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У статті представлені результати мікробіологічних 
досліджень біологічного матеріалу, направленого 
з відділень хірургічного профілю, та проведених у 
клінічній бактеріологічній лабораторії. Умовно пато-
генні мікроорганізми виявили в 30,9% — 52,9% всіх 
проведених досліджень. У більшості випадків висія-
ні представники грамнегативної мікрофлори: E. coli,  
Enterobacter spp., Klebsiella spp., Citrobacter spp., Pro- 
teus spp., P. aeruginosa.
Ключові слова: умовно патогенні мікроорганізми.

Умовно патогенна мікрофлора (УПМ) — це велика 
група бактерій (стафілококи, стрептококи, ен-

теробактерії, коринебактерії, псевдомонади та ін.), 

які співіснують із організмом людини постійно [6]. 
В сучасних умовах значно підвищилась етіологічна 
значущість умовно-патогенних мікроорганізмів у 
розвитку гнійно-запальних захворювань та піс-
ляопераційних ускладнень [3]. Частота таких за-
хворювань достатньо велика, проте ефективність 
лікування настільки мала, що примушує бити на 
сполох бактеріологів, епідеміологів, інфекціоні-
стів, клініцистів, фармацевтичних виробників. За 
результатами масштабних мікробіологічних дослід-
жень, проведених в різних країнах, в етіологічній 
структурі нозокоміальних інфекцій домінують 
саме умовно-патогенні бактерії — Staphylococ- 
cus spp., Enterobacteriaceae, Enterococcus spp.,  
P. аeruginosa [7].
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За даними МОЗ України у загальній структурі 
внутрішньо-лікарняних інфекцій (ВЛІ) найбільша 
питома вага належить післяопераційним гнійно-за-
пальним інфекціям. У структурі ВЛІ вони становлять 
від 15% у розвинених країнах до 60% у країнах, 
що розвиваються. У країнах СНД ВЛІ виявляються 
пересічно в 35–45% хірургічних хворих. В Україні, 
за даними різних джерел, частота ВЛІ коливається 
у межах від 3 до 35%[4].

Зростання кількості гнійних хірургічних за-
хворювань і ускладнень є наслідком ряду при-
чин: зміни середовища проживання мікробів та їх 
властивостей, впровадження в практику все більш 
складних оперативних втручань, збільшення числа 
оперованих хворих похилого віку та ін. Поряд з цим 
вкрай несприятливий вплив на розвиток гнійних 
ускладнень і виникнення внутрішньолікарняних 
хірургічних інфекцій надають широке, часто нераці-
ональне і безсистемне, застосування антибіотиків, 
недотримання правил асептики і антисептики, 
а також порушення санітарно-гігієнічних умов у 
лікарнях і клініках, спрямованих на виявлення, 
ізоляцію джерел інфекції і переривання шляхів 
її передачі [2].

Існує необхідність ранньої мікробіологічної 
діагностики захворювань, які викликаються УПМ, 
для проведення правильного й ефективного їх лі-
кування та епідеміологічного контролю за ними [6]. 
Успіх у профілактиці таких захворювань залежить 
від якості організації лабораторних досліджень у 
системі мікробіологічного моніторингу, своєчас-
ної корекції санітарно-профілактичних заходів 
і призначення антибактеріальних препаратів на 
підставі об’єктивних результатів лабораторних 
досліджень [1].

Метою роботи було проаналізувати резуль-
тати мікробіологічних досліджень, проведених у 
бактеріологічній лабораторії Тернопільської уні-
верситетської лікарні, визначити якість проведених 
операційних втручань та акцентувати увагу клінічних 
лікарів на етіологічну роль УПМ у формуванні 
інфекційного процесу.

Матеріали і методи дослідження
Для досягнення поставленої мети були ви-

користані матеріали мікробіологічних досліджень 
815 осіб, які проходили лікування у відділеннях 
хірургічного профілю (загальна хірургія, торакальна 
хірургія, судинна хірургія) лікарні у 2008–2009 рр. 
Матеріал, згідно внутрішніх правил лікарні, за-
бирали одразу після оперативних втручань та на 
третій день післяопераційного періоду незалежно 

від наявності чи відсутності ускладнень. З відділення 
загальної хірургії в бактеріологічну лабораторію 
на дослідження поступило 273 зразки: мазки з 
післяопераційних ран, вміст абсцесів черевної 
порожнини, перитонеальний вміст, мазки з місця 
виходу дренажів. З відділення судинної хірургії —  
78 зразків біоматеріалу. В основному, це були 
мазки з післяопераційних ран осіб, які перебува-
ли в даному відділенні з наступними діагнозами: 
тромбофлебіт, варикозна хвороба, тромбоз вен 
нижніх кінцівок, синдром Ляріша та ін. У тора-
кальній хірургії проведено 464 мікробіологічних 
дослідження, матеріалом яких були плевральна 
рідина, харкотиння та ін. хворих із плевритами, 
пневмоніями, абсцесами легень.

Мікробіологічну діагностику проводили за 
методами та вимогами наказу МОЗ України СРСР 
від 22.04.1978 р. [2].

Результати та їх обговорення
При бактеріологічному дослідженні всього 

біологічного матеріалу зареєстровано наявність 
УПМ в діагностичних концентраціях lg 4,8 —  
lg 7,4 КУО/г.

У матеріалі, направленому з відділення загаль-
ної хірургії, лише у 35,0% проведених досліджень 
росту мікроорганізмів не було виявлено. Майже 
в половини обстежених осіб виявлено грамнега-
тивну флору: E. coli (18,1% випадків), Enterobac- 
ter spp. (13,2%), P. aeruginosa (9,3%), Klebsiella 
spp. (3,6%), — Proteus spp. та Citrobacter spp. 
(2,1%). Грампозитивну флору висіяно у 17,3% осіб:  
S. aureus (10,2% випадків), S. epidermidis (7,1%), 
у 1,4% — гриби роду Candida.

У зразках біоматеріалу, які поступили з від-
ділення судинної хірургії, росту мікроорганізмів не 
виявлено у 23,0% випадків. Грамнегативна флора 
виявлена більш, як у половини обстежених хворих: 
Klebsiella spp. (18,0%), Enterobacter cloaceae. (16,0%), 
P. aeruginosa (10,6%), E. coli (8,3%). Грампозитив-
ну флору висівали практично у чверті випадків:  
S. aureus (13,8%), S. epidermidis (10,3%).

Результати мікробіологічних досліджень ма-
теріалу, направленого з торакального відділення, 
показали, що УПМ виявилися етіологічними чинни-
ками захворювань у 70,0%. Із доставлених зразків 
виділено Enterobacter spp. — 11,2%, P. aeruginosa —  
12,0%, Klebsiella spp. — 7,7%, S. pneumoniae —  
6,0%, E. coli — 5,1%, Proteus spp. — 3,4%,  
S. aureus — 4,3%, гриби роду Candida — 17,2%, 
інша мікрофлора — 3,8%. Лише у 29,3% осіб із 
харкотиння мікроорганізмів не виявлено.
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Висновки
Отже, аналіз етіологічної структури гнійно-за-

пальних захворювань серед хворих хірургічного про-
філю показав, що УПМ виявляли в 2/3 всіх випадків у 
відділеннях загальної й торакальної хірургії, у 4/5 всіх 
досліджень — у відділенні судинної хірургії. Причому 
у більшості досліджених осіб висіяні представники 
грамнегативної мікрофлори. Слід пам’ятати, що УПМ 
дуже часто викликає як гострі процеси черевної по-

рожнини, так і післяопераційні ускладнення. Тому не 
можна ігнорувати її етіологічну роль у виникненні 
запальних захворювань різної локалізації.

Перспективи подальших досліджень. Пла-
нується подальше проведення мікробіологічного 
моніторингу етіології опортуністичних інфекцій, 
вивчення чутливості збудників захворювань до 
антибактеріальних препаратів із використанням 
бактеріального аналізатора Vitek 2Compact.
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В статье представлены результаты микробиологических исследований биологического материала, 
направленного из отделений хирургического профиля, и проведенных в клинической бактериологи-
ческой лаборатории. Условно патогенные микроорганизмы обнаружили в 30,9% — 52,9% всех про-
веденных исследований. В большинстве случаев были выделены представители грамотрицательной 
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