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Згідно з матеріалами доповіді мережі що-
до епіднагляду за стійкістю до протимікробних 
препаратів у Центральній Азії та Східній Європі 
(CAESAR) за 2018 рік, в Україні у 11 ізолятів 
E. coli стійкість знаходилась у діапазоні від 0 % 
до іміпенему/меропенему до 82 % до амокси-
циліну/ампіциліну. Множинна стійкість E. coli 
становила 30 %. У K. pneumoniae стійкість до 
іміпенему/меропенему орівнювала 28 % і бу-
ла вищою до всіх інших обраних антибіотиків. 
Множинна стійкість K. pneumoniae дорівнювала 
40 %. Виявлено 4 ізоляти Salmonella spp., один 
з яких був стійкий тільки до ципрофлоксаци-
ну/левофлоксацину. У 9 ізолятів P. aeruginosa 
діапазон стійкості до всіх вибраних антибіо-
тиків був від 57 до 100 %. Множинна стійкість 
P. aeruginosa – 100 %. Стійкість Acinetobacter 
spp. складала 40 % (іміпенем/меропенем) або 
вище. Множинна стійкість Acinetobacter spp. 
– 50 %. У 19 ізолятів S. aureus стійкості до ме-
тициліну (MRSA) не спостерігалося. Виявлено 6 
ізолятів S. pneumoniae, один з яких був стійкий 
тільки до еритроміцину/кларитроміцину/азитро-
міцину. У E. faecalis стійкість до ванкоміцину 
не визначена. Два ізоляту E. faecium (17 %) були 
стійкі до ванкоміцину, а у одного ізоляту (8 %) 
виявлена стійкість до лінезоліду [2].

У рамках здійснення п’ятого стратегічного за-
вдання експерти ВООЗ виділили список бактерій, 
для боротьби з якими потрібно терміново створи-
ти нові антибіотики, у тому числі Acinetobacter 
baumannii, Pseudomonas aeruginosa та роди-
ни Enterobacteriaceae, що включає Klebsiella 
pneumonia, Escherichia coli, Enterobacter spp., 
Serratia spp., Proteus spp. and Providencia spp, 
Morganella spp. Цей список має стати орієнтиром 
та стимулом для досліджень щодо створення но-
вих антибіотиків. Зокрема, у ньому підкреслюєть-
ся загроза, яку несуть грамнегативні бактерії, 
стійкі до дії відразу декількох антибіотиків [3].

Сьогодні вважається, що переважна більшість 
ускладнень при інфекційних процесах асоційова-
на зі здатністю збудників формувати біоплівку, у 
стані якої мікроорганізми стають більш стійкими 
до дії факторів довкілля, що частково сприяє їх 
поширенню. Вивчення факторів, що впливають 
на розвиток біоплівки, дозволяє розробити про-
філактичні заходи задля упередження початку 
розвитку біоплівок, що особливої актуальності 
набуває при дезінфекції приміщень, відпрацьова-
ного медичного інструментарію та рук персоналу 

лікувальних закладів, які є потенційними джере-
лами поширення плівкоутворювальних штамів.

Сучасні	 дезінфекційні	 та	 антисептичні	
засоби,	які	представлені	на	ринку	України

Сучасні дезінфекційні засоби, представлені 
широким спектром хімічних сполук різних класів, 
поєднані загальною здатністю до знищення мік-
роорганізмів навіть у невисоких концентраціях. 
Однак, ці засоби застосовні лише для обробки 
поверхонь об’єктів, а не шкіри людини, хоча пер-
сонал, який пересувається лікарняним закладом, 
вважається одним із джерел поширення госпіталь-
них штамів. Крім того, застосування більшості з 
дезінфекційних протимікробних засобів розрахо-
ване на неплівкові культури мікроорганізмів. Для 
обробки шкіри існує низка засобів, але питання 
про їх ефективність щодо біоплівок також пот-
ребує вивчення. Відомо, що плівкоутворювальні 
штами бактерій у біоплівці проявляють посилену 
стійкість до антибіотиків, що значно ускладнює 
лікування [6].

Сьогодні на ринку України представлені де-
зінфікуючі засоби на різних основах (спиртові, 
альдегідні, четвертинні амонієві сполуки, хло-
рактивні, фенольні, кисневмісні та ін.), традицій-
ні хлоровмісні дезінфікуючі засоби (хлорамін, 
гіпохлорит та ін.). Однак більшість із них подраз-
нюють шкіру та дихальні шляхи, є канцерогенни-
ми, їх активність щодо більшості мікроорганізмів 
є невисокою [7].

Для дезінфекції найчастіше застосовують такі 
спирти, як етиловий, 1-пропанол, ізопропанол. 
Вони є екологічно безпечними і відносно неток-
сичними, але не мають спороцидних властивос-
тей, тобто не знищують спори мікроорганізмів. У 
концентраціях 60-90 % активні щодо вегетатив-
них форм бактерій і грибів, мікобактерій, однак 
вони не мають миючих властивостей, фіксують 
органічні забруднення. Ще одним недоліком 
спиртів є легкозаймистість, тому при роботі з ни-
ми потрібно дотримуватися правил безпеки [8].

Препарати цього класу використовуються для 
обробки невеликих за площею поверхонь у при-
міщеннях, обладнання, меблів, приладів. Спирти 
є також основними складовими антисептиків для 
шкіри [9].

Альдегіди та засоби на їх основі мають ши-
рокий спектр антимікробної дії (бактерії, гриби, 
мікобактерії, віруси та бактеріальні спори) швид-
ко діють, ефективні в присутності органічних 
матеріалів, добре розчиняються у воді. Але вони 


