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ВикористанняВикористання антибіотиківантибіотиків

-основний фактор, що сприяє поширенню
антибіотикорезистентності; 

-стратегії по зменшенню антибіотикорезистентності
повинні включати розумне використання антибіотиків.

Hicks LA, et al. Clin Infect Dis. 2011;53(7):631-639.



РезистентністьРезистентність мікроорганізмівмікроорганізмів
 На відміну від кінця ХХ сторіччя у сучасній етіологічній структурі

нозокоміальної інфекції переважають, так звані, "проблемні мікроорганізми". 

 У останній час їх об'єднують у групу ESKAPE мікробів, підкреслюючи їх
здатність вислизати (ухилятись) від дії сучасних протимікробних засобів. 

 Концепція «ESKAPE» фокусує увагу на основних резистентних мікроорганізмах, 
які є глобальною проблемою.

 Термін «ESKAPE» є абревіатурою з перших букв назв проблемних бактерій:

Збудники групи «ESKAPE» (IDSA)
•E - Enterococcus faecium (VRE)
•S - Staphylococus aureus (MRSA)
•K - Klebsiella pneumoniae, E.coli (ESBL)
•A - Aсinetobacter baumannii
•P - Pseudomonas aeruginosa
•E - Enterobacteriaceae

Peterson at al., Clinical Infectious Diseases 2009; 49:992–3



КритеріїКритерії виборувибору антибіотикаантибіотика

• Прагнення до етіотропності забезпечується знанням найбільш
ймовірних збудників (залежно від локалізації процесу і даних
бактеріального моніторингу у відділенні)

• Швидка бактерицидність, мінімальний ризик цітокіногенеза
Приміром: Меронем - «універсальний» а/б, який не викликає
ендогенної інтоксикації (загибель бактерії протягом 1 години)

• Низька ймовірність розвитку а/б резистентності



ЧутливістьЧутливість штамівштамів бактерійбактерій, , виділенихвиділених зз поверхніповерхні
ендотрахеальнихендотрахеальних інтубаційнихінтубаційних трубоктрубок уу ВАІТВАІТ лікувальнихлікувальних

закладівзакладів мм..ВінниціВінниці, , додо антибіотиківантибіотиків (%, (%, чутливічутливі))
Антибіотик

Вид бактерій (кількість штамів) 

A.baumanii 
(8) 

P.aeruginosae 
(4) 

Enterobacter 
spp. (3) 

S.maltophylia 
(1) 

Enterococc
us spp. (5) 

Амоксицилін 0 0 0 0 100

Амоксицилін / клавуланова
кислота

0 0 0 0 100

Хлорамфенікол 0 0 0 0 60

Тетрациклін 0 0 0 0 0

Амікацин 12,5 50 0 0 0

Цефтріаксон 0 0 0 0 0

Цуфoперазон (сульбактам) 25 50 33 0 0

Ципрофлоксацин 0 0 0 0 0

Моксіфлоксацин 12,5 50 0 0 0

Гатіфлоксацин 0 0 0 0 0

Меропенем 25 25 100 0 0
ТрофіменкоЮ.Ю., Палій І.Г. “ Вiomediсal and bіosocial anthropology ” 2014, №2: 107-9. 



НозокоміальнаНозокоміальна пневмоніяпневмонія ((НПНП))

• Друге місце за частотою серед нозокоміальних інфекцій (після

інфекцій м’яких тканин) - 13-18% (5-10 випадків на 1000 

госпіталізацій)

• Перше місце по летальності серед нозокоміальних інфекцій -

атрибутивна летальність - 33-50% .

• Найчастіші збудники ГП: Ps.aeruginosa, Enterobacteriaceae 

(продукуючі БЛРС), Acinetobacter spp., Staphylococcus aureus (MRSA) 

• ХарактерніознакиНПрозвиваються
через 48 год. ібільшепісля

госпіталізаціїабочерез 48 год. після

Rello R., et.al. Chest 2002; 122:2121
Heyland D., et.al. Am J Crit Care Med 1999; 159:1249-56



ВибірВибір антибіотикаантибіотика длядля адекватноїадекватної емпіричноїемпіричної
антибактеріальноїантибактеріальної терапіїтерапії госпітальноїгоспітальної пневмоніїпневмонії

АБ з антисиньогнійною
активністю:

•антисінегнійні карбапенеми
(меропенем, іміпенем, 
доріпенем)
•цефалоспорини (цефтазидим, 
цефепім)
•β-лактам + інгібітор β-лактамаз
(піперацилін /тазобактам

Передбачається наявність
продуцентів БЛРС + або
хромосомних β-лактамаз
(Klebsiella pneumoniae, Ps.aeruginosa,
Acinetobacter spp. или Enterobacter spp.)

РИЗИК/НАЯВНІСТЬ MRSA - необхідно додати ванкоміцин або лінезолід

Препарати вибору - карбапенеми



КлінічнаКлінічна ефективністьефективність МеронемаМеронема вв лікуваннілікуванні
госпітальноїгоспітальної пневмоніпневмонії

%

83

66

89

72

Меронем 1г х 3/добу

vs

Цефтазидим 2г х 3/добу +

Амікацин 15 мг/кг х 2/добу

Alvarez Lerma F. J Chemother 2001 Feb; 13 (1): 70-81.

Меронем 1г х 3/добу

vs

Цефтазидим 2 г х З/добу + Тобраміцин
1 мг/кг 3 р/добу

Sieger В et al., Crit Care Med 1997 Oct; 25 (10): 1663-
70

Меронем 1г х 3/добу

vs

Іміпенем/циластатин 1г х 3/добу

Garau J. et al. Eur J Clin. Microbiol. Infect. Dis; 
1997;16:789-796

Baldwin C.M. et al. Drug 2008;68(6):803-38.



плазма крові

м'язова тканина

легенева тканина

МIC90 P. aeruginosa

МIC90 S. pneumoniaе

Tomaselli F. et al. Antimicrob Agents and Chemother 2004; 48:2228-32

Розподіл 1 г Меронему в плазмі крові,
легеневої і м'язової тканини (інфузія 20 хв)

МеронемМеронем швидкошвидко проникаєпроникає вв інфіковануінфіковану
легеневулегеневу тканинутканину



• Захворюваність бактеріальним менінгітом складає
близько 3 випадків на 100 тис. населення.

• Смертність при менінгіті, спричиненому пневмококом, сягає 21%, 

менінгококом— 3% (особливо при виникненні синдрому

Вотерхауса-Фредеріксена), Listeria monocytogenes — 15%, 

стрептококом групи В— 7% і гемофільною паличкою— 6%.

• У більш ніж 80% випадків ГБМ викликаються N. meningitidis, S. 

Pneumoniae,H. influenzae. 

Гострий менінгіт прогресує протягом годин-днів, а його симптоми

персистують мінімально 4 тижні навіть при адекватному лікуванні.
Rello R., et.al. Chest 2002; 122:2121
Heyland D., et.al. Am J Crit Care Med 1999; 159:1249-56

ГострийГострий бактеріальнийбактеріальний менінгітменінгіт



Результати дослідження в
США:

• пневмококові інфекції у
дітей молодшого та
середнього віку

• 8 лікарень, 1993-1999 рр., 
2581 випадок інвазивної
інфекції

• за 5 років резистентність до
пеніциліну виросла у 2.6 
рази, до цефтріаксону у 3.7 
рази

Infectious Diseases in Children, 2002; April: 51

http://www.antibiotic.ru/index.php?article=557

РезистентністьРезистентність додо стандартноїстандартної АБТАБТ зростаєзростає
((бактеріальнийбактеріальний менінгітменінгіт))



Мікроорганізм Рекомендована терапія Альтернативна терапія

Емпірична АБ терапія Цефтриаксон или Цефотаксим Меропенем (МЕРОНЕМ) или Левоміцетин

Пеніцилін чутливий пневмокок Бензилпенициллин, Ампіцилін
Цефтриаксон, Цефотаксим

Меропенем (МЕРОНЕМ)

Моксифлоксацин
Ванкоміцин + Рифампіцин

Пневмокок зі зниженою чутливістю
до пеніциліну або цефалоспоринів

Цефтриаксон або Цефотаксим + Ванкоміцин
+/- Рифампіцин

Меропенем (МЕРОНЕМ)
Моксифлоксацин
Лінезолід + Рифампіцин

Менінгококовий менінгіт Бензилпенициллин, Цефтриаксон
Цефотаксим

Меропенем (МЕРОНЕМ) Левоміцетин
Моксифлоксацин

Haemophilus infuenzae B Цефтриаксон, Цефотаксим Левоміцетин + Ампіцилін

Listerial meningitis Ампіцилін +/- Гентаміцин Меропенем (МЕРОНЕМ) Триметоприм-
Сульфаметоксазол

Гр- Enterobacteriaceae Цефтриаксон, Цефотаксим
Меропенем (МЕРОНЕМ)

Ps.aeruginosa Меропенем (МЕРОНЕМ) +/- гентаміцин

EFNS guideline on the management of community-acquired bacterial meningitis) Europ J Neurol. 2008, 15: 649–59

Європейські рекомендації з АБТ гострого
бактеріального менінгіту



ІнтраабдомінальніІнтраабдомінальні інфекціїінфекції

•У структурі внутрішньолікарняних інфекцій частка інтраабдомінальні інфекції (ІАІ) 
становить від 16,3 до 22,0% , причому в хірургічних стаціонарах, які надають ургентну
допомогу, ІАІ приблизно в 90% випадків мають позалікарняне походження.

• Інфекції сечовивідних шляхів і апендицит асоціюються з рівнем смертності від 0 до 8%, 
а зростання смертності спостерігається при залученні в процес тонкого і товстого
кишківника (20-25% і 20-50% відповідно) або при інфекції в результаті абдомінальних
хірургічних операцій (40- 60%).

•Найчастіші збудники: грамнегативні збудники, головним чином ентеробактерії (E.coli, 
Proteus spp., Klebsiella spp. Та ін), псевдомонади, неспорообразуючі анаероби
(особливо B.fragilis). Частота виділення грампозитивних мікроорганізмів становить
менше 30%. 

•При неускладнених ІАІ відсутні ознаки перитоніту і вираженого ССЗВ. Ускладнені ІАІ
характеризуються поширенням процесу за межі зони його виникнення, що викликає
перитоніт або формування абсцесів черевної порожнини/заочеревинного простору.

Kambaroudis A. G. et al. Surgical infections. 2010; 11 (6): 535-44.

Blot S. et al. Drugs. 2005; 65 (12): 1611-20. 



ДеескалаційнаДеескалаційна емпіричнаемпірична терапіятерапія ускладненихускладнених ІАІІАІ

1. Baldwin C.M. et al. Drug 2008; 68(6): 803-38.

2. Инструкции для медицинского применения препарата Меронем

• Меронем ефективний проти найбільш частих збудників
інтраабдомінальних інфекцій - E. coli, Klebsiella spp. (продуценти
БЛРС), Enterobacteriaceae (продуценти хромосомних β-лактамаз), а
також Ps.aeruginosa1

• Меронем добре проникає в м'які тканини, жовч, тканини
підшлункової залози і перитонеальну рідину, створюючи
достатню концентрацію для інгібування чутливих збудників1

• Висока клінічна ефективність Меронему в лікуванні ускладнених
інтраабдомінальних інфекцій підтверджена даними досліджень1

• Можливість внутрішньовенного болюсного введення Меронему
дозволяє максимально швидко призначити адекватну АБТ
пацієнту2



Клінічна ефективність різних режимів терапії (%)

Baldwin CM. et al. Drug 2008; 68(6): 803-38.

МонотерапіяМонотерапія меронемоммеронемом -- високависока клінічнаклінічна
ефективністьефективність припри ускладненихускладнених абдомінальнихабдомінальних

інфекціяхінфекціях

Режим
застосування:

• Меронем 1г x 3 
рази/добу

• Препарат
порівняння:
Іміпенем 1г х 3р
Цефотаксим 2г x 3 
рази + метронідазол
5г х 3 рази



ГострийГострий панкреатитпанкреатит

•Гострий панкреатит (ГП) в структурі госпіталізацій багатопрофільного
хірургічного стаціонару займає 3-є місце після гострого апендициту та
гострого холециститу. Захворюваність – до 84 випадків на 100 тис. 
населення.

•Летальність при важких формах гострого панкреатиту 20-80%. 

•Найчастіші збудники первинного інфікування панкреонекрозу: 
грамнегативні мікроби сімейства ентеробактерій, гриби роду Candida, 
ентерококи та бактероїди. Збудниками вторинної інфекції є: метицилін-
резистентні штами золотистого стафілококу, синьогнійна паличка, Candida
glabrata, інші збудники нозокоміальних інфекцій

•«Ранні токсемічні» (20–30%) та «пізні інфекційні» ускладнення (80% і більше) 
ГП залишаються основними причинами летальних наслідків.

Острые панкреатиты: эпидемиология, этиология, патогенез, интенсивная терапия, 
хирургическое лечение. Л.А. Мальцева и др.. Дніпропетровськ : ЛізуновПрес, 2014. – 192 c. 



•Меропенем краще, ніж цефепим, проникає в некротичні
тканини підшлункової желези¹

• Аналіз результатів клінічних досліджень показав, що
карбапенеми, зокрема меропенем, зменшували частоту
розвитку пенкреатогенного сепсису і летальність серед
хворих деструктивним панкреатітом²

• У дослідженні, проведеному Manes G. показано, що більш
раннє призначення Меронему знижує кількість інфекційних
ускладнень при панкреонекрозі³

ВибірВибір АБАБ препаратупрепарату припри панкреонекрозіпанкреонекрозі

1.Saglamkaya U et al. Pancreas 2002;24(3):264-8
2.Heinrich S et al., Ann Surg 2006; 243:154-68.
3. Manes G. et al. Am. J. Gastroenterology. 2006; 101:1348-53.



Manes G. et al. Am. J. Gastroenterology. 2006; 101: 1348-53.

РаннєРаннє призначенняпризначення МеронемуМеронему знижуєзнижує кількістькількість
інфекційнихінфекційних ускладненьускладнень припри панкреонекрозіпанкреонекрозі

● Раннє призначення Меронему
(1,07 днів)
● Пізнє призначення Меронему
(4,56 днів)



НашНаш досвіддосвід застосуваннязастосування меронемумеронему
уу пацієнтівпацієнтів зз гостримгострим панкреатитомпанкреатитом

Мета: встановити методи ІТ, котрі найбільш значущо
впливають на зниження летальності у хворих з важким ГП в
ранній фазі.
Матеріал і методи. В дослідження включили 223 пацієнта, що
лікувалися на базі ВАІТ Вінницької обласної клінічної лікарні
ім. М.І. Пирогова з 2004 по 2012 рр. Основна група – 78 хворих, 
котрі отримували меронем, контрольна – 145 пацієнтів, які
отримували інші антибактеріальні препарати. 
Критерії ефективності застосування: частота
панкреатичного інфікування, виживаність в ранніх термінах
захворювання та летальність.



РезультатиРезультати дослідженнядослідження (1)(1)
Впровадження в клінічну
практику методу
внутрішньоартеріальної інфузії
панкреотропних
антибактеріальних (меронем) і
антипротеазних препаратів
дозволило зменшити частоту
первинного панкреатичного
інфікування на 22,3 % 
(р=0,078),
екстраабдомінальних
інфекційних ускладнень на
26,1 % (р=0,047) і знизити
летальність з 35,7 % до 20,7 % 
(р=0,2).
Титаренко Н.В., Дацюк О.І. , Шлапак І.П. Зб. наук. праць співроб. 
НМАПО імені П. Л. Шупика. 2007; Вип. 16, кн. 1: 791-6.



РезультатиРезультати дослідженнядослідження (2)(2)
Контрольна групаОсновна група

р=0,019

30,9%

69,1%66,8%

13,2% - померлі - виживші

0

20

40

60

80

Панкреатичне інфікування

26,4

45,7

Основна група Контрольна група

р=0,025

У пацієнтів з ГП важкого ступеня
застосування панкреотропних
антибіотиків (меронем) та
внутрішньоартеріальної (в
черевний стовбур) інфузії є
незалежними факторами, котрі
поряд із застосуванням режимів
малооб’ємної довенної інфузійної
терапії, антисекреторної терапії, 
модуляторів системної запальної
реакції та екстракорпоральної
детоксикації, достовірно
покращують наслідки лікування ГП
в ранніх термінах захворювання, а
саме: дозволяють знизити
летальність (р=0,019), змінити
функцію виживаності із
збільшенням часу життя пацієнтів
(лог-ранговий критерій, р=0,029) та
знизити частоту гнійно-септичних
ускладнень з (р=0,025).Шлапак И.П., Дацюк А.И., Дацюк
Л.В.  Медицина. 2014; 5/143: 15-9. 



ВИСНОВКИВИСНОВКИ
•Меронем – антибактеріальний препарат з ультрашироким

спектром антимікробної активності та доведеною ефективністю
для емпіричної деескалаційної терапії важких нозокоміальних
інфекцій.

•Меронем має високу ефективність щодо більшості клінічно
значущих Гр + і Гр- аеробних і анаеробних мікроорганізмів, у
тому числі і «проблемних», що входять до групи “ESKAPE”

•Клінічна та бактеріологічна ефективність Меронему достовірно
перевищує комбіновані режими терапії

•Сприятливий профіль безпеки і низька частота виникнення
побічних ефектів дозволяє застосовувати Меронем у пацієнтів з
супутньою патологією та при розвитку ПОН.




