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тиків штамами бактерій, що у свою чергу буде сприяти запобіганню
поширенню інфекцій у стаціонарі;

• впровадження системи, що дозволяє проводити моніторинг використан�
ня антибіотиків (вибір препарату, дози, шляхи введення, періодичності,
кількості курсів), оцінювати його результати та на їх основі створювати
відповідні рекомендації, а також концентрувати ресурси на ці цілі;

• виконання заходів інфекційного контролю у випадках розвитку інфек�
цій, викликаних полірезистентними штамами бактерій, і дотримання
загальних принципів інфекційного контролю;

• запропонований підхід стеження за умовно�патогенними мікроорганіз�
мами, що циркулюють серед новонароджених, у динаміці їх перебування
в стаціонарі дозволяє відстежувати шляхи розповсюдження мікроорга�
нізмів, що є підставою для оперативної розробки бар'єрів та відповідних
протиепідемічних заходів у кожній конкретній ситуації. Розробка
обґрунтованих заходів є ефективним методом профілактики гнійно�сеп�
тичних захворювань. 

Ключові слова: антибіотикорезистентність, мікробіологічний моніторинг,
WHONET.

Актуальність. Сучасним патогенним мікроорганізмам притаманна виразна
лікарська стійкість до протимікробних засобів, яка суттєво знижує ефектив�
ність лікування гнійно�запальних захворювань у дітей. Вона, зокрема, предста�
влена біоплівкоутворенням і захистом різноманітних факторів агресії. У зв'яз�
ку з цим необхідні подальші наукові дослідження щодо подолання лікарської
стійкості та підвищення ефективності протимікробної терапії.

Мета: дослідити в експерименті добові біоритми патогенних мікробів сто�
совно їхньої кореляції з уведенням протимікробних засобів.

Матеріали та методи. Добові біоритми патогенних мікробів, узятих у хво�
рих на деструктивну пневмонію дітей, досліджені на прикладах біоритмів
St. аureus та E. coli. Досліджена добова динаміка таких факторів агресії, як біо�
плівкоутворення, ДНК�азна активність культур, лецитиназна активність, про�
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теолітична та плазмокоагулазна активність, гіалуронідазна активність, добова
динаміка тейхоєвих кислот.

Результати та обговорення. Нашими експериментально�клінічними
дослідженнями встановлений корелятивний зв'язок між призначеннями про�
тимікробних засобів і ступенем коливання досліджених факторів агресії про�
тягом доби. Зафіксовано періоди підвищення та зниження рівнів лікарської
стійкості.

Отримані результати наукових досліджень дозволили запропонувати нову
концепцію протимікробної терапії (патент України на винахід №116487,
26.03.2018). Вона полягає у періодичній зміні часу введення протимікробних
засобів протягом доби з таким розрахунком, щоб найвища їх концентрація
у плазмі крові хворого збігалася в часі з мінімальною продукцією мікроорга�
нізмами факторів агресії, коли проявляється максимальна їхня чутливість до
протимікробних засобів.

Висновки:
1. Патогенні мікроби проявляють свою резистентність по відношенню до

протимікробних засобів, продукуючи біоплівки та інші фактори агресії.
2. Встановлені добові біоритми формування факторів агресії з періодами

високого та низького рівнів агресії.
3. Одержані результати лягли в основу рекомендацій щодо зміни часу вве�

дення протимікробних засобів протягом доби з метою ефективного подолання
лікарської стійкості патогенних мікроорганізмів, збудників гнійно�запальних
захворювань у дітей.

Ключові слова: патогенні мікроби, лікарська стійкість, добові біоритми.

Актуальність. Антибіотикорезистентність в урологічному стаціонарі зали�
шається невирішеною проблемою.

Мета: оцінити динаміку місцевого мікробного ландшафту для забезпечен�
ня раціональної емпіричної антибактеріальної терапії ускладненої інфекції
сечовивідних шляхів (уІСШ).
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