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Резюме. В статті наведені основні механізми розвитку та розповсюдження антибіотикорезистентності
мікроорганізмів до часто використовуваних антибактеріальних засобів. Висвітлено актуальність проб
леми стійкості мікроорганізмів до антибіотиків. Наведено сучасний стан антибіотикорезистентності
найбільш значущих бактеріальних патогенів в країнах Європи та США. Автори акцентують увагу на не
обхідності комплексного підходу до вирішення проблеми антибіотикорезистентності, що включає
обов’язковий систематичний моніторинг стану стійкості мікроорганізмів до антибіотиків, освітні про
грами для лікарів для запобігання неправильного використання антибіотиків, як основного фактору,
що провокує розповсюдження стійкості мікроорганізмів до антибактеріальних засобів.
Ключові слова: антибіотикорезистентність, мікроогранізми, антибіотики.
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Резюме. В статье приведены основные механизмы
развития и распространения антибиотикорезис
тентности микроорганизмов к часто используе
мым антибактериальным средствам. Отражена ак
туальность проблемы устойчивости микроорга
низмов к антибиотикам. Приведено современное
состояние антибиотикорезистентности наиболее
значимых бактериальных патогенов в странах Ев
ропы и США. Авторы акцентируют внимание на
необходимости комплексного подхода к решению
проблемы антибиотикорезистентности, что вклю
чает обязательный систематический мониторинг
состояния устойчивости микроорганизмов к ан
тибиотикам, образовательные программы для
врачей для предотвращения неправильного ис
пользования антибиотиков, как основного факто
ра, который провоцирует распространение устой
чивости микроорганизмов к антибактериальным
средствам.
Ключевые слова: антибиотикорезистентность,
микроорганизмы, антибиотики.
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Антибіотикорезистентність основних збуд
ників інфекційних захворювань є однією з
найбільших проблем сучасної медицини.
Швидкість, з якою формується і розповсюд
жується стійкість мікроорганізмів (МО) до анти
бактеріальних препаратів (АБП), вражає. Препа
рати, які ще декілька років тому були ефективни
ми, сьогодні втрачають свої позиції і їх викорис
тання вимушено обмежується. Згідно даних
Всесвітньої Організації Охорони здоров’я, швидке
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ANTIBIOTIC RESISTANCE
OF MICROORGANISMS.
STATE OF PROBLEM AND WAY OF DECISION
Yu.I. Feshchenko, M.I. Gumenuk, O.S. Denisov

Resume. In the article the basic mechanisms of
development and distribution of antibacterial resis
tance of microorganisms are resulted to the often in
use antibiotics. Actuality of problem of resistance of
microorganisms to the antibiotics is reflected. The
modern state of antibacterial resistance of most mea
ningful bacterial pathogens in the countries of Europe
and USA is resulted. Authors accent attention on the
necessity of the complex going near the decision of
problem of antibacterial resistance, that includes the
obligatory systematic monitoring of the state of resis
tance of microorganisms to the antibiotics, education
al programs for doctors for prevention of the wrong use
of antibiotics, as basic factor which provokes distribu
tion of resistance of microorganisms to the antibiotics.
Key words: antibiotic resistance, microorganisms,
antibiotics.
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підвищення стійкості мікроорганізмів до АПБ за
грожує підірвати основи охорони здоров’я, зроблені
медичною наукою протягом останніх 50 років [1].
Виходів із ситуації, що склалася, на даний мо
мент є два: інтенсифікувати розробку і впровад
ження нових АБП або знаходити методи контро
лю розповсюдження резистентності МО до препа
ратів, що вже існують і використовуються [30].
Перший варіант розвитку подій є довготрива
лим і економічно надзвичайно вартісним. З мо
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