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Інфекції нижніх дихальних шляхів (ІНДШ) є особли-
вою загальнодержавною медико-соціальною пробле-
мою, оскільки характеризуються найвищою відсотковою 
часткою як у дітей, так і у дорослих, призводять до обме-
ження працездатності на значний період часу, є частою 
причиною госпіталізації, виникнення ускладнень і хро-
нічних запальних процесів [3, 5, 18]. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 
(ВООЗ) респіраторні захворювання займають перше місце 
з десяти провідних причин смертності у країнах з низьким 
рівнем доходів. Так хронічне обструктивне захворювання 
легень (ХОЗЛ) знаходиться на четвертому місці серед при-
чин смерті в світі та складає 82 % серед усіх неспецифічних 
захворювань легень [1, 14, 16]. Негоспітальна пневмонія 
(НП), в свою чергу, відноситься до найбільш частих захво-
рювань людини, що супроводжується високими показни-
ками інвалідизації та смертності та спричинює значні еко-
номічні втрати [10, 13, 15]. Так в Україні за офіційними 
даними захворюваність дорослих на пневмонію складає 
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519,7 на 100 тис. населення, а смертність — 10,3 на 100 тис. 
населення, тобто 2 % від усіх, хто захворів [8]. 

Збудниками ІНДШ можуть бути грампозитивні та 
грамнегативні, в тому числі атипові та анаеробні мікро-
організми [2, 4, 6, 9].

Проблематика, що пов’язана з респіраторними 
захворюваннями, є важливим медичним та соціальним 
аспектом для Дніпропетровська, як одного з промисло-
вих центрів України. 

Завданням нашої роботи було виявити інфекційних 
агентів, що були етіологічним фактором виникнення 
запального процесу у хворих на ІНДШ, характерних для 
нашого регіону, шляхом ретроспективного аналізу про-
ведених досліджень протягом чотирьох років на базі 
діагностичного центру ТОВ «Аптеки медичної академії» 
міста Дніпропетровська. 

Матеріали та методи
Був проведений аналіз 797 протоколів мікробіоло-

гічного дослідження патологічного матеріалу, отрима-
ного від пацієнтів з негоспітальними інфекціями нижніх 
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Резюме
Разнообразие инфекционных агентов нижних дыхательных путей 

обусловливает непредсказуемость тяжести и специфичности течения 
воспалительного процесса из-за особенностей морфологии и пневмо-
тропности микроорганизмов, что является основанием для проведе-
ния мониторинга спектра основных патогенов в регионе. 

Анализ работы диагностического центра за период с 2010 по 2013 
гг. показал, что возбудитель выявляется в среднем в 35 % случаев. К 
основным нозологиям, сопровождавшимся идентификацией возбуди-
теля, относились: негоспитальная пневмония, инфекционное обостре-
ние хронического обструктивного заболевания легких, бронхит.

Этиологическим агентом у пациентов с данной патологией в 
Днепропетровском регионе чаще всего является H. influenzae, также 
значительна этиологическая роль H. раrainfluenzae. Одним из основ-
ных возбудителей продолжает оставаться S. рneumoniaе, который 
способен инициировать воспалительный процесс различной степени 
тяжести. Микст-инфекция наблюдается у 16 % пациентов.

Проведение микробиологической диагностики у больных с 
инфекциями нижних дыхательных путей остается принципиальным 
звеном диагностической программы, обеспечивая получение положи-
тельного результата в случаях коррекции лечебной программы, необ-
ходимой при неэффективности первоначально назначенной эмпири-
ческой антибактериальной терапии.
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Abstract
A variety of infectious agents of lower respiratory tract infections 

(LRTI) determine the unpredictable in severity and specificity course of 
inflammation. Peculiarities of morphology and affinity of microorganisms 
to pulmonary tissue determine the need of surveillance of regional 
spectrum of possible pathogens.

Data collected at the diagnostic center for the period since 2010 to 
2013 years showed that only 35 % of microorganisms were identified, 
predominantly in samples obtained from patients with community-
acquired pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease and acute 
bronchitis.

H. influenzae was defined as the leading etiologic agent in patients 
with LRTI in  Dnepropetrovsk region. The etiological role of H. parainfluen-
zae and S. pneumoniae was also significant. Mixed infection was detected 
in 16 % of patients.

The microbiological diagnostics in patients with LRTI is an important 
element of the diagnostic program that helps to correct the course of 
treatment in cases where empirical antibiotic therapy was not effective.
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