 

5 Вacteroides ureolyticus 3 3,5 

6 Staphylococcus epidermidis 2 2,3 

7 Pseudomonas aeruginosa 2 2,3 

8 Kocuria rosea 1 1,2 

9 Anaerococcus prevotii 1 1,2 

 Всього 40 46,5 

 

Примітка: *відсоток пацієнтів визначали від 86 пацієнтів, що були обстежені за 

дослідний період 

Таблиця 3.3.4 

Мікробні асоціації, виділені під час оперативних втручань за гострого 

некротичного панкреатиту 

№п/п 

 

Виділені види мікроорганізмів та їх 

асоціації  

Кількість мікст-

ізолятів 

%,* 

1 Fusobacterium sрp.; Escherichia coli 1 1,2 

2 Clostridium sordellii; Escherichia coli 2 2,3 

3 Enterobacter cloacae; Escherichia coli 2 2,3 

4 Enterococcus faecium; Escherichia coli 4 4,6 

5 Enterococcus faecium; Klebsiella pneumoniae 9 10,5 
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Продовження Таблиця 3.3.4 

№п/п 

 

Виділені види мікроорганізмів та їх 

асоціації  

Кількість мікст-

ізолятів 

%,* 

6 Staphylococcus epidermidis; Enterococcus 

faecium; Acinetobacter  baumannii 

9 10,5 

 Всього 27 31,4 

 

Примітка: *відсоток пацієнтів визначали від 86 пацієнтів, що були обстежені за 

дослідний період  

 

Як представлено на рисунку 3.3.1 серед ентеробактерій найбільшу кількість 

складали представники виду E. coli–13 штамів,  K. pneumoniae –12 штамів, E. 

cloacae – 2 штами. 

 

 

 

Рис. 3.3.1 Ентеробактерії, що були виділені під час оперативних втручань  

Примітка:* відсоток визначали від 97 штамів, що були виділені за хірургічного 

втручання і так далі на рис 3.3.2-3.3.4 

 

За дослідження вмісту ПЗ серед виділених мікроорганізмів, як видно з 

таблиці 3.3.2, значне місце займали факультативно-анаеробні грампозитивні коки. 

Серед даної групи найбільшу кількість становили представники виду E. faecium – 

32 штами. Серед стафілококів найбільше штамів було виділено S. epidermidis – 14 

штамів та 5 штамів виділено S. aureus. Виділено ще 1 штам –K.rosea. 

13 12

2

0

5

10

15

E. сoli 13,4%* K. pneumoniae 
12,4%*

E. aerogenes 2,1%*

кі
ль

кі
ст

ь 
ш

та
м

ів

Ентеробактерії



 

 

81

Серед неферментуючих грамнегативних мікроорганізмів найбільшу 

кількість виділено A.  baumannii – 9 штамів–9,3%, P.aeruginosa – 2 штами –2,1% 

від всіх виделених штамів за оперативного втручання (рис. 3.3.3). 

 

 

Рис. 3.3.2 Факультативно-анаеробні грампозитивні коки, що були виділені з 

вмісту підшлункової залози під час оперативних втручань за гострого 

некротичного панкреатиту 

 

 

 

Рис. 3.3.3 Неферментуючі грамнегативні бактерії, що були виділені з вмісту 

підшлункової залози під час оперативних втручань за гострого некротичного 

панкреатиту. 

 

Як представлено на рисунку 3.3.4 серед облігатно-анаеробних 

мікроорганізмів найбільшу кількість становили представники виду Вacteroides 

sрp. - 3 штами-3,1%, Clostridium sрp. 2 штами-2,1%. По 1 штаму виділено  A. 

prevotii та Fusobactrium sрp. по 1% включно. 
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Якісний та кількісний склад мікроорганізмів, виділених з крові у пацієнтів 

з панкреатит асоційованих інфекцій та підозрою на сепсис був представлений 

наступними видами: S. epidermidis, S. aureus, E. faecium, K. pneumoniae, P. 

aeruginosa, A.  baumannii, C. albicans (табл.3.3.5). 

 

 

Рис. 3.3.4 Облігатно-анаеробні мікроорганізми, що були виділені з вмісту 

підшлункової залози під час оперативних втручань за гострого некротичного 

панкреатиту. 

 

Таблиця 3.3.5  

Видовий спектр мікроорганізмів виділених з крові у пацієнтів з підозрою на 

сепсис за гострого некротичного панкреатиту 

Мікробіота Кількість ізолятів  Кількість пацієнтів,% 

Staphylococcus epidermidis 13 46,4 

Pseudomonas aeruginosa 4 14,4 

Acinetobacter baumannii 3 10,7 

Klebsiella pneumoniae 3 10,7 

Staphylococcus aureus 2 7,1 

Enterococcus faecium 2 7,1 

Candida albicans 1 3,6 

Всього 28 100 
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У обстежених хворих з крові було виділено 28 штамів бактерій. В 

результаті дослідження встановлено, що у 32 пацієнтів із 60 хворих на ГНП у 

крові не виділялись мікроорганізми, це відповідно 53,3%. Гемокультури були 

виділені у 28 хворих, що дорівнювало 46,6%. Таким чином, що септичні 

ускладнення за ГНП були у 46,6% пацієнтів, з тієї когорти у яких обстежували 

кров на гемокультуру з підозрою на сепсис. Хоча мікроорганізмів у крові 

виділено не було у 53,3% пацієнтів, однак клінічно зсуви у бік септичного стану 

відбувались, лихоманка неясного ґенезу та загально клінічні показники 

панкреатит асоційованих інфекцій були в наявності. 

З отриманих даних можна зробии висновок, що час за повторного 

мікробіологічного дослідження взятого матеріалу, під та після оперативних 

втручань, зрозуміло, що бактеріальні ускладнення ГНП представлені в основному 

родинами Enterobacteriaceae та Pseudomonadaceae. 

 

3.4 Узагальнений аналіз біорізноманітності опортуністичних 

мікроорганізмів, що асоційовані з гострим некротичним панкреатитом. 

Узагальнений аналіз було проведено для порівняльної характеристики 

біорізноманітності асоційованих з ГНП мікроорганізмів для пацієнтів з різною 

важкістю перебігу хвороби (середньо-важким та важким) та на різних етапах 

втручання (ендосонографічне та хірургічне) для пацієнтів з важким перебігом 

гострого некротичного панкреатиту.  

Було виявлено, що за ендосонографічного втручання, на відміну від 

випадків із середньо-важким перебігом (11 пацієнтів, 14%), найчисленнішими (67 

пацієнтів, 86%) були випадки, що згодом розвивалися в важку форму гострого 

некротичного панкреатиту, які потребували хірургічного втручання. 

Частота виділення різних видів мікрорганізмів в перерахунку на 100 

пацієнтів для всіх варіантів важкості перебігу хвороби та етапів втручання, а саме 
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сумарного ендосонографічного втручання (ЕΣ), середньо-важкої та важкої форми 

ГНП на етапі ендосонографічного втручання (СВ/Е та В/Е), і важкої форми на 

етапі хірургічного втручання (В/Х), показано на рисунку 3.4.1. 

Виявлено, що загалом, в перерахунку на 100 пацієнтів, найбільш 

численними були виділені за важкої форми ГНП та хірургічному втручанні (В/Х) 

види бактерій E. faecium > E. coli > K. pneumoniaе > S. epidermidis (рис. 3.4.1). Ці ж 

види бактерій, а також Bacteroides ureolyticus, були найчисленнішими у випадку 

важкого перебігу ГНП та ендосонографічного втручання (В/Е): E. faecium > 

S. epidermidis > B. ureolyticus > K. pneumoniaе > E. coli. У варіанті середньо-

важкого перебігу хвороби та ендосонографічного втручання (СВ/Е) домінували 

види B. ureolyticus та A. prevotii. 

           

 

Рис. 3.4.1 Частота виділення мікроорганізмів для всіх варіантів важкості перебігу 

хвороби та типу/етапу втручання.  

Примітка: ЕΣ - сумарне ультрасонографічне втручання, СВ/Е та В/Е середньо-

важка та важка форми ГНП на етапі ультрасонографічного втручання, В/Х важка 

форма на етапі хірургічного втручання. 

 

Важливою характеристикою опортуністичних мікроорганізмів, що 

асоційовані з ГНП, є їх потреби в оксигені. Аналіз всіх видів мікроорганізмів, що 

були характерними для даної нозології для всіх варіантів важкості перебігу НП та 



 

 

етапів втручання показав безперечне домінування сумарно облігатно

(31%) та факультативно

анаероби складали більше половини всіх виділених видів (Рис. 3.4.2). Доля видів 

аеробних мікроорганізмів складала лише 7%, а зі змішаною толерантністю до 

оксигену – 4%. Такий розподіл мікроорганізмів між фізіологічн

диханням або бродінням є логічним і передбачуваним для даної нозології.

Рис. 3.4.2 Розподіл всіх 

мікроорганізмів на фізіологічні

факультативні анаероби; аероби; 

оксигену. 

 

Для всеосяжного та водночас спрощеного опису системи отриманих даних 

з культивованої мікробіоти, асоційованої з НП, з урахуванням ступеней важкості 

перебігу ГНП та типом

багатовимірний аналіз, що включав

3.4.3) з двомірною просторовою візуалізацією всіх множинних змінних, а також 

кластерні аналізи змінних та спостережень (Ри

сумарного ендосонографічного втручання (

порівняння з даними з хірургічного втручання, що проводилося тільки у випадку 

важкого перебігу хвороби 

58%

7%

етапів втручання показав безперечне домінування сумарно облігатно

(31%) та факультативно-анаеробних (58%) мікроорганізмів, де факультативні 

анаероби складали більше половини всіх виділених видів (Рис. 3.4.2). Доля видів 

аеробних мікроорганізмів складала лише 7%, а зі змішаною толерантністю до 

4%. Такий розподіл мікроорганізмів між фізіологічн

диханням або бродінням є логічним і передбачуваним для даної нозології.

Розподіл всіх асоційованих з гострим некротичним панкреатитом

фізіологічні групи за відношенням до 

факультативні анаероби; аероби; мікроорганізми зі змішаною толерантністю до 

Для всеосяжного та водночас спрощеного опису системи отриманих даних 

з культивованої мікробіоти, асоційованої з НП, з урахуванням ступеней важкості 

перебігу ГНП та типом діагностично-лікувального втручання

багатовимірний аналіз, що включав аналіз головних компонент

) з двомірною просторовою візуалізацією всіх множинних змінних, а також 

кластерні аналізи змінних та спостережень (Рис. 3.4.4 і 3.

сонографічного втручання (ЕΣ) використовували як противагу для 

порівняння з даними з хірургічного втручання, що проводилося тільки у випадку 

перебігу хвороби (В/Х). 

31%

58%

4%
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етапів втручання показав безперечне домінування сумарно облігатно-анаеробних 

(58%) мікроорганізмів, де факультативні 

анаероби складали більше половини всіх виділених видів (Рис. 3.4.2). Доля видів 

аеробних мікроорганізмів складала лише 7%, а зі змішаною толерантністю до 

4%. Такий розподіл мікроорганізмів між фізіологічними групами за їх 

диханням або бродінням є логічним і передбачуваним для даної нозології. 

 

гострим некротичним панкреатитом видів 

дношенням до кисню: анаероби; 

мікроорганізми зі змішаною толерантністю до 

Для всеосяжного та водночас спрощеного опису системи отриманих даних 

з культивованої мікробіоти, асоційованої з НП, з урахуванням ступеней важкості 

лікувального втручання, було застосовано 

омпонент (Табл. 3.4.1, Рис. 

) з двомірною просторовою візуалізацією всіх множинних змінних, а також 

3.4.5). Дані змінних з 

) використовували як противагу для 

порівняння з даними з хірургічного втручання, що проводилося тільки у випадку 
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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 (табл. 3.4.1), а також найбільше вплинули на напрямки 

векторів, за якими проходив розподіл даних на графіку рахунків PCA (рис.3.4.3). 

Таблиця 3.4.1.  

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 РС*– головна компонента (principal component) 

 

Так, напрямки пов’язаних з ЕΣ та В/Е векторів на 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. 3.4.1, рис. 3.4.3). Як СВ/Е, так і В/Х 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 В/Х з високим 
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позитивним значенням коефіцієнту PC2 (0,555) відповідає за розташування даних 

в протилежному напрямку, вверх по осі ординат (табл. 3.4.1, рис. 3.4.4).        

Результати, отримані за використання аналізу головних компонент, 

узгоджуються з даними кластерного аналізу змінних, де найвищу ступінь 

подібності (99,8%) демонстрували між собою варіанти загального сумарного 

ендоскопічного ультрасонографічного втручання (ЕΣ) та важкого перебігу 

хвороби в поєднанні з ендоскопічною ендосонографією (В/Е) (рис. 3.4.4). Кластер 

В/Х (важка форма захворювання/хірургічне втручання) був подібним до кластеру 

ЕΣ+В/Е на приблизно 88%. Найбільш віддаленим від решти (з подібністю 65%) 

був кластер СВ/Е (середньо-важка форма НП/ ендосонографія).           

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 НП в поєднанні з хірургічним втручанням (В/Х), де 

найвіддаленішою на графіку від решти була точка найчисленнішого за даних 

умов E. faecium (рис. 3.4.3). В той же час у нижній чверті праворуч були 

розташовані переважно анаеробні мікроорганізми найчисленніші у випадку 

середньо-важкої форми захворювання та ендосонографії (СВ/У). Виключення 

складав лише єдиний тут аеробний мікроорганізм, розташований найблище до вісі 

абсцис вид Acinetobacter baumannii, який характеризувався суттєвою рівномірною 

присутністю у всіх досліджених варіантах перебігу ГНП та діагностично-

лікувальних втручань (рис.3.4.3).  
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Рис. 3.4.3 Графік рахунків аналізу головних компонент для представників 

мікробіоти, асоційованої з острим некротичним панкреатитом 

 Примітка: *AER-аероби, AER/FAN-мікроорганізми зі змішаною толерантністю 

до кисню, ANA-облігатні анаероби, FAN-факультативні анаероби. Тут і на 

рисунку 3.3.8. 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 

 

Ліворуч від осі ординат були розташовані всі решта видів з різними 

типами дихання, що загалом були менш численними і вагомими в дослідженій 
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нами нозології. Характеристики деяких з цих видів були настільки подібними, що 

вони розташовувались на графіку рахунків аналізу головних компонент у верхній 

чверті ліворуч, перекриваючись по два або п’ять видів під одним символом і 

вказані на рисунку 3.4.4 стрілками. Слід зазначити, що розташування у нижній 

чверті ліворуч було характерним тільки для двох видів факультативно-аеробних 

бактерій Bacillus cereus та Enterobacter cloacae, які продемонстрували доволі 

значну чисельність у випадку середньо-важкої перебігу НП та ендосонографії 

(СВ/Е) в поєднанні з дуже низькою кількістю для решти варіантів: ЕΣ, В/Е і В/Х 

(Рис. 3.4.2, 3.4.4). 

 

Рис. 3.4.4 Кластерний аналіз змінних для мікробіоти, асоційованої з гострим 

некротичним панкреатитом. 

 

Дані просторового розподілу на графіку рахунків аналізу головних 

компонент представників мікробіоти, асоційованої з ГНП, узгоджувалися з 

даними кластерного аналізу спостережень (рис. 3.4.5). 
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Рис. 3.4.5 Кластерний аналіз спостережень за різних варіантів важкості перебігу 

гострого некротичного панкреатиту та типу/етапу втручання 

 

Найбільш відмінним від решти мікроорганізмів, з подібністю лише 21%, був 

E. faecium, який домінував у всіх випадках важкого перебігу хвороби, особливо у 

випадку з хірургічним втручанням, коли його кількість в 1,8 рази перевищувала 

чисельність другого домінантного за цих умов виду E. coli (рис. 3.4.5). Всі решта 

мікроорганізмів демонстрували майже 80% подібності і утворювали два великі 

кластери, з подібністю характеристик 89% для кластеру 1 на рисунку ліворуч та – 

95% для найчисельнішого за кількістю видів мікроорганізмів кластеру 2 на 

рисунку праворуч. Кластер 1 ліворуч складають розташовані на графіку рахунків 

аналізу головних компонент праворуч види мікроорганізмів з найвищою після 

E. faecium кількістю ізолятів (рис. 3.4.3 і 3.4.5). Більшість цих видів є 

домінуючими за важкого перебігу ГНП в поєднанні з хірургічним втручанням 

(В/Х) і розташовані у верхній чверті графіку рахунків аналізу головних компонент 

праворуч. А правий підкластер кластеру 2 (позначений синім кольором) об’єднує 

загалом менш чисельні види, в порівнянні з кластером 1, які є асоційованими з 

суттєвою присутністю у випадку середньо-важкого перебігу хвороби за 
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ендоскопічного ендосонографічного втручання (СВ/Е). Ці види розташовані у 

нижній чверті графіку рахунків аналізу головних компонент праворуч, ближче до 

осі ординат (рис. 3.4.3 і 3.4.5). Найбільший центральний підкластер кластеру 2 

(позначений зеленим кольором) об’єднує решту видів, що є найменш чисельними 

та розташовані на графіку рахунків аналізу головних компонент ліворуч від осі 

ординат. В цьому підкластері візуально деталізуються всі ті дуже подібні за 

своїми характеристиками види, що перекривались під одним символом на графіку 

рахунків аналізу головних компонент у верхній чверті ліворуч (рис. 3.4.3 і 3.4.5). 

Подальший аналіз біорізноманітності опортуністичних мікроорганізмів, що 

асоційовані з ГНП, було сфокусовано тільки на варіантах з важким перебігом 

хвороби за ендосонографічного (В/Е) та хірургічного (В/Х) втручання, оскільки 

для цих варіантів були великі вибірки однакового розміру (n=67), які стосувались 

одних і тих же пацієнтів на різних етапах розвитку хвороби, спочатку середньої 

важкості, а потім загострення до важкої форми.   

Важливими критеріями оцінки біорізноманітністі мікроорганізмів в 

порівняльному аналізі В/Е та В/Х 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, та Сімпсона, що характеризує відносну чисельність 

кожного виду, вказуючи на наявність домінування певних видів (рис. 3.4.6). 

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 (В/Х) була в 1,8 рази 

менше, ніж у випадку ендосонографічного втручання (В/Е) (рис. 3.4.6). Слід 

зазначити, що кількість видів виділених мікроорганізмів у випадку В/Х теж 

знижувалася в 1,8 рази на відміну від В/Е (Рис. 3.4.6). За індексом Сімпсона у 

випадку хірургічного втручання (В/Х) у порівнянні з В/Е 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 (рис. 3.4.7).  
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Рис. 3.4.6 Індекси видової біорізноманітності мікроорганізмів для варіантів з 

важким перебігом ГНП за ендосонографічного (В/Е) та хірургічного (В/Х) 

втручання 

 

Рис. 3.4.7 Чисельність видів виділених мікроорганізмів, та кількість типів і 

частота зустрічаємості асоціацій різних видів мікроорганізмів для варіантів з 

важким перебігом гострого некротичного панкреатиту за ендосонографічного та 

хірургічного втручання. На графіку праворуч показане стандартне відхилення для 

значень частоти зустрічаємості. 

 

Отримані дані загалом свідчать про зменшення видової різноманітності 

мікроорганізмів на етапі хірургічного втручання (В/Х) при загостренні хвороби в 

порівнянні з більш раннім етапом розвитку хвороби на етапі ендосонографічного 

втручання (В/Е).  
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Примітка:n-кількість асоціацій, скорочення див рис. 3.4.3 

Рис. 3.4.8 Порівняльний аналіз асоціацій E. faecium та E. coli з іншими видами 

мікроорганізмів, що були виявлені у варіантів 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 асоціаціі. 

 

Що стосується порівняльного аналізу асоціацій різних видів 

мікроорганізмів, що були виявлені у варіантів з важким перебігом ГНП за 

ендосонографічного (В/Е) та хірургічному (В/Х) втручанні, то загалом кількість 

типів асоціацій теж значно (в 2,2 рази) зменшувалася у випадку В/Х (рис. 3.4.8). 

Наочно це проілюстровано для найчисленніших за хірургічного втручання (В/Х) 

видів E. faecium та E. coli на рисунку рис. 3.4.8, де можна побачити, що кількість 

типів асоціацій та залучених в них видів мікроорганізмів зменшуються у випадку 

В/Х у порівнянні з початковою ситуацією у варіанті В/Е. Разом з тим треба 
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зазначити, що у варіанті з хірургічним втручанням (В/Х) вдвічі підвищується 

частота зустрічаємості у пацієнтів певних асоціацій мікроорганізмів, серед яких 

найчастіше фігурують домінантні для В/Х види E. faecium та E. coli (рис. 3.4.7 і 

3.4.8). Варіабельність даних з частоти зустрічаємості певних асоціацій є набагато 

більшою у вибірці В/Х (рис. 3.4.8), що може бути обумовлено індивідуальними 

реакціями організму окремих пацієнтів та їх мікробіоти на проведену між 

ендосонографічним та хірургічним антибіотикотерапію, яка згодом виявилася 

неефективною. 

Виходячи з результатів досліджень, які проведені за ендосонографічного 

обстеження, можна зробити висновок, що мікробіота не стабільна, але види 

мікроорганізмів, що виділені, є основними збудниками гнійних ускладнень ГНП у 

обстежених хворих. 

 

Висновки до розділу 

Доведено, що із застосуванням удосконаленого нами середовища можливо 

виділяти одночасно всі види облігатно-анаеробних мікроорганізмів, ростові якості 

яких підвищуються, змншується цінова політика дослідження так як для 

виділення мікроорганізмів можливо використовувати не 3 середовища, а одне.  

В проведеному дослідженні проаналізовано 271 клінічно виділених штамів 

мікроорганізмів, виявлених у хворих на гострий некротичний панкреатит. З 

досліджених штамів 146 виділено за ендоскопічного дослідження. З них 

факультативно-анаеробних грампозитивних бактерій було 46 штамів, 

факультативно-анаеробних грамнегативних бактерій - 38 штамів, облігатно-

анаеробних – 58 штамів. За дослідження вмісту підшлункової залози хірургічним 

шляхом виділено 97 штамів бактерій. З них факультативно-анаеробних 

грампозитивних бактерій було 52 штамів, факультативно-анаеробних 

грамнегативних бактерій – 38 штамів, облігатно-анаеробних – 7 штамів.  

Зниження кількості виділених облігатно-анаеробних бактерій може бути 

пов’язано з тим, що за оперативних втручаннь мікроорганізми насичуються 

киснем та не здатні до росту на штучних поживних середовищах.  
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Підсумовуючи результати досліджень, які проведені за 

ендосонографічного обстеження, можна зробити висновок, що мікробіота не 

стабільна, виділяються бактерії різних видів та родів, відсутня певна 

закономірність. Але види мікроорганізмів E.faecium, S.epidermidis, K.pneumoniae, 

E.coli та Clostridium spp.  є основними збудниками гнійних ускладнень гострого 

некротичного панкреатиту у обстежених хворих. 

Фактори важкості перебігу гострого некротичного панкреатиту в 

поєднанні з типом діагностично-лікувального втручання впливають на 

біорізноманітність мікробіоти. Чисельними у випадку середньо-важкої форми 

захворювання та ендосонографії були переважно анаеробні мікроорганізми 

(Clostridium spp.-13%, Вacteroides sрp.-10,9%)  тоді як факультативно-аеробні 

бактерії були характерними для важкого перебігу гострого некротичного 

панкреатиту в поєднанні з хірургічним втручанням з домінуванням видів 

E. faecium (31%) > E. coli (17%) > K. pneumoniaе (16%).  

За важкого перебігу гострого некротичного панкреатиту та хірургічному 

втручанні в порівнянні з важкою формою хвороби та ендосонографічним 

втручанням виявлено зменшення видової різноманітності мікроорганізмів, а 

також зменшення вдвічі кількості типів асоціацій різних типів мікроорганізмів і 

збільшення вдвічі частоти зустрічаємості у пацієнтів певних асоціацій переважно 

з домінантними для важкого перебігу та хірургічного втручання видами E. faecium 

та E. coli. 

Оскільки, за ГНП у ендосонографічному дослідженні переважають штами 

бактерій E. faecium (31%) > E. coli (17%) > K. pneumoniaе (16%), а у хірургічному 

дослідженні - E. faecium та E. coli то доцільно з’ясувати їх чутливість до 

антибактеріальних препаратів, що застосовуються за терапії даної нозології, для 

призначення дієвого лікування. 

Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в таких 

публікаціях [165, 166, 168,180, 181]. 

РОЗДІЛ 4 
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ЧУТЛИВІСТЬ ДО АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ У 

МІКРООРГАНІЗМІВ, ВИДІЛЕНИХ З ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЗА 

ГОСТРОГО НЕКРОТИЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ 

4.1 Чутливість до антибактеріальних препаратів мікроорганізмів, виділених 

за ендосонографічного дослідження 

Сучасне ефективне лікування анаеробної інфекції має передбачати 

одночасне поєднання невідкладного хірургічного втручання та ранньої 

емпіричної антибіотичної терапії (АБТ)[23,43]. 

Як правило за ГНП облігатно–анаеробні мікроорганізми виділялися в 

асоціаціях з факультативно-аеробними бактеріями або з іншими облігатними 

анаеробами. Рідше, за даної патології, зустрічалися збудники виключно з 

облігатно-анаеробним типом дихання і були представлені переважно 

грампозитивними клостридіями або іншими грамнегативними анаеробними 

паличками. 

В наших дослідженнях були визначені рівні чутливості представників 

облігатно-анаеробної мікробіоти мінімальними інгібуючими концентраціями за 

ГНП до 9 антибіотиків.  

Досліджувались культури облігатно-анаеробних мікроорганізмів, що були 

виділені з аспіраційного матеріалу, отриманого за ендосонографічного 

дослідження.  

В наведених даних у таблиці 4.1.1 та рисунка 4.1.1 можна виявити певні 

закономірності. Виділені облігатно-анаеробні мікроорганізми  виявляють високу 

стійкість до канаміцину (КАН), 42.8% штамів проявили чутливість до даного 

АБП на противагу іншому аміноглікозиду тобраміцину (ТОБ), у 87,5% штамів.  

Висока чутливість представників облігатно-анаеробної мікробіоти виявлена 

до ванкоміцину (ВАН) – 84,5%, іміпенему (ІМІ) – 85,7%, меропенему (МЕР) – 

100%, колістину (КОЛ) – 100%.  

Таблиця 4.1.1 
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Частота виявлення чутливих до антибіотиків штамів облігатно-анаеробних 

мікроорганізмів виділених за ендосонографічного дослідження 

 

 

 

Види мікроорганізмів 
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Вacteroides ureolyticus  n=12 9 9 11 8 10 11 9 12 12 

Peptoniphilus asaccharolyticus n=9 9 4 9 3 9 9 9 9 9 

Clostridium innocuum n=7 5 0 1 5 1 1 5 7 7 

Anaerococcus prevotii n=7 7 2 7 5 6 6 7 7 7 

Clostridium spp. n=7 6 3 6 4 5 3 6 7 7 

Veillonella spp. n=6 6 2 6 4 4 5 5 6 6 

Вacteroides spp. n=5  4 3 4 3 5 5 4 5 5 

Clostridium sordellii n=5 5 2 5 5 2 2 5 5 5 

Примітка: n - кількість штамів       

 

Встановлено, що Вacteroides spp. виділялись частіше інших анаеробних 

мікроорганізмів. Було виділено 17 штамів Вacteroides spp. Всі 17 виділених 

штамів мікроорганізмів виявились чутливими до КОЛ та МЕР. Висока чутливість 

була і до ВАН–88,2%, кліндаміцину (КЛІ) – 94,1% та ампіциліну-сульбактаму 

(АМП/С) – 88,2%. Всі 17 виділених штамів виявилися стійкими до КАН.  
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Рис. 4.1.1 Загальний профіль чутливості, до антибактеріальних препаратів, 

штамів облігатно-анаеробних мікроорганізмів. 

  

Представники роду Clostridium (C. sordellii n=5, Clostridium group n=7, C. 

innocuum n=7 ), в кількості 19 штамів, проявили найбільшу чутливість до ТОБ, 

чутливими виявились 16 клінічно виділених штамів. До ВАН, з 19 клінічно 

виділеного штаму анаеробних мікроорганізмів чутливими були 12 штамів. До 

метронідазолу (МЕТ) чутливими виявились 14 штамів. До ІМІ виявилися 

чутливими 16 клінічно виділених штамів, до КОЛ - 19 штамів Clostridium sрp. 

чутливих, а до МЕР виділені мікроорганізми проявили чутливість у всіх 

виділених штамів.  

Veillonella spp. виділили з аспірату черевної порожнини за 

ендосонографічного обстеження у 6 випадків. Всі виділені ізоляти були 

чутливими до ТОБ, ВАН, КОЛ, МЕР. 

Штами P. asaccharolyticus, виділені з клінічного матеріалу у 9 випадках. 

Вони проявили чутливість до ТОБ, ВАН, АМП/С, КЛІ, ІМІ, МЕР.  

Представники A. рrevotii були виділені з клінічного матеріалу у 7 пацієнтів. 

Чутливість до ТОБ, ВАН, ІМІ виявилась у 7 штамів. 
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Встановлено, що із загальної кількості досліджуваних факультативно-

анаеробних штамів в середньому 74,9% виділених мікроорганізмів були 

чутливими до протестованих антибактеріальних препаратів (рис. 4.1.2).  

 

Рис 4.1.2 Результати фенотипового скринінгу чутливості до 

антибактеріальних препаратів факльтативно-анаеробних штамів, виділених за 

ендосонографічного дослідження.  

 

За ендосонографічного дослідження ПЗ з аспірату у хворих виділено 22 

штамів  Enterococcus spp. до даної когорти увійшли E. faecium та E. faecalis. Було 

визначено фенотиповий скринінг представників Enterococcus spp. до 12 АБП.  

Під час ендосонографічного дослідження, як зазначено в таблиці 4.1.3 

виділені штами E. faecium виявились чутливими до тейкопланіну (ТЕЙ) 

лінезоліду (ЛІН) та хінупристину/дальфопристину (ХІН/Д)-100% виділених 

штамів. Чутливість до ЦИП – 96,9%  та до тайгецикліну (ТІГ) 100%, а до ВАН 

склала 94,6%. Чутливими до гентаміцину (ГЕН) 14 виявлено 64,8% виділених 

штамів. Чутливими до ІМІ–64,3%, до ампіциліну/сульбактаму (АМП/С) – 62,5%, 

виділених штамів. Виділені мікроорганізми виявились чутливими до 
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левофлоксацину (ЛЕВ) – 33,6%, до норфлоксацину (НОР) – 16%, та до АМП 

чутливість не виявлено у жодного штаму. 

 

 

Рис. 4.1.3 Аналіз сукупної чутливості до антибактеріальних препаратів  у 

штамів роду Enterococcus spp.* виділених з аспірату підшлункової залози  

Примітки: * – Enterococcus spp. – це E. faecium та E. faecalis 

 

В дисертаційній роботі були визначені рівні резистентності представників 

родини Staphylococcus spp., що були виділені за ендосонографічного дослідження 

в кількості 21 штами до 14 АБП. Виділено S. epidermidis – 18 штами  S. aureus – 1 

штам, S. pseudintermedius – 1 штам. 

Виділений штам S. pseudintermedius, виявився стійким до ерітроміцину 

(ЕРІ), ЛЕВ, ТОБ, фосфоміцин (ФОС), ГЕН, КЛІ, пеніцилін (ПЕН). Чутливим до 

цефокситину (ФОХ), ЛІН, ТАЙ, тетрациклін (ТЕТ), ріфампіцин (РІФ), 

ципрофлоксацин (ЦИП), рис 4.1.4. 

Під час ендосонографічного дослідження ПЗ з аспірату виділяли бактерій 

роду Staphylococcus spp., яким було визначено чутливість до антибіотиків. 

Стійкими до АМП, ПЕН, та ципрофлоксацину (ЦИП) виявились 10 штамів S. 

еpidermidis, що були виділені за ендосонографічного дослідження – це відповідно 

50% відносно кожного антибактеріального препарату. До ФОХ та РІФ стійким 

виявилися по 1 штаму - 95% виділених штамів під час ендосонографічного 

дослідження чутливі. У 6 виділених штамів з аспірату під час ендосонографічного 
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дослідження виявлено чутливість до тетрацикліну (ТЕТ)-70%. Високу чутливість 

виділені мікроорганізми проявили до КЛІ: 15 виділених штамів –  це 75%. Під час 

ендосонографічного дослідження  з аспірату виділено 16 штамів чутливих до ГЕН 

– 70%. До ТАЙ-95%, ТОБ-95%, ЛІН-95%, проявили чутливість по 19 виділених 

штамів, а до ФОС виявилися чутливими 80% виділених штамів, та 18 штамів це 

90% чутливих до ЛЕВ. Чутливими до ЕРИ виявлено 14 виділених штамів –  це 

складає 70%.  

 

Рис. 4.1.4 Аналіз сукупної чутливості до антибактеріальних препаратів  у 

бактерій роду Staphylococcus spp.* виділених з аспірату підшлункової залози 

(n=20) 

Примітки: Staphylococcus spp.* - це S. pseudintermedius, S. aureus, S. epidermidis. 

 

За ендосонографічного дослідження з аспірату підшлункової залози у 

хворих виділено 1 штам  S. aureus, що виявився чутливим до ЕРИ, ЛІН, ТАЙ, 

АМІ, ФОХ, РІФ та ЦИП та був стійким щодо ЛЕВ, ТОБ, ФОС, ГЕН, КЛІ, ТЕТ, 

ПЕН. 

Наступну групу мікроорганізмів ми тестували відповідно до рекомендацій 

EUCAST-2019 року [175]. Чутливість стрептококів груп A, B, C та G. В 

дисертаційній роботі були визначені рівні резистентності представників даної 

групи мікроорганізмів до 17 АБП. 

За ендосонографічного дослідження ПЗ з аспірату у хворих виділено 2 

штами  S. sanguinis, яким визначали чутливість до антибіотиків. Стійкими всі 
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виділені штами S. sanguinis виявились до ЛЕВ, НОР, ТЕТ, хлорамфеніколу (ХЛО) 

(рис.4.1.5). 

Стійкими до КЛІ та РІФ, КАН, ТОБ, цнфтазидиму (ЦЕЗ) виявився 1 штам, 

що був виділений під час ендосонографічного дослідження.  

Всі досліджені штами S. sanguinis, що були виділені за ендосонографічного 

дослідження, виявились чутливими до моксіфлоксацину (МОК), ТЕЙ ТАЙ, ЛІН, 

ВАН, триметоприму-сульфаметоксазолу (ТРИ/С) та ФОХ і цефазоліну (ЗОЛ). 

За ендосонографічного дослідження підшлункової залози з гною у хворих 

виділено 2 штами  K. kristinae, яким було визначено чутливість до антибіотиків. 

Визначали чутливість до тих АМП якими частіше всього користуються лікарі за 

призначення емпірично, так як даної бактерії в рекомендаціях немає.  

Стійкими всі виділені штами K. kristinae виявились до ЛЕВ, МОК, НОР, 

КЛІ, ХЛО. Чутливим даний штам виявився до РІФ, ЛІН, ТАЙ, ТЕЙ, ВАН, ТЕТ, 

КАН, ТОБ, ЦЕЗ, ФОХ та ЗОЛ, ТРИ/С. 

На рисунку 4.1.5 граничні значення діаметрів зон пригнічення росту для 

інтерпретації результатів S. sanguinis та K. kristinae визначення не виходять за 

межі діаметра зон пригнічення росту для чутливих штамів у МОК,ТЕЙ, ВАН, 

ТАЙ згідно EUCAST, Версія 9.0, що діє с 01.01.2019.  

З даних отриманих під час досліду видно (рис 4.1.6), що у пацієнтів з ГНП 

збудниками інфекційного процесу виявились мікроорганізми родини 

Enterobacteriaceae. Всі мікроорганізми виділялись з аспірату за 

ендосонографічного дослідження. В дисертаційній роботі були визначені рівні 

резистентності представників родини Enterobacteriaceae до 20 АБП. До ГЕН 

виявились чутливими 22 штами з 27 виділених, а це 81,5% K. рneumoniae інші 

18,5% стійкі. До ЦИП виявлено 15 стійких штамів з яких 8 штамів -  K. 

pneumoniae та 7 штамів –E. coli виявились чутливими. ЛЕВ у 13 виділених 

штамів, відповідно 100% – E. coli 4 чутливих штами-33,3%, K. pneumoniae.  

Всі виділені 27 штамів проявили високий рівень чутливості до ТАЙ і КОЛ, 

чутливими були всі виділені з аспірату зразки. 
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Рис 4.1.5 Аналіз сукупної чутливості до антибактеріальних препаратів у 

бактерій роду S. sanguinis та K. kristinae виділених з аспірату підшлункової залози 

(кількість штамів=4) 

Виділені штами з клінічного матеріалу E. aerogenеs та  E. cloacae виявились 

стійкими відносно ЛЕВ, ТРИ/С, ЦЕЗ за ендосонографічного дослідження у всіх 

виділених зразках (рис 4.1.6). До ГЕН, ЦИП, та ЦЕФ у штамів E. aerogenеs та E. 

cloacae виявлено чутливість у всіх виділених зразків. 

За вивчення стійкості E. aerogenеs та  E. cloacae до антибактеріальних 

препаратів з 5 виділених штамів E. aerogenеs та E. cloacae стійкими виявились по 

2 клінічно виділених штама до КАН-40%, цефтріаксону (ЦФП)-40%, АМО/К-

40%, ФОС-40%.  

Стійкість у виділених штамів K. pneumoniae до ЦЕЗ, АМІ виявлено у всіх 

дослідних штамів. Спектр чутливості у K. pneumoniae відносно інших 

антимікробних препаратів варіабельний.    

Виділено з аспірату K. pneumoniae які виявились стійкими до ФОС, 

піперациліну-тазобактаму (ПІП/Т), ЦЕФ у 33,3% випадків.  

За результатами отриманих даних встановлено стійкість виділених штамів 

K. pneumoniae до МЕР, ІМІ, ГЕН, АМІ, ЦЕЗ у 41, 7. До азтреонаму (АЗТ) K. 

pneumoniae виявилась стійкою у 50% випадках виділених за ендосонографічного 

дослідженні. Резистентність до ЦФП, ЦИП, ЛЕВ у штамів K. pneumoniae 

виявлено у 33,3% випадків. 
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 Не чутливими до ТРМ/С виявились по 7 штамів 58,3% K. pneumoniae, до 

КАН та ТОБ - відповідно до АМП/С - 9 мікроорганізмів 75% клінічно виділених 

зразків K. pneumoniae за ендосонографічного дослідження відповідно. 

 

Рис 4.1.6 Аналіз сукупної чутливості до антибактеріальних препаратів    у 

бактерій родини Enterobacteriaceae* виділених з аспірату підшлункової залози 

(n=27)  

Примітки: представники родини Enterobacteriaceae*, що увійшли у дослідження 

K. pneumoniae, E. coli, E. aerogenеs,  E. cloacae.  

(n=кількість штамів) 

 

В дисертаційній роботі були визначені рівні резистентності представників 

неферментуючих грамнегативних бактерій до 12 АБП рисунок 4.1.7. 

Чутливими виявились всі штами P. aeruginosa, виділені з аспірату до НЕТ 

та КОЛ, стійкими виділені штами були до ПІП/Т в одному випадку це 50% 

відповідно. 

Стійкість до ІМІ, МЕР, у P. aeruginosa, виявлено у 1 мікроорганізму, це 50% 

отриманий за ендосонографічного дослідженні. 

A. baumannii виділялась з аспірату, відібраного шляхом ендосонографічного 

дослідження, у 8 випадках. Чутливі у всіх випадках мікроорганізми A. baumannii, 

виявились до НЕТ, КОЛ. 
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Мікроорганізми A. baumannii, що виділені з аспірату як за 

ендосонографічного дослідження, виявились стійкими до АМІ, ГЕН, ЦИП, КАН у 

всіх виділених зразках. 

 

 

Рис. 4.1.7 Аналіз сукупної чутливості до антибактеріальних препаратів у 

неферментуючих грамнегативних бактерій виділених з аспірату підшлункової 

залози (n=11) (n-кількість штамів). 

 

До МЕР були резистентні 2 клінічно виділених штами A. baumannii-25%. 

Не чутливими у 4 випадках 50% до ТОБ виявились штами A. baumannii, що 

були виділені за ендосонографічного дослідження. 

А. baumannii виявились стійкими до ЛЕВ в 7 випадках-87,5%, а до ІМІ 

стійкими були 3-37,5% A. baumannii, виділені за ендосонографічного 

дослідження.  

4.2 Чутливість до антибактеріальних препаратів у бактерій, виділених з 

вмісту підшлункової залози за хірургічного втручання у хворих на гострий 

некротичний панкреатит 

У даному підрозділі висвітлено результати антибіотикочутливості 

мікроорганізмів виділених з вмісту тканини ПЗ у хворих на ГНП. 

В проведеному дослідженні проаналізовано 97 штамів мікроорганізмів 

виділених з клінічного матеріалу, факультативно-анаеробних було виділено 90 
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(92,8%) та 7 штамів (7,2%) облігатно-анаеробних. Чутливість виділених штамів 

вивчено відносно антибактеріальних препаратів. За результатами аналізу даних 

встановлено, суттєві відмінності резистентності досліджених штамів 

мікроорганізмів до протестованих антибіотиків різних класів і груп. В чутливості 

досліджуваних культур відмічаються певні закономірності. 

Всього з вмісту ПЗ хворих на ГНП виділено 7 штамів облігатно-анаеробних 

мікроорганізмів, їх перелік та кількість наведені в таблиці 4.2.1. 

В наших дослідженнях були визначені рівні чутливості представників 

облігатно-анаеробних бактерій виділених за ГНП МІК до 9 антибіотиків.  

Як видно з представлених даних в таблиці 4.2.2, можна виявити певні 

закономірності. 

Виділені облігатно-анаеробні мікроорганізми виявляють високу чутливість 

до КОЛ– 100%, МЕР– 80,4%, ВАН– 71,4%, ІМІ– 71,4% та ТОБ– 85,7%.  

Встановлено, що із загальної кількості досліджуваних штамів 22,5% 

виділених мікроорганізмів були резистентними до протестованих 

антибактеріальних препаратів (рис. 4.2.1). Збільшення досвіду стосовно даних 

резистентності мікроорганізмів передбачає поліпшення розуміння шляхів 

передачі та ефективних заходів профілактики нозокоміальних інфекцій та 

лікування інфекційних процесів.  

Таблиця 4.2.1 

Частота виявлення чутливих до, антибіотиків, штамів облігатно-

анаеробних мікроорганізмів, виділених за хірургічного втручання 
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Примітка n – кількість штамів   

Під час оперативних втручань з вмісту ПЗ виділено 32 штами E. faecium. 

Аналіз чутливості представлений на рисунку 4.2.2. Таким чином, з отриманих 

даних видно, що E. faecium виділений у хворих з ГНП, під час оперативних 

втручань, виявилися чутливими до ТЕЙ– 100%, ЛІН– 98,4%, а чутливими до ВАН 

та ТЕЙ виявились по 93,7% відповідно. Чутливими до ХІН/Д та ЦИП по 96,9% 

виділених штамів. 

 

Рис. 4.2.1 Аналіз фенотипового скринінгу чутливості до антибактеріальних 

препаратів штамів виділених під час оперативних втручань.   

Виділені штами E. faecium, за оперативного втручання, виявились 

чутливими у відповідності до НОР та ЛЕВ виділених штамів 16% та 4% 

відповідно. АМП був стійким до Enterococcus spp у всіх протестованих штамів. 

До ІМІ, ГЕН та АМП/С чутливість виявлено у 20 штамів, це відповідно по 

62,5% всіх виділених штамів.  
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Рис. 4.2.2 Аналіз сукупної чутливості до антибактеріальних препаратів у 

штамів Enterococcus spp., виділених з гною під час оперативних втручань (n=32) 

Примітка: n – кількість виділених штамів 

Із досліджуваного матеріалу виділено 14 штамів S. epidermidis, та 5 штамів 

S. aureus, у яких і перевіяли чутливість до антибактеріальних препаратів. Таким 

чином у S. epidermidis виявлена стійкість до АМК-53,8%, це відповідно  8 штамів, 

а до ЛЕВ, ЛІН та ТОБ виявились чутливими всі 13 виділених штамів, а до ЕРИ 

жодного чутливого штаму не виявлено (рис 4.2.3).  

До ФОХ стійкими виявились 13 штамів, це 70% відповідно штамів S. 

epidermidis та S. aureus. До РІФ виявились чутливими 85% виділених штамів S. 

epidermidis та S. aureus.   

Стійкими до ФОС та ГЕН виявились 10 штамів – це відповідає 52,6% S. 

epidermidis, та 5 штамів - відповідно 26,3% S. aureus. Стійкими до ЦИП   

виявились всі виділені штами як S. epidermidis так і S. aureus. 

Високу стійкість виділені мікроорганізми проявили до КЛІ 7 штамів S. 

epidermidis так і 5 штамів S. аureus, у відсотках 36,8% та 26,3% відповідно. 
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Рис. 4.2.3 Аналіз сукупної чутливості до антибактеріальних препаратів у штамів 

Staphylococcus spp. виділених з гною під час оперативних втручань (n=19) 

Примітка: n – кількість виділених штамів 

 

До ТАЙ проявили стійкість по 1 виділеному штаму S. aureus та S. 

epidermidis – це 4,4% відповідно.  До ТЕТ виявилися чутливими 70% штамів S. 

epidermidis та S. aureus, чутливість проявили 10% S. aureus та S. epidermidis до 

ПЕН та 20% штамів чутливих до АМП. 

З даних наведених на рисунку 4.2.4 видно, що у пацієнтів з ГНП в 

інфекційний процес були залучені мікроорганізми родини Enterobacteriaceae: E. 

coli виділено – 13 штамів, K. pneumoniae виділено – 12 штамів, E. aerogenеs 

виділено 2 штами. Всі мікроорганізми виділялись з вмісту ПЗ і під час 

оперативних втручань. 

 

Рис.4.2.4 Аналіз сукупної чутливості до антибактеріальних препаратів у 

мікроорганізмів родини Enterobacteriaceae виділених з гною під час оперативних 

втручань (n =27) 

Примітка n - кількість виділених штамів 

 

В дисертаційній роботі були визначені рівні резистентності представників 

родини Enterobacteriaceae до 20 АБП. До ГЕН виявились чутливими 22 штами з 

27 виділених, а це 81,5% K. рneumoniae інші 18,5% стійкі. До ЦИП виявлено 15 
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стійких штамів з яких 8 штамів - K. pneumoniae та 7 штамів – E. coli виявились 

чутливими. ЛЕВ у 13 виділених штамів, відповідно 100% – E. coli 4 чутливих 

штами-33,3%, K. pneumoniae.  

До ТАЙ і КОЛ проявили високу чутливість, чутливими були всі виділені 

штами родини Enterobacteriaceae виділених під час оперативних втручань (рис 

4.2.4). 

Стійкими до НЕТ виявились 3 виділені штами E. coli. Всі інші штами 

родини Enterobacteriaceae виділені під час дослідження були чутливими. До ФОС 

стійкими були 11 штамів відповідної родини: з них 1 штам E. aerogenеs, 4 штами 

K. pneumoniae, та 6 штамів E. coli. До ІМІ 12 виділених штамів мали стійкість: з 

них 7 K. pneumoniae, та 5 E. coli. До МЕР виявлено 14 стійких штамів: з них 8 K. 

pneumoniae,  5 - E. coli та 1 штам - E. aerogenеs. 

Стійкими до ПІП/Т були 8 штамів з них стійкими були по 4 штами E. coli та 

K. pneumoniae. До ТРМ/С 10 штамів, з них стійкими були 2 штами – E. aerogenеs 

та 8 штамів – K. pneumoniae. Стійкими до АЗТ були 19 штамів: 12 штамів – K. 

pneumoniae та 7 штамів – E. coli. До АМП/С стійкими були 12 штамів – K. 

pneumoniae, всі інші виділені штами родини Enterobacteriaceae виявились 

чутливими. Стійкими до АМО/К були 13 виділених штамів: 10 штамів K. 

pneumoniae та 3 штам- E. aerogenеs. Серед мікроорганізмів родини 

Enterobacteriaceae виявили стійкість до АМІ 10 штамів: 1 штам - E. aerogenеs, 7 

штамів - K. pneumoniae та 2 штами – 7,4% E. coli. До ТОБ стійкими були 13 

штамів – це 50%: 10 штамів K. pneumoniae та 3 штами - E. coli. Стійкими до ЦЕЗ 

виявились 17 штамів: 2 штами - E. aerogenеs та по 8 штамів K. рneumoniae - 7 

штамів E. сoli - відповідно. До ЦФП 12 штамів були стійкими: 1 штам E. 

aerogenеs, 7 штамів K. pneumoniae і 4 штами E. coli. Стійкими до ЦЕФ виявились 

всі виділені штами.  

Як продемонстровано на рисунку 4.2.5, що у пацієнтів з ГНП вміст 

підшлункової залози з неферментуючих грамнегативних бактерій представлений 

P. aeruginosa та A. baumannii.  
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Всі виділені штами P. aeruginosa виявились чутливими до КОЛ. До НЕТ 

чутливми виявились 93% виділених штамів. Вісім штамів P. aeruginosa та A. 

baumannii виявилися чутливими до ПІП/Т, а всі виділені штами були чутливими. 

Стійкість до ІМІ було виявлено у 7 штамів: 2 P. aeruginosa, що становить 

18,1% та 5 A. baumannii відповідно 45,4%. Чутливість до МЕР виявлено у 8 

штамів, 2 у P. aeruginosa – 18 % та 6 у A. baumannii – 54,5%.  

 

  

Рис. 4.2.5 Аналіз сукупної чутливості до антибактеріальних препаратів  

неферментуючих Грамнегативних бактерій виділених з гною під час оперативних 

втручань (n=11)  

Примітка n - кількість виділених штамів. 

 

Чутливість до АМІ досліджених штамів P. aeruginosa виявлена в 1 

випадку, а у A. Baumannii – в 1 штаму, це відповідно 20%. Стійкість до ЦИП 

виявлена у всіх виділених зразків. Виділено 9 мікроорганізмів P. aeruginosa та A. 

baumannii, що виявили чутливість до АЗТ. Виділен 6 штамів мікроорганізми, як A. 

baumannii так і P. aeruginosa, які були чутливими до ЦЕФ та ЦЕЗ До ГЕН та ЛЕВ 

– стійкими були всі виділені штами, а до ТОБ стійкими було виявлено 10 штамів, 

2 штамів P. aeruginosa та 8 штамів  A. baumannii.   
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Отже, визначена чутливість виділених штамів відносно 39 тестованих 

антибактеріальних препаратів. Встановлено суттєві відмінності резистентності 

досліджуваних штамів мікроорганізмів до протестованих антибіотиків різних 

класів і груп.  

Показано, що облігатно-анаеробні мікроорганізми виділені за ГНП під час 

ендосонографічних втручань виявлено високий рівень чутливості досліджених 

мікроорганізмів до колістину – 100%, ванкоміцину – 71,4%, іміпенему – 71,4%, 

тобраміцину – 85,7%, та меропенему – 80,4%.  

Встановлено, що по відношенню до факультативно-анаеробної мікробіоти, 

виділеної з аспірату у хворих з ГНП, за ендосонографічних втручань, найбільш 

ефективним виявились такі антибіотики: меропенем – 100%, колістин –  100% та 

тобраміцин – 87,5%.  

Висока чутливість представників облігатно-анаеробної мікробіоти за 

хірургічних втручаннях виявлена до колістину – 100%, тобраміцину – 85,7%, 

меропенему – 80,4%, ванкоміцину – 71,4% та іміпенему – 71,4%.  

За аналізом результатів досліджень факультативно-анаеробних 

мікроорганізмів виділених з вмісту підшлункової залози за гострого некротичного 

панкреатиту під час оперативних втручань виявлено високий рівень чутливості 

досліджених мікроорганізмів до тайгециклін – 100%, колістин – 100% і 

піперациллін/тазобактам-83%, а також до ванкоміцину – 93,7% у грампозитивних 

мікроорганізмів.  

Проведені дослідження вказують на розповсюдження множинної 

антибіотикорезистентності серед виділених штамів, не можна виключати 

внутрішньолікарняне інфікування ESCAPE мікроорганізмами, тому доцільно 

дослідити використання альтернативних методів для визначення літичної 

активност впливу на бактерії. 

Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в таких 

публікаціях: [176, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176] 
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РОЗДІЛ 5 

ЧУТЛИВІСТЬ МІКРОБІОТИ, ВИДІЛЕНОЇ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ 

НЕКРОТИЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ, ДО ПОЛІВАЛЕНТНОГО 

ПІОБАКТЕРІОФАГУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО КОМПЛЕКСНОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Стійкість до антимікробних препаратів динамічно набирає обертів та стає 

однією з основних причин зростання ускладнень та смертності важких пацієнтів в 

умовах стаціонару [161]. 

Поєднання антибактеріальних препаратів та бактеріофагів відкриває 

перспективи їх використання в терапії ГНП, ускладнених полірезистентними 

бактеріями, що важко піддаються лікуванню.  

Основні позитивні властивості бактеріофагів – висока чутливість бактерій 

до них, відсутність протипоказів до фагопрофілактики та фаготерапії для 

макроорганізмів. Крім того, використання фагів одночасно з антибіотиками 

збільшує ефективність лікування [162]. 

5.1 Чутливість до полівалентного піобактеріофагу мікробіоти виділеної у 

хворих на гострий некротичний панкреатит 

В даному розділі детально охарактеризовано та проаналізовано дані 

чутливості до ППО. Досліджували 2 групи пацієнтів. Основна група – це ті 

пацієнти, кому в процесі лікування застосовували ППО, та контрольна група – це 

пацієнти кому не проводилось лікування ППО, але досліджували чутливість 

виділених мікроорганізмів. 

У контрольну групу увійшли 49 осіб, з них 32 чоловічої статі та 17 жіночої 

статі, яким здійснювали комплексне лікування ГНП без застосування 

полівалентного піобактеріофагу. 

Дослідну групу склали пацієнти 49 осіб з них 29 чоловічої статі та 20 

жіночої статі з ГНП, у яких з гною ПЗ виділяли факультативно-анаеробні 
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мікроорганізми, відносно яких, згідно з інструкцією, можна було використовувати 

полівалентний піобактеріофаг очищений виробництва ФДУП «НВО «Мікроген», 

Мінздравсоцрозвитку Росії. Препарат здатний специфічно лізувати такі роди: 

Staphylococcus, Streptococcus, Proteus sрp., P.aeruginosa, K. pneumoniae, E. coli. 

Відповідно до інструкції з застосування препарату можливе введення в 

порожнини - суглобову і інші обмежені порожнини, так як черевна порожнина на 

багато більша ніж суглобова та за для зниження фінансового навантаження на 

пацієнта прийнято було дослідити літичну активність бактеріофагу у відповідних 

розведеннях. 

Аналіз даних проведених нами досліджень показав, що чутливість 

Staphylococcus sрp., Streptococcus sрp., Proteus sрp., P.aeruginosa, K. pneumoniae, E. 

coli до очищеного полівалентного піобактеріофагу зберігається у його розведенні 

1:5 80,0% в порівнянні з не розведеним препаратом 82,1% (таблиця 5.1.1.). З 

наступним зменшенням концентрації чутливість бактеріофагу знижується, тому 

було прийняте рішення використовувати розведення 1:5. Частковий лізис бактерій 

спостерігався за розведення ППО 1:10, а за більшого розведення мікроорганізми 

виявляють стійкість.  

В дослідній групі у 49 пацієнтів в досліджуваному матеріалі були виявлені 

мікроорганізми, у яких визначали чутливість до бактеріофагу. У другій, 

контрольній, групі мікроорганізми були виділені теж у 49 пацієнтів.  

 За обстеження 98 пацієнтів з дослідноної групи до досліду відібрано 49 

пацієнтів, що відповідали заданим параметрам та 49 пацієнтів з контрольної 

групи. Були досліджені монокультури та мікробні асоціації (табл. 5.1.2, 5.1.3 та 

5.1.4).   

В результаті аналізу кількості мікроорганізмів, що були виділені за ГНП в 

дослідній і контрольній групах виявилось: бактерії в монокультурі виділялись 

значно менше ніж в мікробних асоціаціях. Слід зазначити також, що в дослідній 

групі було 4 пацієнта, а в контрольній групі - 18 пацієнтів з виділеною 

мікробіотою в монокультурі. В загальній структурі збудників ГНП в 

монокультурі переважали грамнегативна мікробіота. 
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Серед грамнегативних клінічних штамів переважали: E. coli, K. рneumonia, 

P. аeruginosa, що виділялись 9 та 1 та 3 випадки відповідно. За визначення 

літичних якостей ППО виявлено тільки 1 штам стійкій в контрольній групі всі 

інші штами в кількості 21 були чутливими до бактеріофагу.  

 

Таблиця 5.1.1 

Активність полівалентного піобактеріофагу відносно виділених штамів, 

чутливих до певних розведень 

 

Розведення 

полівалентного 

піобактеріофагу 

Кількість чутливих 

штамів (Всього = 95) 

% чутливих штамів у 

певних розведеннях 

 

Не розведений 78 82,1 

1:2 76 80,0 

1:3 76 80,0 

1:4 76 80,0 

1:5 76 80,0 

1:6 73 76,8 

1:7 71 74,7 

1:8 61 64,2 

1:9 53 55,8 

1:10 16 16,8 

          

Мікроорганізми виділялись в асоціаціях з основним представником у різних 

пацієнтів. В досліді ми поділили по кількості основних представників в асоціації 

відповідно поділили на ті у яких по одному основному представнику і ті яки 

мають по 2 основні представники. Основний представник – це той мікроорганізм 

якого  за інструкцією може лізувати прнпарат полівалентний піобактеріофаг. 

Узагальнені дані - це всі асоціанти, що були виділені з ПЗ за весь період 

дослідження. 
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Асоціанти варіювали у різних пацієнтів, проте їх видова приналежність не 

була врахована в розподіл на контрольну і дослідну групу оскільки вони не є 

об'єктом дії бактеріофагового препарату.  

 

  Таблиця 5.1.2  

Чутливість бактерій у монокультурі до полівалентного піобактеріофагу 

виділених з гною за хірургічного втручання від хворих на гострий 

некротичний панкреатит 

 

 

№  

 

 

Виділені мікроорганізми 

Д
о

сл
ід

н
а 

гр
у

п
а 

К
о

н
тр

о
ль

н
а 

гр
у

п
а 

В
сь

о
го

 

Ч
у

тл
и

ви
х 

1 Staphylococcus epidermidis 3 4 7 6 

2 Staphylococcus pseudintermedius 1 0 1 1 

3 Escherichia coli 0 9 9 9 

4 Staphylococcus aureus 0 1 1 1 

5 Klebsiella pneumoniae 0 1 1 1 

6 Pseudomonas aeruginosa 0 3 3 3 

 

Визначення чутливості мікроорганізмів до ППО у пацієнтів дослідної групи 

було проведено на 49 пацієнтах та на 49 пацієнтах контрольної групи. Були 

виділені 95 штамів з обох досліджених груп пацієнтів.  

S. pseudintermedius (таблиця 5.1.2.) виділили у 1 пацієнта з дослідної групи і 

даний штам був чутливим до ППО. 

Аналіз наведених у таблицях 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 даних свідчить, що 

чутливість мікроорганізмів до піобактеріофагу спостерігалось у 78 штамів зі 95 

виділених штамів.   
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Таблиця 5.1.3  

Асоціації мікроорганізмів з одним основним представником та їх 

чутливість до полівалентного піобактріофагу 

Бактерії, що за інструкцією чутливі до 

полівалентного піобактеріофагу та виділені разом з 

асоціантами 

Д
о

сл
ід

н
а 

гр
уп

а*
 

К
о

н
тр

о
ль

н
а 

гр
уп

а*
 

В
сь

о
го

 

Ч
у

тл
и

ви
х 

№ Бактерії на які 

діє фаг 

Асоціанти 

1 Escherichia 

coli 

Вacteroides spp, Enterococcus 

faecium; Anaerococcus prevotii 

7 3 10 7 

2 Pseudomonas 

aeruginosa 

Вacteroides ureolyticus 1 0 1 1 

3 Staphylococcus

epidermidis 

Burkholderia cepacia; 

Вacteroides ureolyticus, 

Enterococcus faecium; 

Clostridium sordellii, 

Enterobacter aerogenеs; 

Peptoniphilus asaccharolyticus, 

Acinetobacter baumannii; 

Leuconostoc mesenteroides spp.  

cremoris; 

10 7 17 14 

4 Staphylococcus 

aureus 

Clostridium group 1 0 1 1 

5 Klebsiella 

pneumoniae 

Вacteroides ureolyticus, 

Enterococcus faecium;  

Clostridium innocuum 

6 3 9 7 

 

Примітки: Дослідна група* – ті пацієнти яких лікували антибіотиками і 

ППО. 
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                   Контрольна група* – ті пацієнти яких лікували тільки 

антибіотиками. 

 Виявлені мікробні асоціації E. coli та Вacteroides sрp. у дослідній групі 

пацієнтів у 4 випадках. Чутливість визначали тільки до E. coli, з виділених штамів 

чутливими виявились у 3 штамів, а стійким виявився 1 штам (таблиця 5.1.4). 

 

Таблиця 5.1.4  

Асоціації мікроорганізмів з двома основними представниками та їх 

чутливість до полівалентного піобактеріофагу 

Бактерії, що за інструкцією чутливі до полівалентного 

піобактеріофагу та виділені разом з асоціантами 

Д
о

сл
ід

н
а 

К
он

тр
ол

ьн
а 

В
сь

ог
о 

Ч
ут

ли
ви

х 

№ Бактерії на які діє 

бактеріофаг 

Асоціанти 

1 Staphylococcus 

epidermidis,  

Escherichia coli 

Clostridium group 2 0 2 0 

2 Staphylococcus 

epidermidis; Klebsiella 

pneumoniae 

Peptoniphilus 

asaccharolyticus, 

10 10 20 20 

3 Escherichia coli, 

Streptococcus sanguinis 

Вacteroides ureolyticus 4 0 4 3 

4 Klebsiella pneumoniaе, 

Pseudomonas aeruginosa 

 2 2 4 4 

5 Staphylococcus 

epidermidis, Escherichia 

coli 

 0 4 4 0 

6  Streptococcus sanguinis, 

Escherichia coli; 

 0 1 1 0 
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Проаналізовані мікробні асоціації S. aureus та Clostridium group виділяли у 

пацієнтів з дослідної групи пацієнтів в 1 випадку. S. aureus в цій мікробній 

асоціації виявився чутливим. 

Мікробна асоціація (таблиця 5.1.4), що складалась з K. pneumoniae та В. 

ureolyticus була виділена в дослідній групі у 3 пацієнтів. Чутливість визначали до 

K. pneumoniae, всі штами проявили чутливість. 

Встановлено належність до P. aeruginosa та В. ureolyticus виділеного від 1 

пацієнта з дослідної групи. Чутливість визначали до P. aeruginosa яка виявилась 

чутливою. 

Вивчена мікробна асоціація, що складалась з E. coli; E. faecium; A. prevotii 

виділено у 3 пацієнтів з дослідної групи. Чутливість визначали до E. coli – всі 

штами виявились чутливими. 

Проаналізована мікробна асоціація, що складалась з K. pneumoniae; E. 

faecium; C. innocuum було виділено у 3 пацієнтів з дослідної групи. Чутливість 

визначали до K. pneumoniae, 2 штами виявили чутливість, 1 виявився стійким. 

Встановлено, що мікробна асоціація, яка складалась з S. epidermidis; E. coli 

та Clostridium group виділяли від 2 пацієнтів з дослідної групи. З даної мікробної 

асоціації до досліду увійшли S. epidermidis та E. coli. Чутливість визначали окремо 

до кожного виділеного штаму. Всі виділені штами виявили чутливість.  

Наступна мікробна асоціація, що вивчалась складалась з K. pneumoniae та P. 

aeruginosa, як в дослідній так і в контрольній групі виявлено по 2 пацієнта. 

Чутливість визначали окремо до кожного штаму мікроорганізмів і всі виділені 

штами виявили чутливість. 

Виявлено мікробну асоціацію, що складалась з S. epidermidis та В. cepacia і 

В. ureolyticus виділено у 1 пацієнта з дослідній групи. Чутливість визначали до S. 

epidermidis, даний штам виявив чутливість. 

Мікробна асоціація, що складалась з S. epidermidis; E. faecium; C. sordellii 

виділяли від 3 пацієнтів з дослідної групи. Чутливість визначали до S. epidermidis. 

Чутливими виявились 2 штами виділених мікроорганізмів і 1 виявив стійкість. 
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Проаналізована мікробна асоціація, що складалась з S. epidermidis; K. 

pneumoniae та P. asaccharolyticus виділялась у 10 пацієнтів з дослідної групи. 

Чутливість визначали до 2 виділених штамів мікроорганізмів - це S. epidermidis та 

K. pneumoniae. Визначали літичну активність окремо до кожного штаму, всі 

мікроорганізми з даної групи виявили чутливість. 

Мікробну асоціацію, що складалась з E. coli; S. sanguinis та В. ureolyticus 

виділили від 4 пацієнтів з дослідної групи. Чутливість визначали окремо до E. coli 

та S. sanguinis. Всі дослідні штами виявились чутливими. 

Мікробна асоціація, що складалась з S. epidermidis; E. aerogenеs; P. 

asaccharolyticus виділялась у 3 пацієнтів з дослідної групи. Чутливість визначали 

до S. epidermidis, 1 штам виявився стійким і 2 чутливими. 

Вивчаючи мікробну асоціацію, що складалась з S. epidermidis; E. faecium; A. 

baumannii; В. ureolyticus виділяли у 3 пацієнтів з дослідної групи, чутливість 

визначали до S. epidermidis, у всіх виділених мікроорганізмів виявлена чутливість. 

Аналізуючи мікробну асоціацію, що складалась з S. epidermidis; K. 

pneumoniae; L. mesenteroides spp. cremoris; Veillonella spp виділялась 2 рази в 

дослідній групі. Чутливими виявились всі виділені зразки як S. epidermidis так і K. 

pneumoniae. 

Мікробна асоціація, що складалась з E. coli та E. faecium виділялись 3 рази з 

контрольної групи. Чутливість визначалась до E. coli, у 2 штамів виявлена 

чутливість, 1 штам виявився стійким. 

Мікробна асоціація, що складалась з K. pneumoniae та E. faecium виділялась 

3 рази в контрольній групі. Чутливість визначали до K. pneumoniae. Виділених 2 

штами виявились стійкими і 1 штам проявив чутливість. 

Мікробна асоціація, що складалась з S. epidermidis та E. coli виділялась від 2 

пацієнтів з контрольної групи. До обох виділених мікроорганізмів визначали 

чутливість. Чутливими виявились всі виділені штами в даній асоціації. 

Мікробна асоціація, що складалась з S. epidermidis та B. cepacia була 

виділена від одного пацієнта в контрольній групі. Чутливість визначали до S. 

epidermidis, він виявився чутливим. 
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 Мікробна асоціація, що складалась з S. epidermidis та E. faecium виділили 

від 3 пацієнтів з контрольної групи. Чутливість визначали до S. epidermidis, 

стійкими виявились 2 виділених штами, 1 штам проявив стійкість.  

Мікробна асоціація, що складалась з S. epidermidis та K. pneumoniae 

виділяли від 3 пацієнтів з контрольної групи. Чутливість визначали до обох 

мікроорганізмів. Всі виділені мікроорганізми виявились чутливими. 

Мікробна асоціація, що складалась з E. coli та S. sanguinis виділили від 

одного пацієнта. Чутливість визначали до обох мікроорганізмів. Всі виділені 

штами виявились чутливими. 

Мікробна асоціація, що складалась з S. epidermidis та E. aerogenеs виділяли 

від 3 пацієнтів з контрольної групи. Чутливість визначали до S. epidermidis, 

стійким виявився 1 штам, чутливими були 2 штами. 

Мікробна асоціація, що складалась з S. epidermidis; K. pneumoniae; L. 

mesenteroides spp. сremoris виділили від 2 пацієнтів контрольної групи. Чутливість 

визначали до S. epidermidis та K. pneumoniae. Виділені штами K. pneumoniae 

виявились чутливими у обох випадках. З 2 виділених штамів  S. epidermidis, в 

даній мікробній асоціації, чутливим був виявлений 1 штам, а 1 проявив стійкість. 

E. coli, S. aureus, K. pneumoniae, P. аeruginosa, S. еpidermidis, 

S.pseudointermedius отриманих в монокультурі  виділили 22 штами. 

Штами E. coli були виділені від 9 пацієнтів з контрольної групи. Всі 

виділені штами виявили чутливість до полівалентного піобактеріофагу. 

Штами P. aeruginosa були виділені від 3 пацієнтів. Чутливість виявлена у 

всіх виділених штамів. 

K. pneumoniae виділили від 1 пацієнта з контрольної групи, якій виявився 

чутливим до полівалентного піобактеріофагу.  

Виділили 1 штам S. aureus з контрольної групи, цей мікроорганізм виявився 

чутливим. 

Кількість мікроорганізмів в патологічному матеріалі складала від 105 КУО 

грампозитивної, кокової мікробіоти до 107 КУО грамнегативної паличкової 
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мікробіоти. Після використання ППО в концентраціях, що описані вище в 

матеріалі мікроорганізмів не виявлялись, що свідчить про високу ефективність. 

За дослідження чутливості до полівалентного піобактеріофагу у часі 

виявилось, що за первинного посіву виділялись мікроорганізми, які були 

чутливими до ППО у 78 культур клінічно виділених мікроорганізмів, стійкість 

відмічалась у 17 випадках (див. табл. 5.1.2, 5.1.3 та 5.1.4). Пацієнти яким 

проводилось дослідження виявились у вкрай важкому стані і їм потрібно було 

коригувати антибіотикотерапію. За повторного дослідження відбулося часткове 

очищення ранової поверхні та зменшення виділення з рани. Спостерігалось 

зниження кількості виділених мікроорганізмів: виділялись мікроорганізми у 8 

асоціаціях з 20: Escherichia coli та Streptococcus sanguinis у 2 пацієнтів, Klebsiella 

pneumoniae та Pseudomonas aeruginosa у 1 пацієнта, Staphylococcus epidermidis та 

Klebsiella pneumoniaе у 3 пацієнтів, Escherichia coli та Staphylococcus epidermidis у 

1 пацієнта. На заключному етапі дослідження у пацієнтів, котрих відбувалося 

слабке часткове очищення дренажних трубок, через 15 діб проводили контрольне 

дослідження. В результаті з гнійного вмісту було виявлено тільки 2 

мікроорганізми Escherichia coli та Staphylococcus epidermidis, які зберегли 

чутливість до ППО. Після використання ППО, протягом дослідного періоду, у 

всіх пацієнтів відбулося очищення ранової поверхні та дренажних трубок. Через 

15 діб в рані мікроорганізмів виявлено не було. Це дає можливість стверджувати, 

що ППО перспективно використовувати у вкарай важких пацієнтів з ГНП навіть 

як, що препарат «полівалентний піобактеріофаг» не лізував всі бактерії, що 

знаходились в рановій поверхні. 

Отримані результати свідчать про те, що досліджувані штами 

мікроорганізмів мали високу чутливість до полівалентного піобактеріофагу, що 

вказує на доцільність його застосування за ГНП разом з антибактеріальними 

препаратами. 
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5.2 Клінічні показники ефективності комплексного лікування гострого 

некротичного панкреатиту з використанням антибактеріальних препаратів 

та піополівалентного піобактеріофагу 

Використання полівалентного піобактеріофагу в комплексному лікуванні 

поєднаному з антибіотиком дає можливість суттєво покращити стан пацієнта та 

пришвидшити одужання.  

У 8 пацієнтів, з дослідної групи, за первинного взятті матеріалу 

спостерігали мікробну асоціацію, яка набула змін щодо чутливості до 

бактеріофагу та виділявся мікроорганізм через певний проміжок часу (табл 5.2.1). 

Таблиця 5.2.1 

Кількість чутливих та стійких до полівалентного піобактеріофагу штамів, 

які виділялись через різний термін комплексного лікування антибіотиками 

та полівалентний піобактеріофаг у вкрай важких пацієнтів 

 

№  

 

 

Виділені мікроорганізми 

К-

ксть 

асоці

ацій 

Первинний 

забір 

матеріалу 

Через 5 

діб 

Через 10 

діб 

S R S R S R 

1 Escherichia coli 4 2 0 2 0 0 0 

Streptococcus sanguinis 2 0 2 0 0 0 

2 Klebsiella pneumoniae 4 1 0 1 0 0 0 

Pseudomonas aeruginosa 1 0 1 0 0 0 

3 Staphylococcus epidermidis 10 3 0 1 0 0 0 

Klebsiella pneumoniaе 3 0 1 0 0 0 

4 Escherichia coli 2 2 0 0 1 0 0 

Staphylococcus epidermidis 2 0 0 1 0 0 

Примітки: S - чутливий штам,  R - стійкий штам, цифри означають кількість 

виділених штамів. 
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Аналізуючи представлені в таблиці дані виявлено, що у 2 хворих було 

виділено мікробну асоціацію E. coli і S. sanguinis. У 2 хворих спостерігалась 

одночасна чутливість до полівалентного піобактеріофагу очищеного як у E. coli 

так і у S. sanguinis. Мікробна асоціація з E. coli та S. sanguinis продовжувала 

виділятися через 5 діб після початку використання полівалентного 

піобактеріофагу з паралельним введенням антибактеріального препарату. Через 

10 діб після застосування ППО у даного пацієнта, де спостерігалась мікробна 

асоціація E. coli та S. sanguinis, не виділялися E. coli, чутлива до бактеріофага. 

Тобто з часом мікроорганізм зберіг чутливість до ППО. У даного пацієнта 

дренажі очищувались повільніше, ніж у всіх інших пацієнтів з даної групи, але 

чутливість до піобактеріофагу зберігалась. 

Вивчаючи виділену мікробну асоціацію 1 пацієнта виявлено K. pneumoniae з 

P. aeruginosa. Як у K. pneumoniae  так і у P. aeruginosa спостерігалась чутливість 

до полівалентного піобактеріофагу. Мікроорганізми продовжували виділятися і 

через 5 діб з моменту початку лікування полівалентним піобактеріофагом. У 

пацієнта, якого виділялась асоціація K. pneumoniae та P. aeruginosa, після 

застосування ППО через 10-15 діб, рана очистилась, за дослідження матеріалу з 

ранової поверхні повторно росту мікробіоти виявлено не було.     

Слід зазначити у 3 хворих на ГНП отримано мікробну асоціацію S.  

epidermidis та K. pneumoniae. Із виділених мікроорганізмів у даних пацієнтів 

спостерігалась чутливість як у K. pneumoniae так і у S. epidermidis до 

полівалентного піобактеріофагу. Через 5 діб після початку лікування 

полівалентнтним піобактеріофагом разом з антибактеріальним препаратом 

виявлений ріст мікроорганізмів у 1 пацієнта, було виділено як S.  epidermidis так і 

K. pneumoniae. Через 10-15 діб після початку лікування мікроорганізми виділені 

не були. 

Вивчена мікробна асоціація, що складалась з S. epidermidis та E. coli була 

виділена у 2 пацієнтів. Чутливість визначали до обох мікроорганізмів. Через 5 діб 

після початку лікування у одного пацієнта виявлено стійкість до полівалентного 

піобактеріофагу як у S. epidermidis так і у E. coli. За 10 діб лікування 
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полівалентним піобактеріофагом в комбінації з антибактеріальним препаратом 

відбулось покращення, гнійне виділення з дренажів повністю припинилось. 

Мікроорганізми не виділялись. 

Згідно даних дослідження (табл 5.2.2), використання в комплексному 

лікуванні ГНП полівалентного піобактеріофагу пришвидшує очищення гнійного 

вмісту дренажів. Без використання полівалентного піобактеріофагу очищення 

рани відбувається в середньому на 11±1 добу, а з використанням полівалентного 

піобактеріофагу в поєднанні з антибіотиком очищення рани відбувається на 7±1 

доби зменшує тривалість перебування в стаціонарі в середньому з 45±2 діб до 

37±2 діб за використання полівалентного піобактеріофагу. 

Таблиця 5.2.2 

Порівняння показників одужання хворих із застосуванням полівалентного 

піобактеріофагу разом з антибіотиками та з використанням тільки 

антибіотиків 

№  Критерії одужання ППО 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 

 

Дослідженням доведено у пацієнтів з мікробними асоціаціями, де 

спостерігалась чутливість одного мікроорганізму до бактеріофагу, що за 

застосування полівалентного піобактеріофагу очищеного відбувається клінічне та 

бактеріологічне покращення [159-161].   

У пацієнтів із мікробними асоціаціями спостерігалась чутливість одного 

мікроорганізму до бактеріофагу; за його застосування відмічено клінічне та 

бактеріологічне покращення. 
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Основною задачею зниження навантаження мікроорганізмів за рахунок 

елімінації основних представників асоціації шляхом дії бактеріофагового 

препарату. 

Пацієнти у яких виділявся один основний представник одужували швидше і 

повторно матеріал на дослідження не відбирався.  

Наші розведення 1:5 ефективні за дії на одного основного паредставника і 

ускладнення не виникали. За наявності двох основних представників 

використовуючи ту ж концентрацію бактеріофагового препарату ускладнення 

виникали у 40% пацієнтів. Виходячи з вищезазначеного можна зробити висновок 

і рекомендувати, що як що два і більше основних представника потрібно 

використовувати концентрований препарат або більш концентровану суспензію. 

Висновки до розділу 

           Оскільки виділені факультативно-анаеробні мікроорганізми виявились 

полірезистентними до рекомендованих АБП, то доцільно використання інших 

альтернативних методів, зокрема ППО. Нами вперше показано, що використання 

стандартного полівалентного піобактеріофагу очищеного проявляє активність до 

окремо виділених мікроорганізмів K. pneumoniae, E. coli, S. epidermidis, S. aureus у 

розведенні 1:5-96,8%, а у розведенні 1:10-20,7% часткову активність, тоді, як за 

більшого розведення мікроорганізми виявляють стійкість. Тоді як при 

застосуванні ППО мікроорганізми з асоціацій, що в своєму складі мали: 

Escherichia coli та Streptococcus sanguinis; Klebsiella pneumoniae та Pseudomonas 

aeruginosa; Staphylococcus epidermidis та Klebsiella pneumoniaе; Escherichia coli та 

Staphylococcus epidermidis виявили стійкість у 8 пацієнтів з 20, а це відповідно 

40%. За виділенні 2 та більше мікроорганізмів, що повинні бути чутливими до 

ППО ведення розведеного фагу не досить результативне, ефективно 

застосовувати не розведений розчин. 

Використання комплексної терапії при лікуванні хворих з ГНП, а саме 

полівалентного піобактеріофагу в поєднані з відповідними антибіотиками дало 

можливість суттєво покращити стан пацієнта та пришвидшити одужання 

(скорочення тривалості лікування на 18%, виділення гною зменшилось у 37% 
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пацієнтів та загоєння рани у 60%) за рахунок зменшення бактеріального 

навантаження.        

  

Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в таких 

публікаціях:[177, 178, 182]. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Видова біорізноманітність та антибіотикочутливість облігатно- та 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів при гострому некротичному 

панкреатиті є важливими факторами ускладнення перебігу хвороби та 

визначальними параметрами при виборі схеми лікування пацієнтів з ГНП [1,2,3]. 

Нам відомо, що ефективність антибактеріальної терапії даної патології досить 

низька, що пов’язано з багатьма факторами, зокрема зростання стійкості 

збудників до антибактеріальних препаратів та неконтрольоване вживання 

антибактеріальних препаратів впродовж життя пацієнта [20, 93, 98]. Тому 

актуальним питанням є дослідження гнійного вмісту та пошук ефективних засобів 

лікування як серед традиційних антибактеріальних так і серед альтернативних 

засобів терапії. 

Загалом, роль облігатно- та факультативно-анаеробних мікроорганізмів в 

розвитку гострого некротичного панкреатиту наразі вивчено недостатньо, а на 

теренах України такі дослідження взагалі не проводились. 

Роль мікроорганізмів як етіологічних чинників гострого некротичного 

панкреатиту залишається недостатньо з’ясованою. Також, важливим є визначення 

видів облігатно- та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, що беруть участь 

у патологічному процесі під час різних етапів лікування (ендосонографічного та 

хірургічного лікування). 

Проблеми розвитку гострого некротичного панкреатиту в українській 

популяції та теперішньому часовому розрізі обумовлюють актуальність теми і 

свідчать про необхідність розробки та впровадження фенотипових скринінгів по 

даній когорті пацієнтів. З літературних джерел відомо, щодо закордонних 

досліджень [1, 2, 32, 77, 80, 148, 149, 155]. З українською популяцією подібні 

дослідження не проводились. Однак, перелік таких препаратів, перш за все у 

пацієнтів, яким за показами проводиться оперативне втручання досить 

обмежений. А випадку нераціональне призначення антимікробної терапії може 

призвести до генералізації патологічного процесу і навіть смерті пацієнта. Тому 
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актуальним є пошук підходів до підвищення ефективності антибіотикотерапії 

гострого некротичного панкреатиту.  

Найчастіше гострий некротичний панкреатит виникав у пацієнтів 

працездатного віку (31-60 років) 73 пацієнта, що у порівнянні до загальної 

кількості хворих склало 75,2%. Чоловіків в даній віковій когорті було 45, 

відповідно жінок - 28. Хворі пацієнти досліджуваних вікових груп розподілялись 

за причинами виникнення гострого некротичного панкреатиту (порушення норм 

здорового харчування, зловживання алкоголем, захворювання суміжних органів, 

травми). Мікробіологічна діагностика інфекційних ускладнень деструктивного 

панкреатиту набуває підвищеного медико - соціального значення. Серед чоловіків 

молодого та середнього віку (від 31 до 60 років) частка алкогольного панкреатиту, 

в розвитку гострого некротичного панкреатиту займає провідне місце. Серед 

інших причин розвитку гострого некротичного панкреатиту, за даними по віковим 

групам, частіше виділяються захворювання жовчовивідної системи, виразкова 

хвороба шлунку і 12-ти палої кишки, травми підшлункової залози порушення 

норм здорового харчування, які об'єднані в таблиці під назвою «інші фактори». 

Найменш численну групу серед чоловіків у всіх вікових категоріях склав 

аліментарно-біліарний фактор.  

Згідно наведених даних, найбільш частою причиною захворювання на 

гострого некротичного панкреатиту серед чоловіків похилого віку (71 рік і 

старші) стало порушення норм здорового харчування. Серед жінок молодого і 

середнього віку (30-50 років) найбільш частою причиною розвитку гострого 

некротичного панкреатиту були захворювання біліарної системи, проте 

порушення норм здорового харчування не мало значного впливу. Картина істотно 

змінюється в старших вікових групах (від 51 року і старше), де фактор порушення 

норм здорового харчування зростає в кілька разів). Зазначимо, що захворювання 

біліарної системи розглядалася нами як окрема причина розвитку гострого 

некротичного панкреатиту, адже порушення норм здорового харчування або 

вживання алкоголю у досліджуваних хворих було пусковим механізмом у 

розвитку захворювання біліарного дерева. 
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Запалення слизової кишківника, як фактор підвищення транслокації бактерій, 

неминуче присутній за гострого некротичного панкреатиту [29, 165]. Відомо, що 

кишківник [16, 20, 28, 41] є джерелом бактерій за гострого некротичного 

панкреатиту у різноманітних тваринних моделях. Бактеріальна транслокація з 

просвіту кишки на позакишкової ділянки, включаючи гострого некротичного 

панкреатиту, може відбуватись окрім транслокаційного шляху ще лімфогенним, 

гематогенним чи перітоніальним [165]. Цьому сприяє загальна імуносупресія, 

порушення мікроциркуляції, надлишковий бактеріальний ріст, як наслідок 

дисбіозу, викликаного масивною антибіотикотерапією та ін. Зв’язок запалення та 

проникності слизової для бактерій очевидний [165]. Саме тому запальні 

захворювання кишківника називають хворобами проникності, оскільки як 

характерне для них підвищення проникності корелює зі ступінню ураження [63-

67]. 

У роботі було вперше на українських пацієнтах досліджено видовий склад 

мікроорганізмів, що виділялись у хворих на гострий некротичний панкреатит. 

Досліджували вміст підшлункової залози у пацієнтів з різною важкістю перебігу 

хвороби (середньо важкою та важкою) та на різних етапах втручання 

(ендосонографічного та хірургічного) для пацієнтів з важким перебігом гострого 

некротичного панкреатиту.  

За даними досліджень встановлено та проаналізовано кількісний і якісний 

стан мікробіоти виділеної з тканини підшлункової залози у хворих на гострого 

некротичного панкреатиту. Досліджено співвідношення облігатно-анаеробних та 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів, що були виділені з аспірату 

підшлункової залози у хворих на гострого некротичного панкреатиту.  

Досліджено високе видове різноманіття мікробіоти, що виділена з аспірату 

підшлункової залози у хворих на гострого некротичного панкреатиту. З 

досліджених зразків було виділено 271 штам бактерій, 243 штами виділено з 

черевної порожнини та 28 штамів з крові. Видовий склад мікробіоти виділеної з 

аспірату отриманого за ендосонографічного дослідження істотно відрізнявся від 

мікробіоти виділеної з гнійного вмісту отриманого під час оперативних втручань. 



 

 

131 

За ендосонографічного дослідження кількісний склад мікроорганізмів 

виділених з аспірату підшлункової залози пацієнтів з гострого некротичного 

панкреатиту різнився. З 146 штамів, що були виділені, переважали факультативні 

анаероби, їх частка становила 86 штамів, що відповідало 58,9%. Частка 

облігатних анаеробів становила 58 штамів, що відповідало 39,7%. Серед 

дослідженого матеріалу нами було виявлено ще 2 штами Candida albicans, це 

1,4% від усіх виділених за ендосонографічного дослідження штамів 

мікроорганізмів. Проведені мікробіологічні дослідження в динаміці показали, що 

відбувається зміна якісного складу мікробіоти вмісту підшлункової залози [137-

139], отриманого на етапі ендосонографічного дослідження та середньо важкого 

перебігу хвороби у порівнянні з бактеріями, отриманими при хірургічному 

втручанні та важким перебігом хвороби [140-143].  

З матеріал для мікробіологічного дослідження, що отриманий на етапі 

хірургічного лікування та важким перебігом хвороби, видно, що бактерії 

представлені окрімродини Enterobacteriaceae ще E. faecium та S.epidermidis. Тому 

можна припустити, що відбувається контамінація підшлункової залози з 

шлунково-кишкового тракту за порушення бар'єрних функцій слизової оболонки 

кишківника шляхом транслокації.  

Системні ускладнення значно частіше спостерігаються у хворих з інфекціями 

підшлункової залози, ніж зі «стерильним» захворюваннями [34]. Детальні 

дослідження розвитку сепсису в гострій формі ГНП проводилися на тваринах на 

прикінці 1980-х років у Німеччині [148, 149]. Було доведено, що коефіцієнт 

бактеріального забруднення лімфатичних вузлів щурів 50% проти 23% в 

контрольній групі та крові – 70% проти 10% відповідно. 

Порівняння даних мікроорганізмів отриманих з аспірату за 

ендосонографічного дослідження та з вмісту підшлункової залози, що отриманий 

під час хірургічного втручання, доводить, що у аспіраті мікробіота була більш 

різноманітною та мікробні асоціації зустрічалися частіше, ніж за хірургічного 

втручання. За ендосонографічного дослідження облігатно-анаеробні 
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мікроорганізми було виділено в монокультурі у 18 випадках, а за хірургічного 

втручання – лише у 4 випадках.  

Деякі автори переконані [15, 17, 22, 28], що за інфекційних процесів у хворих 

на гострий некротичний панкреатит, лихоманках неясного ґенезу та за підозри на 

сепсис необхідно встановити наявність та вміст бактерій у крові. Нами були 

проведені дослідження з метою виділення бактерій з кровяного русла та 

визначити транзиторну бактеріємію, як що така присутня. Транзиторна 

бактеріємія може бути результатом хірургічної маніпуляції, але завжди минає 

спонтанно за відсутності у хворого імунодефіциту. Бактеріємія можє розвинутися 

за використання антибіотичних препаратів, що застосовуються внутрішньовенно. 

У цьому випадку вона найбільш часто обумовлена "опортуністичними" 

мікроорганізмами [144]. 

Вважається, що досліджуючи біорізноманітність представників мікробіоти, 

що викликають панкреатит асоційовані інфекції необхідно виділити 

мікроорганізми, які супроводжують гнійний процес якій розвивається на фоні 

гострого некротичного панкреатиту та виділити збудників цього захворювання 

[14].     

З літературних джерел відомо, що пакістанські дослідники виявили 

інфекційний некроз у 18% обстежених пацієнтів. Частота виділення 

мікроорганізмів склала: E.coli -44%, Acinetobacter spp – 28%, Klebsiella 

pneumoniaе – 22%, Staphylococcus aureus та B.cepacia по 17% відповідно, 

Streptococcus D – 11%, Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus, Enterobacter, 

Pseudomonas, Streptomona, грибки – по 6% виділених штамів відповідно [77]. 

В наших дослідженнях також виділялись мікробіологічно дані 

мікрорганізми, але у відсотковому порівнянні результати дещо відрізнялись. Так 

E.coli виділялась у 8,5% від всіх виділених штамів, Acinetobacter baumannii – 

5,8%, Klebsiella pneumoniaе –8.8%, Staphylococcus aureus-2,5%. Але, на відміну від 

пакистанських дослідників, на перших місцях у нас були облігатно-анаеробні 

мікроорганізми, їх виділено було 29,9% від загальної кількості виділених ізолятів 

та Enterococcus faecium – 19,2% від всіх виділених штамів. 
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В результаті проведення мікробіологічних досліджень в динаміці було 

встановлено, що відбувається зміна якісного складу мікробіоти гнійного вмісту 

ПЗ, отриманого під час та після оперативних втручань, у порівнянні з 

мікробіотою, отриманою за ендосонографічного дослідження. З аспірату 

підшлункової залози під час ендосонографічного дослідження, було виділено 146 

штамів мікроорганізмів, з них факультативних анаеробів було виділено 86 

штамів, облігатних анаеробів 58 та 2 штами грибів роду Candida. За хірургічного 

втручання було виділено 97 штамів бактерій з них факультативних анаеробів було 

виділено 90 штамів, облігатних анаеробів 7 штамів. 

Однією з причин зниження ефективності лікування хворих на гострий 

некротичний панкреатит є резистентність збудників даного захворювання до 

антибіотичних препаратів, зокрема ESСАPE мікроорганізмів, які займають одне з 

провідних місць за лікування нозокоміальних інфекцій.  

В наукових публікаціях з’являється все більше даних, які свідчать, що в 

етіології запальних процесів за гострого некротичного панкреатиту важливе 

місце, поряд з факультативно-анаеробними мікроорганізмами і клостридіями, 

займають неспороутворюючі облігатно-анаеробні бактерії. За даними різних 

авторів, що мають досвід у вивченні анаеробних інфекцій, неклостридіальні 

анаеробні мікроорганізми та клостридіальні бактерії з різних джерел виділяються 

у 20–70 % випадків. Аналізуючи дані нашого дослідження виявлено, що 

облігатно-анаеробні мікроорганізми були виділені у 39,7% пацієнтів, що 

підтверджує думку інших дослідників [47].  

Проблема гострого некротичного панкреатиту важлива не тільки у зв’язку з 

високою питомою вагою неспороутворюючих анаеробних бактерій в патології і 

мало вивченим спектром клінічних проявів, але і з великими труднощами їх 

лабораторного дослідження, що потребує нових підходів до діагностика, 

лікування та попередженні захворювань. Розуміючи проблему виділення 

облігатно-анаеробних мікроорганізмів та складність їх виділення,  нами було 

модифіковано кров'яний агар для виділення анаеробів. До приготовленої, гарячої, 

стерильної основи для кров’яного агару додавали дефибринованої донорської або 
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баранячої крові, охолоджували до 45-50ºС і додатково вносили дефібриновану 

донорську або баранячу кров, асцитичну рідину та вітамін К. 

Узагальнений аналіз було проведено для порівняльної характеристики 

біорізноманітності асоційованих з гострим некротичним панкреатитом 

мікроорганізмів для пацієнтів з різною важкістю перебігу хвороби (середньо-

важким та важким) та на різних етапах втручання (ендосонографічне та 

хірургічне) для пацієнтів з важким перебігом гострого некротичного панкреатиту.  

Проаналізовано, що фактори важкості перебігу гострого некротичного 

панкреатиту в поєднанні з типом діагностично-лікувального втручання впливають 

на біорізноманітність мікробіоти. Найчисленнішими у випадку середньо-важкої 

форми захворювання та ендосонографії були переважно облігатно-анаеробні 

мікроорганізми, тоді як факультативно-анаеробні бактерії були більш 

характерними для важкого перебігу гострого некротичного панкреатиту в 

поєднанні з хірургічним втручанням з домінуванням видів E. faecium (31%) > 

E. coli (17%) > K. pneumoniaе (16%).  

За важкого перебігу гострого некротичного панкреатиту та хірургічному 

втручанні в порівнянні з важкою формою хвороби та ендосонографічним 

втручанням виявлено зменшення видової різноманітності мікроорганізмів, а 

також зменшення вдвічі кількості типів асоціацій різних типів мікроорганізмів і 

збільшення вдвічі частоти зустрічаємості у пацієнтів певних асоціацій переважно 

з домінантними для хірургічного втручання видами E. faecium та E. coli. 

Визначення чутливості до антибіотиків мікроорганізмів зі складними 

поживними потребами є методично однією з найбільш важких завдань, так як 

вимагає, в ряді випадків, одночасного використання методу серійних розведень і 

диск-дифузійного методу, особливої ретельності в проведенні всіх процедур, 

починаючи від приготування поживних середовищ і закінчуючи здійсненням 

контролю якості.  

Як відомо, основною умовою для раціональної антибактеріальної терапії є 

ретельна бактеріологічна діагностика з виділенням та ідентифікацією збудника, та 

визначенням його чутливості до антибактеріальних препаратів. Це положення є 



 

 

135 

загальним для всіх груп бактерій незалежно від того, є вони облігатно-

анаеробними, аеробними або факультативно-анаеробними. Це пов'язано з тим, що 

методи дослідження антибіотикорезистентності мають свої особливості у 

облігатно-аеробних та факультативно–анаеробних мікроорганізмів. Бактерії 

даних груп мають свої особливості культивування. Формування помилкової уяви 

про те, що раціональне лікування анаеробних інфекцій визначається, як правило, 

емпірично можна пояснити труднощами подолання впливу різних факторів на 

чутливість анаеробних бактерій [44,46]. Це обґрунтовувалось тим, що виділення 

клінічно значущих облігатно-анаеробних бактерій займає кілька діб і результати 

визначення чутливості до антибактеріальних препаратів видаються вже запізно 

для даного пацієнта. Крім того, курс антибактеріальної терапії вже підходить до 

кінця, а через це, на думку вище зазначених авторів, слід покладатися на 

передбачувану чутливість анаеробних бактерій до антибактеріальних препаратів. 

Визначати її в кожному клінічному випадку у практиці в лабораторній діагностиці 

немає сенсу, тому що це дороговартісно і нерентабельно за часом. 

Існує думка про недоцільність використання диск-дифузійного методу у 

визначенні чутливості анаеробних мікроорганізмів, в зв'язку з тим, що не завжди 

спостерігається кореляція між мінімальною інгібуючою концентрацією 

антибіотиків та визначення за допомогою диск-дифузійного методу [12]. 

Підтверджено висновки попередніх авторів щодо невисокої чутливості 

облігатно-анаеробних мікроорганізмів до канаміцину – всього 42,8%. Якщо у 

облігатно-анаеробних мікроорганізмів виявлена стійкість до канаміцину, це 

значить, що і до всіх інших аміноглікозидів виділені мікроорганізми були 

стійкими. 

Наші дослідження підтвердили висновки попередніх авторів щодо стійкості 

облігатно-анаеробних мікроорганізмів до вищезазначеного антибіотика [43,46]. 

Даних з приводу маркерності канаміцину в літературі ми не знайшли, канаміцин 

відноситься до аміноглікозидів першого покоління, а тоброміцин – до 

аміноглікозидів 2 покоління. Виходячи з вищесказаного, можна вважати 

облігатно-анаеробну інфекцію чутливою до тоброміцину. 
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Актуальним є порівняння чутливості факультативно-анаеробних бактерій у 

часі для більш ефективної емпіричної терапії пацієнтів в хірургічних стаціонарах 

з даною патологією. 

Антибіотики для емпіричного парентерального використання призначали 

при виявленні грам + або грам – мікроорганізмів після мікроскопії біологічного 

матеріалу, відібраного під час ендосонографічного втручання, та препаратів 

виготовлених з гнійного вмісту. 

За проведення порівняльного аналізу характер мікробіологічних досліджень 

свідчить, що згідно даних, отриманих за ендосонографічного дослідження та за 

хірургічного втручання прогнозування майбутнього розвитку гострого 

некротичного панкреатиту є варіабельним. Але є препарати, що можна 

рекомендувати для емпіричної терапії у даній когорті пацієнтів. В залежності від 

мікробіоти, виявленої в цитологічному дослідженні, можливі призначення для 

емпіричної терапії відповідних пар антибіотиків: меропенем+тобраміцин або 

ванкоміцин+тобраміцин, і ця антибактеріальна схема препаратів досить добре 

себе проявила в досліді. У гнійному матеріалі, отриманому під час оперативних 

втручань, відмічається зміна мікробіоти у бік переважання госпітальних штамів у 

динаміці післяопераційного періоду. Ці дані необхідно враховувати при 

призначенні антибактеріального препарату. 

Встановлено особливості чутливості виділених штамів мікроорганізмів до 

полівалентного піобактеріофагу. Фундаментальні дослідження в біології 

відкривають нові горизонти і перспективи в медицині та часто повертають до 

життя і не достатньо активно використані методи лікування інфекційних 

захворювань. Ці дослідження актуальні, оскільки з деяких проблем найближчим 

часом сучасну медицину може чекати криза. Бактерії, резистентні до більшості, 

або до всіх відомих антибіотиків, викликають все більш серйозні проблеми [12, 

13]. Не дивлячись на інтенсивну роботу фармацевтичних компаній, за останні 30 

років не було знайдено нових класів антибіотиків. Останніми роками проводяться 

дослідження, присвячені пошукам альтернативних і синергічних методів дії 

антимікробних препаратів [14]. Одним з них є фаготерапія та фагопрофілактика. 
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Чутливість мікроорганізмів до полівалентного піобактеріофагу відмічалась 

у 157 культур клінічно виділених мікроорганізмів, кількість стійких штамів з 

загальної кількості виділених бактерій дорівнювала 22.  

За дослідження чутливості до препарту «полівалентний піобактеріофаг» 

виявилось, що при виділенні мікроорганізмів з матеріалу отриманого від пацієнтів 

з середньо-важким перебігом та ендосонографічного втручання виділялись 

мікроорганізми, які були чутливими до полівалентного піобактеріофага у 32 

культур клінічно виділених мікроорганізмів, стійкість відмічалась у 4 випадках. 

За повторного дослідження через 5 діб відбулося часткове очищення ранової 

поверхні та відділяємого з дренажних трубок. Крім того, спостерігалось зниження 

кількості виділених мікроорганізмів: чутливість відзначалась у 8 випадків та 2 

мікроорганізми зберегли стійкість. На заключному етапі дослідження у вкрай 

важких пацієнтів, у котрих відбувалося слабке часткове очищення дренажних 

трубок, через 10 діб проводили контрольне дослідження. В результаті з гнійного 

вмісту було виявлено тільки 2 мікроорганізми, які зберегли чутливість до 

полівалентного піобактеріофага. Після використання полівалентного 

піобактеріофага, протягом дослідного періоду, у всіх пацієнтів відбулося 

очищення ранової поверхні та дренажних трубок. Через 15 діб в рані 

мікроорганізмів виявлено не було. Це дає можливість стверджувати, що 

полівалентний піобактеріофаг перспективно використовувати у пацієнтів з 

гострим некротичним панкреатитом, разом з антибактеріальною терапією, навіть 

коли є частковий лізис мікроорганізмів на чашці Петрі, з бактеріофагом та 

антибіотиком процес лікування пришвидшується. Найбільш ефективним 

полівалентний піобактеріофаг виявився до K. pneumoniae, E. coli, S. epidermidis, S. 

aureus. Стандартний полівалентний піобактеріофаг очищений зберігає активність 

у розведенні 1:5, у розведенні 1:10 часткову активність (табл. 5.3), а за більшого 

розведення мікроорганізми втрачають чутливість. У пацієнтів із мікробними 

асоціаціями, де спостерігалась чутливість одного мікроорганізму до бактеріофагу, 

за його застосування відмічено клінічне та бактеріологічне покращення. 
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На завершення можна сказати, що гострий некротичний панкреатит 

переходив від середньоважкої до важкої форми. Важливим є визначення видів 

облігатно- та факультативно - анаеробних мікроорганізмів та їх мікст культур, що 

беруть участь у патологічному процесі на різних етапах захворювання (рис.6.1).  

 

 

Рис. 6.1. Узагальнююча схема залежності використання антибіотиків та 

полівалентного піобактеріофагу у лікування гострого некротичного панкреатиту 

  

У наших дослідженнях за важкого перебігу гострого некротичного 

панкреатиту та хірургічному втручанні в порівнянні з важкою формою хвороби та 

ендосонографічним втручанням виявлено зменшення видової різноманітності 

мікроорганізмів, а також зменшення вдвічі кількості типів мікст-культур різних 

типів мікроорганізмів і збільшення вдвічі частоти зустрічаємості у пацієнтів 

певних асоціацій переважно з домінантними для В/Х видами E. faecium та E. coli. 

Наші дослідження співпадають з літературними даними що мікробіологічної 

складової. До основних мікроорганізмів, що викликають ускладнення відносять: 

Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus spp., Pseudomonas 

aeruginosa, Bacteroides spp., Clostridium spp. і ентерококи [49-51]. 
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Визначено та  проаналізовано основні види представників мікробіоти, 

більшу частину яких складають: Enterococcus faecium, Staphylococcus epidermidis, 

Escherichia coli, Clostridium spp., Вacteroides spp. Загалом для всіх форм перебігу 

гострого некротичного панкреатиту факультативно-анаеробні та облігатно-

анаеробні мікроорганізми виділялися у співвідношенні 76,5%:23,5% відповідно.  

Визначено та проаналізовано чутливість виділених штамів до 

антибактеріальних препаратів. Показано, що більшість штамів характеризувалася 

стійкістю до багатьох антибактеріальних препаратів, проте у факультативно-

анаеробних бактерій зберігалась чутливість до антибактеріальних препаратів 

групи резерву і лише вони можуть застосовуватись у лікуванні. До чутливих 

антибактеріальних препаратів резервної групи відносяться: тейкоплінін, колістин, 

лінезолід, ванкоміцин, тайгециклін. Успіхи в синтезі нових антибіотиків не 

вирішили, проблеми лікування гнійних захворювань. Більш того, їх широке 

застосування призвело до поширення високовірулентних 

антибіотикорезистентних бактерій, які багато в чому визначають патогенетичні 

особливості перебігу і результату гнійно-запальних процесів, у тому числі і 

інтраабдомінальної локації [97].    

Збільшення резистентності мікроорганізмів спонукає до пошуку 

альтернативних методів лікування. В літературі докладно висвітлено сумісне 

використання бактеріофагів разом з антибіотиками ізраїльськими, британськими 

та грузинськими вченими [149, 150, 151]. В літературі використання бактеріофагів 

висвітлено при перипротезній інфекції, отологічних та урологічних патологіях 

[135, 138, 149, 153]. Нами було використано in situ полівлентний піобактеріофагів 

в розведенні 1:5 разом з антибактеріальними препаратами, у пацієнтів з гострим 

некротичним панкреатитом. Отримано результати у зменшенні перебування 

пацієнта у стаціонарі на 17,8%, тривалості виділення гною на 36,4%, та 

формування рубця та звільнення від дренажів на 60%. Показано, що використання 

полівалентного піобактріофагу разом з парентеральним введенням антибіотиків 

ефективне. 
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Збільшення резистентності мікроорганізмів спонукає до пошуку 

альтернативних методів лікування. В літературі докладно висвітлено сумісне 

використання бактеріофагів разом з антибіотиками ізраїльськими, британськими 

та грузинськими вченими [149, 150, 151]. В літературі використання бактеріофагів 

висвітлено при перипротезній інфекції, отологічних та урологічних патологіях 

[135, 138, 149, 153]. Нами було використано in situ полівлентний піобактеріофагів 

в розведенні 1:5 разом з антибактеріальними препаратами, у пацієнтів з гострим 

некротичним панкреатитом. Отримано результати у зменшенні перебування 

пацієнта у стаціонарі на 17,8%, тривалості виділення гною на 36,4%, та 

формування рубця та звільнення від дренажів на 60%. Показано, що використання 

полівалентного піобактріофагу разом з парентеральним введенням антибіотиків 

ефективне.  
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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%).   
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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%). 

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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узагальнення матеріалу, статистична обробка, підготовка до друку). 

2. Поточилова ВВ, Войцеховський ВГ. Етіологічна роль та чутливість 

анаеробних бактерій, виділених від хворих з гнійним некротичним панкреатитом, 

до антибіотиків. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна. Серія «Біологія». 2017. 29. 77–81 (* – виконано бактеріологічні 

дослідження з визначенням чутливості до антимікробних препаратів, проведено 

статистичну обробку отриманих даних, набір матеріалу, підготовлено статтю 

до друку).  

3. Поточилова ВВ, Войцеховський ВГ. Облігатно-анаеробні та 

факультативно-анаеробні мікроорганізми при гострому некротичному 

панкреатиті. Вісник Запорізького національного університету. 2017. 2. 112–118 (* 

– проведено планування дослідження та власне дослідження, узагальнено 

результати, підготовлено статтю до друку). 

4. Войцеховський ВГ, Поточилова ВВ. Ефективність комплексного 

лікування гострого некротичного панкреатиту з використанням 

антибактеріальних препаратів та полівалентного піобактеріофагу. SciеnceRise: 

Biological Sciеnce. 2018. 6(16). 34–38 (* – виконано бактеріологічне дослідження з 

визначенням чутливості до препарату полівалентного піобактеріофагу, 

проведено статистичну обробку отриманих даних, набір матеріалу, 

підготовлено статтю до друку).  
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5. Поточилова В, Войцеховський В, Ісламов А. Чутливість до 

антибактеріальних препаратів факультативно анаеробних мікроорганізмів, 

виділених від хворих із гострим некротичним панкреатитом. Науковий вісник 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: 

Біологічні науки. 2018. 8(381). 5–10 (* – виконано бактеріологічне дослідження з 

визначенням чутливості до антимікробних препаратів, проведено статистичну 

обробку отриманих даних, підготовлено статтю до друку). 

Інші видання: 

6. Кебкало АБ, Поточилова ВВ, Миценко ІМ, Яцик ІМ, Чантуридзе АА, 

Рейті АО, Бондарчук БГ, Руднєва КЛ, Ткачук ОВ, Гордовський ВА. Порівняльна 

характеристика лабораторних досліджень септичних станів при некротичному 

панкреатиті. Лікарська справа. 2018. 5–6. 43–47  (* – проведено планування 

дослідження та власне дослідження, сформульовано огляд літератури, 

узагальнено результати, підготовлено статтю до друку).  

Патенти: 

7. Поточилова ВВ, Самарін ДВ, Юхименко ОО. Спосіб виділення 

анаеробних збудників з черевної порожнини у пацієнтів з гострим некротичним 

панкреатитом. Патент на корисну модель № 128512 Україна, № u 2018 020236; 

заявл.05.03.2018; опубл. 25.09.2019, Бюл. №18. 

8. Юхименко ОО, Поточилова ВВ, Самарін ДВ. Спосіб виділення 

анаеробних збудників з черевної порожнини у пацієнтів з гострим некротичним 

панкреатитом: Патент на винахід UA 121780 C2 Україна, № а 05.03. 2018; 

заявл.05.03.2018; опубл. 27.07.2018, Бюл. №17. 

Тези доповідей: 

9. Широбоков ВП, Кебкало АБ, Гордовіський ВА, Поточилова ВВ,  

Продусевич ЛВ, Журавська АП. Лабораторні дослідження септичних станів при 

гнійному панкреатиті. Інфекційні хвороби сучасності. Біологічна безпека та 

біозахист: Матеріали Науково-практичної конференції, присвяченої щорічним 

«Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського та 120-річчю ДУ «Інститут 

епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної 
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академії медичних наук України». Київ, 12-13 жовтня 2016 р. С.158–159. (форма 

участі – заочна) 

10. Широбоков ВП, Поточилова ВВ. Етіологія аеробної флори при 

некротичному панкреатиті. Інфекційні хвороби сучасності. Біологічна безпека та 

біозахист: Матеріали Науково-практичної конференції, присвяченої щорічним 

«Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського та 120 річчю ДУ «Інститут 

епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної 

академії медичних наук України». Київ, 12-13 жовтня 2016 р. С.160–161. (форма 

участі – очна) 

11. Поточилова ВВ, Войцеховський ВГ. Мікрофлора при гнійному 

некротичному панкреатиті. Перспективи розвитку медичної науки та освіти: 

Всеукраїнська науково-медична конференція, присвячена 25-річчю медичного 

інституту Сумського державного університету. Суми, 16-17 листопада 2017 р. 

С.16. (форма участі – заочна) 

12. Поточилова ВВ, Войцеховський ВГ, Ісламов АВ. Анаеробні бактерії при 

гнійному некротичному панкреатиті та їх чутливість до антибактеріальних 

препаратів. Перспективи розвитку медичної науки та освіти: Всеукраїнська 

науково-медична конференція, присвячена 25-річчю медичного інституту 

Сумського державного університету. Суми, 16-17 листопада 2017. С.16-17. 

(форма участі – заочна) 

13. Поточилова ВВ, Войцеховський ВГ. Домінуюча мікрофлора при 

гнійному некротичному панкреатиті. Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, 

епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека: 

Матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 

щорічним “Читанням” пам’яті академіка Л.В. Громашевського, приуроченої до 

130-річчя від дня його народження. Київ, 12-13 жовтня  2017 р. С. 145–146. 

(форма участі – заочна) 

14. Поточилова ВВ, Войцеховський ВГ. Етіологічна роль бактерій при 

гнійному некротичному панкреатиті. Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, 

епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека: 
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Матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 

щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського, приуроченої до 

130 річчя від дня його народження. Київ, 12-13 жовтня  2017 р. С. 146–147. 

(форма участі – заочна) 

15. Поточилова ВВ, Войцеховський ВГ. Видовий склад та чутливість до 

антибіотиків факультативно-анаеробних мікроорганізмів, виділених від хворих на 

гострий некротичний панкреатит. Сучасні проблеми антибіотикотерапії та 

формування антибіотикорезистентності: мат. Науково-практичної конференції з 

міжнародною участю. Чернівці. 29 січня 2018 р. С. 22–24. (форма участі – заочна) 

16. Войцеховський ВГ, Поточилова ВВ. Комбінований метод 

антибактеріальної терапії в лікуванні гострого некротичного панкреатиту. Сучасні 

проблеми антибіотикотерапії та формування антибіотикорезистентності: мат. 

Науково-практичної конференції з міжнародною участю.  Чернівці, 29 січня 2018 

р.  С. 24–25. (форма участі – заочна) 

17.  Войцеховський ВГ, Поточилова ВВ. Бактеріологічні дослідження крові 

у хворих на гострий некротичний панкреатит з підозрою на сепсис. Актуальні 

проблеми мікробіології, вірусології та імунології: мат. Наукової конференції, 

присвяченої 100-річчю з дня заснування кафедри мікробіології, вірусології та 

імунології  Національного медичного університету імені О.О.Богомольця МОЗ 

України. Київ, 5 листопада 2019 р. С. 36–37. (форма участі – заочна) 
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Додаток Б 

Фізіолого-біохімічна ідентифікація грампозитивних бактерій 

№  
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1 D-амігдалін  АМY - - - + - - - 

2 Фосфатидилинозитфос-

фоліпаза С 

PIPLC - - - - - - - 

3 D-ксилоза Dxyl - - - - - - - 

4 аргініндигідролаза 1 aDH1 + + + + + - - 

5 ß-галактозидаза BGAL + - + - + - - 

6 α-глюкозидаза   AGLU - - + + - - - 

7 Ala-Phe-Pro-аріламідаза  APPA - - - - - + - 

8 циклодекстрин  CDEX - - - - + - - 

9 L-аспартатариламідаза AspA - - - + - - - 

10 ß-галактопіранозидаза BGAR - - - - - + - 

11 α-маннозидаза AMAN - - - - - - - 

12 фосфотаза PHOS - + + + - - - 

13 лейцитинариламідаза LeuA - - - - - - - 

14 L-пролінариламідаза ProA - - - - - - - 

15  ß-глюкуронідаза,   BGURr - - - - - - - 

16 α-галактозидаза AGAL - - - - + - - 

17 L-пірролідоніл-

ариламідаза 

PyrA - + + + + - - 

18 ß-глюкуронідаза BGUR - - - - - - - 
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№  

 

Ознака  
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19 аланінариламідаза AlaA - - - - - + - 

20 тирозинариламідаза TyrA - - - - - + - 

21 D-сорбіт dSOR - - - + - - - 

22 уреаза URE + - - - - - + 

23 стійкість до 

поліміксину В 

POLYB - + + + + + - 

24 D-галактоза dGAL + + + + + - - 

25 D-рибоза dRIB - - + + + - - 

26 L-лактат 

(підлужування) 

ILATk + + + - - - - 

27 лактоза LAC + + + - + - - 

28 N-ацетил- D-

глюкозамін 

NAG - + + + + - - 

29 D-мальтоза dMAL + + + + + - - 

30 стійкість до 

бацитрацину 

BACI + + + + + - - 

31 стійкість до 

новобіоцину 

NOVO - - - + + - - 

32 ріст при 6,5% NaCl NC6.5 + + + + + - + 

33 D-маніт dMAN - + - + + - - 

34 D-маноза dMNE - + + + + - - 
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№  

 

Ознака 
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35 метил-В-D-

глюкопиранозид 

MBdG - + + + + - - 

36 пуллулан PUL - - - - - - - 

37 D-рафіноза dRAF - - - - - - - 

38 О/129 стійкість 

(вібріостатичний агент) 

O129R + + + + + - - 

39  саліцин SAL - - - + + - - 

40 сахароза SAC + + + + + + - 

41 D-трегалоза  dTRE - + + + + - (-) 

42 аргініндигідролаза 2 ADH2s - - + + + - - 

43 стійкість до оптохіну OPTO + + + + + + + 
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Додаток В 

Фізіолого-біохімічна ідентифікація грамнегативних бактеій 

№  

 

Ознака 
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1 Ala-Phe-Pro-аріламідаза APPA - - - - - - 

2 адонітол ADO - - - + - - 

3 L-пірролідон-

аріламідаза 

PyrA - - - + - - 

4 L-арабіт IARL - - - - - - 

5 D- целобіоза dCEL + + - + - + 

6 ß-галактозидаза BGAL - + + + - - 

7 продукція Н2S H2S - - - - - - 

8 ß-N-ацетил-

глюкозамінідаза 

BNAG - + - - - - 

9 глютамілариламідаза 

рNa 

AGLTp + - - - - - 

10 D-глюкоза dGLU + + + + + + 

11 γ-глютамілтрансфераза GGT - + - + + - 

12 сбражування глюкози OFF - + + + - - 

13 ß-глюкозидаза BGLU - + - + - - 

14 D-мальтоза dMAL - + + + - - 

15 D-маніт dMAN + + + + - - 

16 В-маноза dMNE + + + + + + 

17 ß-ксилозидаза BXYL - + - + - - 

18 ß-аланінариламідаза BALap + - - - + - 

19 L-пролінариламідаза ProA - - - - + + 
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20 ліпаза LIP - - - - - - 

21 палатиноза PLE - + - + - - 

22 тирозинариламідаза TyrA - + + + + + 

23 уреаза URE - - - + - - 

24 D-сорбіт dSOR + + + + - - 

25 сахароза SAC - + + + - - 

26 D-тагалоза dTAG - - - - - - 

27 D-трегалоза dTRE - + + + - - 

28 цитрат (натрія) CIT - + - - + + 

29 малонат MNT + + - + + + 

30 5 кето- D-глюконат 5KG - - - - - - 

31 L-лактат 

(підлужування) 

ILATk + + + + + + 

32 α-глюкозидаза AGLU - - - - - - 

33 сукцинат SUCT + + + - + + 

34 ß-N-

ацетилгалактозамінідаза 

NAGA - + - - - - 

35 α-галактозидаза AGAL - + + + - - 

36 фосфотаза PHOS + - - + - - 

37 гліцинариламідаза GlyA - + - + - - 

38 орнітиндекарбоксилаза ODC - + - - - - 

39 лізиндекарбоксилаза LDC - - + + - - 

40 L-гістидин (асиміляція) IHISa - - - - + + 

41 кумарат CMT - - + - + + 

42 ß-глюкуронідаза BGUR - - + - - - 
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43 О/129 стійкість 

(вібріостатичний агент) 

O129R - + + + + + 

44 Glu-Glu-Arg-

ариламідаза 

GGAA - - - - - - 

45 L-малат IMLTa - - - - + - 

46 еламан ELLN - - + - - - 

47 L-лактат ILATa - - - - + - 
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Додаток Г 

Фізіолого-біохімічна ідентифікація анаеробних бактерій 

№  

 

Ознака  
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1 D-галактоза  dGAL - - - - - + 

2 лейцинариламідаза  LeuA - (+) + + - - 

3 еллмaн ELLM - - - - - - 

4 фенілаланінариламідаза PheA - - - + - - 

5 L-пірролідонілариламідаза ProA - - + - - - 

6 L-пролінариламідаза PyrA (+) + - - - - 

7 D-целлобіоза dCEL - - + - - - 

8 тирозинариламідаза TyrA - - + - - - 

9 Ala-Phe-Pro-аріламідаза APPA - - + + - - 

10 D-глюкоза dGLU - (+) - + - - 

11 D-манноза dMNE - + - - - + 

12 D-мальтоза dMAL - - - - - + 

13 сахароза SAC - - + - - - 

14 арбутин ARB - - - - - - 

15 N-ацетил- D-глюкозамін NAG - - - + - + 

16 5-бромо-4-хлоро-3-

індоксил-бета-глюкозид 

BGLUi - - - + - - 

17 уреаза URE - + - - - + 

18 5-бромо-4-хлоро-3-

індоксил-бета-глюкуронід  

BGURi       
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19 ß -галактопіранозидаза 

індоксил  

BGALi (-) - + - - + 

20 α-арабінозидаза AARA - - - + - - 

21 5-бромо-4-хлоро-3-

індоксил-альфа-галактозид 

AGALi - + - - + - 

22 ß-маннозидаза BMAN - - + - + - 

23 аргінін AGR - + - - + - 

24 піруват PVATE - + - - + - 

25 мальтотриоза MTE - - + - + - 

26 гідроліз ескуліну ESC - (-) + - + - 

27 ß - D-фукозидаза  BdFUC - - + - + - 

28 5-бромо-4хлоро-3-індоксил-

ß-N-ацетилглюкозамид 

BNAGi - + + - + - 

29 5-бромо-4хлоро-3-

індоксил-α-манозид 

AMANi - - - - + + 

30 α-фукозидаза AIFUC - - - - + - 

31 фосфатаза PHOS - - - - + - 

32 L-арабіноза IARA - - - - + - 

33 D-рибоза dRIB2 - + - - + - 

34 фенілфосфонат OPS - - - - + - 

35 α- L-арабінофуранозид AARAF - + - - + - 

36 D-ксилоза dXYL (+) + - - + + 
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Додаток Д 

Фізіолого-біохімічна ідентифікація Candida albicans. 

 
№ Ознака Candida 

albicans 

1 L-лизинариламідаза LysA  + 

2 D-глюконат (асиміляція) dGNT + 

3 N-ацетил-глюкозамін (асиміляція) NAGa - 

4 2-кето-D-глюконат (асиміляція) 2KGa - 

5 L-пролін (асиміляція) IPROa + 

6 Глюкуронат (асиміляція) GRTas - 

7 Цитрат (натрія), (асиміляція) CITa - 

8 Ацетат (асиміляція) ACEa + 

9 DL-лактат (асиміляція) LATa - 

10 D-ксилоза (асиміляція) dXYLa- - 

11 L-глутамат (асиміляція) IGLTa + 

12 Ескулін, гідроліз ESC - 

13 L-малат (асиміляція) IMLTa - 

14 Лейцитинариламідаза  LeuA + 

15 D-галакторунат (асиміляція) dGATa - 

16 L-арабіноза (асиміляція) IRAa - 

17 Нітрат  NO3a - 

18 D-трегалоза (асиміляція) dTREa + 

19 D-тураноза (асиміляція) dTURa - 

20 Альфа-глюкозидаза AGLU - 

21 Уреаза  URE - 

22 Аргінін  ARG - 

23 Еритрол (асиміляція) ERYa - 

24 Гліцерин (асиміляція) GLYLa - 
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№ Ознака Candida 

albicans 

25 Тирозинариламідаза  TyrA - 

26 Сахароза (асиміляція)  SACa - 

27 D-сорбіт (асиміляція) dSORa - 

28 Ксилитол  XLTa - 

29 L-рамноза (асиміляція) IRHAa - 

30 L-сорбоза (асиміляція) ISBEa - 

31 D-мелецитоза (асиміляція) dMLZa - 

32 D-мелобіноза (асиміляція) dMELa - 

33 D-манноза (асиміляція) dMNEa + 

34 PNP-N-ацетил-BD-галактозамидаза 1 NAGA1 - 

35 D-рафіноза (асиміляція) dRAFa - 

36 D-мальтоза (асиміляція) dMALa - 

37 Гамма-глютамілтрансфераза GGT - 

38 Бета-N-ацетилглокозомідаза BNAG - 

39 Арбутин  ARBa - 

40 Амигдалін (асиміляція) AMYa - 

41 D-целлобіоза (асиміляція) dCELa - 

42 Метил-А-D-глюкопиранозид MAdGa - 

43 Лактоза (асиміляція) LACa - 

44 Гентиобіоза (асиміляція) GENa - 

45 D-глюкоза (асиміляція) dGLUa + 

46 D-галактоза (асиміляція) dGALa - 
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Додаток Е 

Фізіолого-біохімічна ідентифікація Bacillus cereus 

№ Ознака тест 

1 Бета-ксилозидаза BXYL - 

2 L-лізинариламідаза LysA - 

3 L-аспаратариламідаза AspA (-) 

4 Лейцинариламідаза  LeuA + 

5 Фенілаланінариламідаза PheA + 

6 L-пролінариламідаза ProA + 

7 Бета-галактозидаза BGAL - 

8 L-пирролідонілариламідаза PyrA + 

9 Альфа-галактозидаза AGAL - 

10 Аланінариламідаза   AlaA + 

11 Тирозинариламідаза TyrA + 

12 Бета-N-ацетил-глюкозамидаза BNAG + 

13 Ala-Phe-Proариламідаза APPA - 

14 Циклодекстрин CDEX - 

15 D-галактоза dGAL - 

16 Глікоген  GLYG - 

17 Міо-інозитьл INO - 

18 Метил-А-D-глюкопиранозид MdG - 

19 Еллман ELLM - 

20 Метил- D-ксилоза  MdX - 

21 Альфа-маннозидаза AMAN - 

22 Мальтотриоза   MTE (-) 

23 Гліцинариламідаза GlyA + 

24 D-маніт dMAN - 

25 D-манноза dMNE - 
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№ Ознака тест 

26 D-мелецитоза dMLZ - 

27 N-ацетил-D-глюкозамін NAG + 

28 Палатиноза  PLE - 

29 L-рамноза IRNA - 

30 ß-глюкозидаза BGLU + 

31 ß-маннозидаза BMAN - 

32 Фосфорилхолін  PHC - 

33 Піруват  PVATE (+) 

34 Альфа-глюкозидаза AGLU - 

35 D-тагатоза dTAG - 

36 D-трегалоза dTRE + 

37 інулін INU - 

38 D-глюкоза dGLU + 

39 D-рибоза dRIB (-) 

40 Путресцин (асиміляція) PSCNa - 

41 Ріст при 6,5% NaCl NaCl 6.5% - 

42 Стійкість до канаміцину KAN - 

43 Стійкість до олеандоміцину OLD - 

44 Ескулін (гідроліз) ESC + 

45 Тетразолій червоний TTZ - 

46 Стійкість до поліміксину В POLYB_R  + 

 

 


