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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ: СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Суперінфекції: 
чи достатньо у людства зброї для їх подолання? 

УДК: 616.98:615.33-085-084 (047.1)

ВСТУП. За даними ВООЗ, через формування резистентності мікроорганізмів до антиінфекційних препаратів у май-
бутньому людство стикнеться з глобальною загрозою. Щороку фіксуються до 700 тисяч випадків смерті, спричинених 
інфекційними захворюваннями, що викликані стійкими до лікарських засобів збудниками. Але, через низький рівень 
діагностики ця кількість є суттєво заниженою. За відсутності ефективних кроків, спрямованих на зменшення швидкості 
формування резистентності, внаслідок поширення цієї проблеми до 2050 року населення планети зменшуватиметься 
майже на 10 мільйонів осіб за рік.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ. Ретроспективний аналіз літературних джерел — рекомендацій, резолюцій ВООЗ та ООН, нау-
кових статей, аналітичних звітів і статистичних даних.
РЕЗУЛЬТАТИ. Огляд даних доводить закономірність процесу формування стійкості мікроорганізмів до антибактері-
альних препаратів. Проте надзвичайна швидкість її утворення до наявних препаратів не супроводжується одночасним 
впровадженням нових протимікробних засобів, що становить загрозу для всього людства. Спеціалісти прогнозують не 
лише стрімке збільшення рівня смертності від резистентних інфекцій, а й значні обмеження можливостей застосування 
високотехнологічних методів лікування, що потребують антибактеріальної підтримки.
ВИСНОВКИ. Соціальна обізнаність, мотивація, прихильність до відповідальних кроків, жорсткі правила застосування 
антибіотиків й контроль за їх обігом, впровадження найкращих управлінських практик і виховання поведінкових змін 
у всіх галузях промисловості, застосування сучасних технологій задля допомоги пацієнтам (наприклад, для своєчасного 
нагадування про необхідність вживання ліків) можуть стати важливими інструментами подолання тягаря суперінфекцій 
як в Україні, так і у світі загалом.

INTRODUCTION. The resistance of microorganisms to anti-infective drugs is recognized by WHO as a global threat to 
humankind: more than 700,000 people die every year from infectious diseases caused by drug-resistant agents, and this 
amount is significantly underestimated due to the low level of diagnosis. In the absence of effective steps that can reduce 
the rate of formation of resistance, by 2050 this figure will increase to 10 million people.
MATERIALS AND METHODS. Retrospective analysis of literature sources - recommendations, resolutions of the WHO and 
the UN, scientific articles, analytical reports and statistical data.
RESULTS. An overview of the data showed that the resistance of microorganisms to anti-infective 
drugs is a natural process, but the rate of its formation to existing medicines is threatening and exceeds the possibility of 
introducing new drugs, which poses a threat to all humanity, not only in the form of a rapid increase in the mortality rate 
from resistant infections, but also significantly limits the possibility to apply high-tech treatment methods that require anti-
infective support.
CONCLUSIONS. Social awareness, motivation, commitment to responsible action, strict rules for the use of anti-infective 
agents and control of their turnover, the introduction of best management practices and the development of behavioral 
changes in all industry sectors, the use of modern technology that will help patients (for example, to timely recall drugs) can 
become important tools to overcome the burden of super-infections in Ukraine and in the world.
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