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¨ Це штами S. Aureus, які резистентні до 
напівсинтетичних пеніцилінів (метицилін, 
оксацилін, флуклоксацилін) (BASC)

¨ Виділяють :
-СA-MRSA (+/- PVL продукуючі)
-HA-MRSA



¨ У наш часMRSA став патогеном, яний часто 
зустрічається як у лікарняному середовищі, так і у 
суспілстві, і він часто виділяється із нижніх дихальних 
шляхів у пацієнтів із ХОЗЛ зокрема. Більшість виділених 
штамів є HA- МRSA, CA-MRSA PVL+ традиційно 
вважається хараутерним для Північної Америки.

¨ MRSA
складають в даний час більше 50% всіх стаціонарних штамів
S. aureus (J.M. Streit et al., 2004).

¨ РанішеMRSA вважався переважно госпітальним штамом, то 
тепер все частіше зустрічається у амбулаторних пацієнтів, які
часто не мали встановлених факторів ризику

¨ 19% виділених штамів є MRSA (В.Ф. Марієвський1, О.С. 
Макушенко1, А.Г. Салманов2,  Е.О. Синетар1, Я.Ю. 
Мачерет3, В.В.)
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• контакт з відомим носієм MRSA;
• перебування в стаціонарі протягом 12 місяців;
• лікування у відділенні інтенсивної терапії (ВІТ);
• контакт з носіями або особами, інфікованими MRSA;
• тривала антибактеріальна терапія або оперативне 
втручання;
• переклад пацієнта з іншої лікарні або країни;
• застосування повторного курсу антибіотиків;
• хвороби нирок або діабет в анамнезі;
• рани на шкірі (пролежні, виразки ніг);
• активні дерматологічні процеси (псоріаз або екзема).



¨ Пацієнт В. поступив зі скаргами на задишку в 
спокої,кашель з виділенням слизово-гнійного 
мокротиння, підвищення температури тіла до 39 
градусів Цельсію.

¨ З анамнезу відомо,що пацієнт хворіє на 
хронічне обструктивне захворювання легень 
протягом 10 років.  Останнє загострення 
декілька днів тому, коли збільшилась кількість 
мокротиння, наросла задишка, з'явилась задишка 
в спокої , спостерігався підйом температури тіла. 

¨ Пацієнт надмірної ваги ( індекс маси тіла 38, що 
відповідає ожирінню третього ступеню)



¨ тахіпное – 28-32 за хвилину,
¨ SpO2 62 – 64 %, 
¨ ейфоричність, неадекватність
¨ розпочато оксигенотерапію ( інгаляціяO2 8-10 
л/хв,одночасно

¨ внутрішньовенним введенням 
глюкокортикостероїдів ( до 90 мг на добу по 
преднізолону),

¨ проведено рентгенографію органів грудної 
порожнини, 

¨ електрокардіографію загальні аналізи крові та сечі 
,біохімічний аналіз крові,коагулограма, 

¨ посів мокротиння на наявність мікрофлори та 
чутливість до антибіотиків.





¨ За результатами аналізів 
¨ ЗАК – лейкоцитоз 15,2  Г/л з помірним 
паличкоядерним зсувом вліво, HT 49%,наявна 
токсична зернистість лейкоцитів.

¨ глюкози крові – 3,39 ммоль/л. В загальному 
аналізі сечі  мін .Загальний білок, креатінін, 
сечовина,білірубін, , K+,Na+,Cl-,Ca ,Ca++
сироватки крові – без патологічних змін, помірне 
збілшення рівня трансаміназ – АлАТ-до 1,54 
мкмоль.ч.лта АсАТ –до 1.12 мкмоль.ч.л.В 
загальному аналізі сечі в день госпіталізації  
патологічних змін не виявлено.



¨ SpO2-82%, Et СО2 у видихуваному повітрі – 48-54 
мм. рт. ст.

¨ Встановлений діагноз : Хронічне обструктивне 
захворювання легень , ІV ступеню (за 
GOLD),важкий перебіг, інфекційне загострення, 
емфізема легень, правобічна нижньодольова
пневмонія IV групи, дихальна недостатність ІІІ 
ступеню. 

¨ Продовжено оксигенотерапію 8-10 л/хв, інгаляційна 
небулайзерна терапія терапія кортикостероідами –
флютіконазол (фліксотід) – 1мг. 3р.д., сальбутамол
(вентолін) 2,5-5  мг 3-4 р.д., антибіотікотерапія –
цефтріаксон 2,0 х 2р.д та левофлоксацин
(парентерально ) – 500 мг 2р.д.



¨ Антикоагулянти – гепарин 5000 од х 4р.д. 
п.ш.,муколітіки  -амброксол (муколван) 30 мг х 2 
р.д. парентерально, 

¨ для профілактики ускладнеь з боку ШКТ –
пантопразол – 40 мг 1р.д перорально., 

¨ Стан хворого дещо стабілізувався:
- ЧД 24-26 за 1 хв., SpO2 – 92-94, EtСО2 у 
видихуваному повітрі до 44-46 мм рт.ст.

- За результатами бактеріологічного дослідження 
мокротиння – ч/72 години – росту 
мікроорганізмів немає.



¨ погіршення стану:
- наростання інфільтрації в правій легені, SP O2 до
76-78 % при інгаляції О2 8-10 л/хв, ЧД – 30-34 за 1 
хв, гіперкапнія – Et CO2 – 52-56 mm Hg,
свідомість за ШКГ – 12 балів.
¨ паціент переведений на неінвазивну ШВЛ від 
апарату « Draeger Carina» в режимі SIMV  Vc
ДО- 500 мл, ЧД -20 за 1 хв. ХОД – 10 л/хв. Fi O2 
– 0,9 -0,6, 

¨ Корекція антибіотікотерапії- меропенем 1,0 х 
3р.д. в/в в зв'язку з відсутністю ефекта від 
попередньо призначених антибіотиків.





¨ паціент переведений на інвазивну ШВЛ від апарата 
«Draeger Carina» в режимі BIPAP з параметрами- P 
insp- 40-45 cm H2O, PEEP – 12-14 cm H2O, Fi O2 -
80%, I:E -1:1,8, ЧД 20 за 1 хв ДО приблизно -500 мл.

¨ Седація проводилась натрію оксибутіратом та 
сібазоном. 

¨ В подальшому – після незначної позитивної 
динаміки – наростання ознак інфільтративних змін в 
легенях за даними рентгенографі (двобічна 
полісегментарна пневмонія на 7-й день від 
госпіталіззації), наростаннягіпоксемії ( SpO2-70-72 
% приFiO2 0,9) артеріальна гіпотензія яка 
потребувала інфузії дофаміну в дозі 4-8 мкг/кг/хв.





¨ Хворому накладена трахеостома
¨ Виділений та ідентифікований MRSA 
призначений лінезолід (лінелід) в дозі 600 мг х 
2р.д.

¨ На тлі корекції антибіотікотерапії, настала 
стабілізація стану хворого – зменшення гіпоксії,-
на 2-й день після зміни антибіотіка SpO2 -90 
%при FiO2 0,8

¨ регрес інфільтративних змін в легенях станом 
на 12-й день з моменту госпіталізації.

¨ 16-й день після госпіталізації, пацієнт 
переведений на допоміжний режим ШВЛ CPAP 
PSV 





¨ 22-й день від госпіталізації, паціент переведений 
на спонтанне диханн з інгаляцією кисню 4-6 л/хв 
SpO2 -90-92 %,видалена трахеостомічна трубка. 

¨ На 28-й день від госпіталізації, паціент в стані 
близькому до задовільного, переведений до 
терапевтичного відділення.

¨ ЗАК на час переводу –Hb- 154г/л, Ер – 4,99 Т/л , 
К.П. 0,92, Т -274 тис в 1 мкл, лейкоцити – 6,8 
Г/л, ШОЕ – 12мм.год, ф-ла П-2%, С-80%, Л-
16%, м-2%.,

¨ Біохімічний аналіз крові, загальний аналіз сечі 
та коагулограма – в межах норми





¨ Процес лікування керувався наказом МОЗ №128
¨ Гайдлайни : GOLD; BASC MRSA practice guidelines; 

IDSA practice giudelines.
¨ повторні посіви на мікрофлору на чутливість до 
антибіотиків

¨ оцінка ефективності антибіотикотерапії протягом не 
менше 48-72 години

¨ використання штучної вентиляції легенів з режимами, 
контрольованими по тиску з використанням трахеостоми
з ХОЗЛ

¨ Скринінг?



¨ До бета-лактамних антибіотиків (молекули яких містять 
бета-лактамне кільце) відносяться пеніциліни, 
цефалоспорини І,ІІ,ІІІ,ІУ поколінь і карбопенеми

¨ Механізм бактерицидної дії цих АБП пов’язаний з 
пригніченням ферментних систем внутрішньої поверхні 
мембрани бактеріальної клітини – пеніцилін-зв’язуючих
білків, які отримали свою назву за тропність до 
пеніциліну



¨ На сьогоднішній день ідентифіковано 6 різновидів ПЗБ, 
які відповідають за формування і нормальне 
функціонування клітинної мембрани Гр(+) і Гр(-) 
бактерій

¨ Для життєдіяльності бактеріальної клітини вкрай 
необхідними є ПЗБ-1, ПЗБ-2 і ПЗБ-3

¨ ПЗБ-4, ПЗБ-5, ПЗБ-6 бактеріальної стінки сприяють 
підтримці цілісності клітинної стінки бактерії, але 
порушення їх функцій не є критичним для 
життєзабезпечення бактерій



¨ Найбільш поширеним механізмом 
резистентності мікроорганізмів до бета-лактамів 
є їх ферментативна інактивація ферментами 
бактерій - бета-лактамазами

¨ Бета-лактамази продукуються більшістю 
клінічно значимих мікроорганізмів, за 
виключенням стрептококів



¨ Наступним механізмом резистентності Гр(-) бактерій до 
бета-лактамних АБП є зниження проникливості 
клітинної мембрани бактерій для цих АБП

¨ Транспорт антибіотиків всередину мікробної клітини 
здійснюється через, так звані, “поринові канали”

¨ В результаті мутацій можлива повна або часткова втрата 
поринів, що призводить до суттєвого зниження 
чутливості мікроорганізмів до бета-лактамів 



¨ Ще одним механізмом резистентноств
мікроорганізмів до бета-лактамних АБП є 
активне виведення антибіотиків із мікробної 
клітини

¨ P. aeruginosa володіє транспортними системами, 
які здійснюють активне виведення бета-лактамів 
і, перш за все, карбапенемів



¨ Останнім механізмом резистентності 
мікроорганізмів до бета-лактамних АБП є зміна 
структури ПЗБ, в результаті чого зменшується 
спорідненість бета-лактамів до ПЗБ, що 
проявляється підвищенням МПК цих препаратів 
і зниження їх клінічної ефективності

¨ Реальне клінічне значення має резистентність до 
бета-лактамів серед стафілококів і пневмококів



¨ Стійкість золотистого і коагулазонегативного
стафілококів до бета-лактамів зумовлена появою у цих 
мікроорганізмів додаткового ПЗБ-2а

¨ Маркером наявності у мікроорганізмів ПЗБ-2а є 
стійкість до метициліну або оксациліну

¨ Незалежно від результатів бакзасівів, у разі інфекцій, 
зумовлених метицилінрезистентним золотистим 
стафілококом, всі бета-лактамні АБП слід вважати 
клінічно неефективними і не використовувати в практиці



¨ Стійкість пневмококів до бета-лактамів зумовлена 
появою в їх генах, які кодують ПЗБ, чужерідної ДНК, 
походження якої пов’язують з зеленящими
стрептококами

¨ Перехресна стійкість між окремими бета-лактамами 
неповна, тому значна частина штамів пневмококів, які 
стійкі до пеніциліну, зберігає чутливість до 
цефалоспоринів ІІІ покоління і карбапенемів


