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Досліджено якісний та кількісний склад мікробі-
оти певних біотопів урогенітального тракту 2086 
осіб різного віку та статі – пацієнтів Лікувально-
діагностичного центру на базі Дніпровської медич-
ної академії (м. Дніпро) протягом 2017-2019 років. 
За результатами проведеного порівняльного аналі-
зу встановлено факт розвитку інфекційних уражень 
у 563 осіб, що складало у 2017 році – 28,89%,  
2018  – 25,13%, 2019 – 27,32% випадків. Порів-
няльний аналіз дозволив встановити високий сту-
пінь ураження окремих біотопів: вульва (41,75-
48,53% випадків) у дівчат і уретра (25,0-100%) у 
хлопчиків 1-5 років; піхва (45,83-65,98%) і церві-
кальний канал (7,22-14,71%) у жінок 17-35 років; 
уретра (14,28-37,04%) та еякулят (14,28-19,05% 
випадків) у чоловіків 17-35 років. При дослідженні 
мікробного пейзажу репродуктивного тракту обсте-
жених пацієнтів визначено спектр пріоритетних 
збудників урогенітальних інфекцій: у дітей і підліт-
ків – це Escherichia coli, Streptococcus pyogenes, 
Haemophilus spp., Candida spp.; у жінок – Urea-
plasma spp., Candida albicans, Streptococcus agalac-
tiae, Mycoplasma hominis, Escherichia coli; у чолові-
ків – Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Candida 
albicans та Staphylococcus aureus. При визначенні 
ефективності антимікробної дії ряду антибіотиків 
різних фармакологічних груп на виділені клінічні 
ізоляти мікроорганізмів – збудників інфекційних 
процесів встановлено найвищі рівні стійкості у дос-
ліджених груп мікроорганізмів по відношенню до 
препаратів класу тетрациклінів, зокрема до докси-
цикліну – 34,85-46,43% випадків; цефалоспоринів, 
особливо до цефепіму – 6,06-42,86% та фторхіно-
лонів, зокрема до ципрофлоксацину – 10,60-25,0% 

випадків. Проведено моніторинг циркуляції анти-
біотикорезистентних варіантів уропатогенних мік-
роорганізмів за 2017-2019 роки, що показав тен-
денцію до зростання прояву стійкості до препара-
тів: ципрофлоксацину – на 14,4%, кліндаміцину – 
на 7,82%, азтреонаму – на 7,07%, ампіциліну – на 
3,80%, іміпінему та ванкоміцину – на 2,82%, ерит-
роміцину – на 1,86%, амікацину- на 1,09%; в той же 
час зареєстровано позитивну динаміку зниження 
стійкості до: цефепіму – на 36,26%, доксицикліну – 
на 11,58%, хлорамфеніколу – на 4,56%, ко-тримо-
ксазолу – на 2,92%, лінезоліду – на 1,52%, фурадо-
ніну – на 0,65%. Представлені дані свідчать про 
необхідність постійного мікробіологічного моніто-
рингу з метою підвищення ефективності лікування 
хворих на запальні процеси в сечостатевих орга-
нах. 

Ключові слова: біотопи, урогенітальний тракт, 
мікробний пейзаж, антибіотикорезистентність, віко-
ві та гендерні категорії.  
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Вступ. На сьогодні вивчення мікробіоти сечо-
статевої системи, що в ідеалі є збалансованою і 
представляє собою стійку мікроекологічну систему, 
має велике значення для можливості попередження 
інфекцій репродуктивної сфери, які займають ліди-
руючі позиції в структурі інших інфекційних захво-
рювань. Проблема стрімкого росту дисбіотичного 
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синдрому сечостатевих органів все ще залишаєть-
ся актуальним питанням сучасної медицини. Як 
правило, це пов`язано з певними труднощами  
діагностики, високою поширеністю, ймовірністю 
розвитку тяжких ускладнень та резистентністю ін-
фекційних агентів до антимікробних препаратів. 
Дисбаланс біоти урогенітального тракту супрово-
джується імунними та метаболічними порушення-
ми, ступінь вираженості яких може варіювати від 
безсимптомного носійства до вираженої клінічної 
маніфестації. Численні дослідження довели, що 
етіологічна структура сечостатевих інфекцій но-
сить полімікробний характер та в ряді випадків 
представлена асоціаціями різних видів мікроорга-
нізмів. Відкритим залишається питання вчасного 
виявлення запального процесу з використанням 
сучасних лабораторних досліджень, мета яких по-
лягає у запобіганні репродуктивних втрат, виник-
ненні опортуністичних інфекцій та дисбіозів. Одні-
єю з основних проблем ХХІ століття все ще зали-
шається розвиток стійкості до антибіотиків у мікро-
організмів сечостатевої системи. Нераціональна 
антибіотикотерапія істотно змінює біологічні влас-
тивості мікроорганізмів і сприяє формуванню попу-
ляцій антибіотикорезистентних варіантів. Отже, 
тригером до зниження генітальної патології є ство-
рення належного моніторингу, ефективної системи 
профілактики та адекватного лікування хіміотера-
певтичними препаратами [1-16].  

З огляду на вищезазначене, метою роботи 
було проведення моніторингу складу мікробіоти 
певних біотопів урогенітальної системи та вияв-
лення антибіотикостійких штамів мікроорганізмів-
збудників інфекційних захворювань у пацієнтів різ-
них вікових категорій і статі за період 2017-2019 
років.  

Матеріал та методи дослідження. Досліджен-
ня складу мікробіоти за якісними та кількісними 
показниками проводили методами бактеріологічно-
го аналізу, видову ідентифікацію виділених клініч-
них ізолятів Enterobacteriaceae spp. та інших грам-
негативних паличок визначали за допомогою тест-
наборів «API 20E» («BioMerieux», Франція), нефер-
ментуючі грамнегативні палички роду Pseudomo-
nas – за «API 20 NE» («BioMerieux», Франція), ста-
філококи за «API Staph» («BioMerieux», Франція), 
стрептококи та ентерококи за «API 20 Strep» 
(«BioMerieux», Франція), інші види мікроорганіз-
мів – представників нормальної, умовно-патогенної 
аеробної та анаеробної мікробіоти проводили згід-
но схем ідентифікації бактерій за визначником бак-
терій Берджі [17]. Рівні стійкості до антибіотичних 
препаратів визначали диско-дифузійним методом. 
Оцінку чутливості виділених штамів мікроорганіз-
мів проводили відповідно до критеріїв CLSI / 

NCCLS [18]. Облік та обробку результатів здійсню-
вали автоматично за допомогою стандартного па-
кету Microsoft Office Excel. Усі обстежені пацієнти 
підписали інформативну згоду, дослідження про-
ведено відповідно до Декларації Гельсінкі Всесвіт-
ньої медичної асоціації, Статуту Української  
асоціації біоетики, типових положень про етику 
Міністерства охорони здоров`я України №66 від 
13 лютого 2006 р. Діагностику інфекцій урогені-
тального тракту проводили із застосуванням лабо-
раторних та інструментальних методів досліджен-
ня, відповідно до рекомендацій Американської асо-
ціації мікробіологів (ASM) та Європейської асоціації 
урологів (EAU) [19, 20]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Для вивчення мікробного пейзажу та визначення 
рівнів стійкості до антимікробних препаратів варі-
антів мікроорганізмів, що циркулюють в різних від-
ділах урогенітального тракту, було обстежено 2086 
осіб різного віку та статі – пацієнтів Лікувально-
діагностичного центру на базі Дніпровської медич-
ної академії (м. Дніпро) за 2017-2019 роки.  

За результатами комплексного дослідження 
було встановлено факт розвитку інфекційних ура-
жень у 563 осіб, що складало у 2017 році – 28,89% 
(n = 193); 2018 – 25,13% (n = 199); 2019 – 27,32% 
(n = 171) випадків (табл. 1). Для проведення порів-
няльного аналізу частоти зустрічальності збудників 
інфекцій сечостатевої системи за досліджений пе-
ріод обстежили пацієнтів трьох груп: 1) діти та під-
літки до 16 років (n = 374), 2) жінки (n = 972),  
3) чоловіки (n = 177). Кожну групу пацієнтів розпо-
ділили за віковими категоріями: 1) діти та підлітки:  

Таблиця 1 – Показники інфікування урогенітального 
тракту пацієнтів різних вікових категорій і статі за  
2017-2019 роки 

Рік Результати 
дослідження 

Діти  
та під-
літки 

Жінки Чолові-
ки Всього 

2017 

обсте-
жено 

абс. 81 348 46 475 

% 17,05% 73,26% 9,68% 71,18% 

інфіко-
вано 

абс. 69 97 27 193 

% 35,75% 50,26% 13,47% 28,89% 

2018 

обсте-
жено 

абс. 180 351 62 593 

% 30,35% 59,19% 10,45% 74,87% 

інфіко-
вано 

абс. 94 73 32 199 

% 47,24% 36,68% 16,08% 25,13% 

2019 

обсте-
жено 

абс. 113 273 69 455 

% 24,84% 60,0% 15,16% 72,68% 

інфіко-
вано 

абс. 68 80 23 171 

% 39,76% 46,78% 13,45% 27,32% 

Всього обстежених за період 2017-2019 років 2086 

Всього інфікованих за період 2017-2019 років 563 
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I – діти першого року життя (n = 40); II – від 1  
до 5 років (n = 193); III – від 6 до 10 років (n = 110); 
IV – від 11 до 16 років (n = 31); 2) жінки та 3) чоло-
віки: I – від 17 до 35років (n = 631); II – від 36 до  
55 років (n = 409); III – від 56 до 75 років (n = 109).  

Обстеження 374 дітей та підлітків протягом 
трьох років показало, що у 231 пацієнта (61,76%) в 
сечостатевих шляхах циркулюють мікроорганізми – 
збудники інфекційних процесів, причому найчастіше 

вони виділялись від дітей 1-5 років, що в дослідже-
ний період складало 41,57-48,53% у дівчат (із вуль-
ви) та 25,0-100% випадків у хлопчиків (із уретри); у 
дітей 6-10 років – 23,53-29,22% дівчат та до 25,0% 
хлопчиків; значно менше – у дітей 1-го року життя – 
7,35-19,12% дівчат і до 25,0% хлопчиків та у дівчат 
11-16 років – 8,33-19,12%, але у хлопчиків пубертат-
ного періоду в 2019 році було зареєстровано високі 
показники інфікування до 100% випадків (рис. 1). 

Рис. 1. Частота інфекційних уражень окремих біотопів урогенітальної системи дітей і підлітків 

Отримані результати корелюють з даними, 
одержаними Stricker T, et al., що відмічали наяв-
ність збудників інфекцій урогенітального тракту 
дітей від народження до 16 років з частотою до 
30% випадків [21]. За даними Chang SL, et al. та 
Simões e Silva AC, et. al. протягом першого року 
життя контамінація бактеріями вульви складає при-
близно 10,0-15,0% [22, 23]. За результатами дослі-
джень Karmazyn BK, et al., Stephens GM, et al. та 

Larcombe J, et al. наявність уропатогенних  
бактерій у вульві дівчат від 2 до 10 років складає 
20,0-50,0% випадків, а в 16 років – до 10,0-20,0% 
випадків [24-26]. Запальні процеси викликані бакте-
ріями у вульві є найбільш розповсюдженою пато-
логією в дівчат дошкільного віку, частка яких коли-
вається від 42,3% до 85,0%, а понад 60,0% мають 
рецидивний характер. Дані показники обумовлені 
деякими фізіологічними особливостями слизової 
оболонки піхви і вульви, пов'язаними з низьким 
рівнем естрогену в крові [27-29]. Контамінація бак-
теріями вульви у дівчат спричинена частіше за все 
зниженням місцевого імунітету на тлі частих ГРВІ, 
прийомом антибіотиків, недотриманням основних 
правил інтимної гігієни або грубих її порушень 
(неправильний догляд за статевими органами,  
незадовільні соціально-побутові умови, перепов-
нення сечового міхура, нерегулярне спорожнення 
кишечника та купання в забруднених водоймах), 
змінами процесів обміну речовин. Отже, порушен-
ня бар’єрних властивостей слизових оболонок ста-
тевих органів призводить до бактеріальної колоні-

зації цих зон і створення умов для формування 
резервуару інфекції [1, 6, 29-33]. 

Chang SL, et al. та Simões e Silva AC, et. al. від-
мічали наявність збудників інфекцій в уретрі хлоп-
чиків до 50,0% випадків [22, 23]. За даними Stein R, 
et al. контамінація мікроорганізмами уретри скла-
дає 20,0%-40,0% у хлопчиків 1-16 років [34]. Наяв-
ність уропатогенних мікроорганізмів у хлопчиків 
дошкільного віку зустрічається в 5 разів частіше на 
фоні тяжких аномалій розвитку органів сечостате-
вої системи. В більшості регіонах ці показники ся-
гають 27,5%. Спираючись на дані Європейського 
суспільства урологів, на першому році життя часто-
та контамінації уретри бактеріями складає 15,0%. 
Пояснюють ці показники частотою розвитку певних 
вад та аномалій (фімоз) у хлопчиків першого року 
життя. У дітей старше року частота виявлення ін-
фекційних агентів в уретрі хлопчиків сягає 10,0% 
[28, 29, 35, 36].  

Дослідження ступеню контамінації патогенними 
та умовно-патогенними мікроорганізмами сечоста-
тевого тракту жінок охоплювало найбільш вразливі 
біотопи для інфекційних уражень. У результаті  
обстеження 972 жінок у 250 (25,73%) осіб зафіксо-
вано розвиток запальних процесів, локалізація 
яких домінувала в піхві. Так, найчастіше із піхви 
виділялись збудники захворювань у пацієнток  
17-35 років – 45,83-65,98%, у жінок 36-55 років – 
26,04-41,17% та найменше у жінок 56-75 років – 
2,06- 5,21% випадків. В цервікальному каналі були 
виявлені інфекційні агенти переважно у пацієнток 
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репродуктивного віку 17-35 років – 7,22-14,71%, 
дещо менше у жінок 36-55 років – 2,94-9,38% та 
найменше у жінок 56-75 років – 1,04-2,06% випад-
ків. Найменш вразливим біотопом жіночої урогені-
тальної сфери виявилась уретра, де за дослідже-
ний період було виявлено найменшу кількість інфе-
кційних уражень: у жінок 17-35 років – 1,03-11,76%, 
осіб 36-55 та 56-75 років – 1,03-1,47% випадків 
(рис. 2).  

Як відомо, мікробіота піхви є багатокомпонент-
ною мікроекологічною системою, що забезпечує 
захист всіх репродуктивних органів жінки, в той же 
час це дуже динамічна система, зміни складу якої 
відбуваються протягом всього життя і обумовлені 
впливом різноманітних чинників, в першу чергу, 
коливаннями секреції яєчникових гормонів. Високі 
відсоткові показники інфекційних уражень піхви 
пов`язані зі зниженням резистентності організму в 
різні, залежні від гормональних або метаболічних 
змін, періоди життя жінки, а також ушкодженням 
епітелію, недостатньою кількістю лактобацилярної 
мікробіоти, адекватного стану локального імунітету 
і зниженням продукції імуноглобулінів класу А та 
М, що є однією з причин розвитку та підтримання 
інфекційного процесу. 

Чимало авторів вважають, що заселення піхви 
умовно-патогенними мікроорганізмами пов`язано зі 
зниженням імунологічної реактивності та зміною 
інтерферонового статусу, пригніченням місцевого 
імунітету. За даними Ч. Бекман і співавторів мікро-
біота генітального тракту залежить від гормональ-
ного статусу, характер якого обумовлює метаболіч-
ну селекцію тих чи інших мікроорганізмів. В. Н. Сє-
ров вважає, що на аутофлору впливають не тільки 
гормональні чинники, а й інвазивні діагностичні і 
лікувальні маніпуляції, тривалий або безконтроль-
ний прийом антибіотиків, цитостатиків, гормональ-
них препаратів, іонізуюче випромінювання та різні 
екстремальні умови. Не менш важливим моментом 
є анатомічна особливість розташування піхви і ки-
шечника, наявність у цих органів загальних лімфа-

тичних і кровоносних шляхів, що забезпечує високу 
частоту обміну [37-40]. 

Отримані дані корелюють з результатами 
Odoki M, et al., що відмічали наявність мікробних 
агентів в уретрі – до 15,0%, цервікальному каналі – 
до 10,0% у піхві – 10,0-70,0% випадків у жінок від 
17 до 80 років. Результати досліджень Yu F, et al. 
свідчать, що найчастіше збудники інфекційних за-
хворювань вражають піхву – до 60,0%, менше цер-
вікальний канал – до 15,0%, та уретру – до 5,0% 
випадків [41, 42].  

Порушення мікробіоценозу в біотопах сечоста-
тевої системи з подальшим розвитком дисбіотич-
них станів і виникненням інфекцій надзвичайно 
поширені у жінок репродуктивного віку та реєстру-
ються в 15,0-73,0% випадків. Дані про контамінацію 
уропатогенними бактеріями жінок різноманітні, так 
як вони залежать від структури досліджуваних по-
пуляцій, характеру застосовуваних методів діагно-
стики, трактування клінічних проявів та інших фак-
торів. У середньому інфекційні ураження урогені-
тального тракту діагностують з частотою від 4,0% 
до 87,0% в залежності від контингенту пацієнток. 
Однак визначити справжню частоту інфікованості 
осіб жіночої статі не виявляється можливим у 
зв'язку з тим, що у третини жінок процес протікає 
безсимптомно [1, 3, 5, 6, 31-33, 43, 44].  

За досліджений період з 2017 по 2019 роки 
було обстежено 177 чоловіків, із яких 82 (46,33%) 
пацієнти виявились інфікованими збудниками уро-
генітальних захворювань, що викликали ураження 
різних відділів репродуктивного тракту. Найчастіше 
інфекційні агенти виділялись із уретри та еякуляту, 
при цьому найбільш враженою категорією вияви-
лись чоловіки репродуктивного віку 17-35 років – 
14,28-37,04% випадків із уретри та 14,28-19,05% із 
еякуляту; дещо менше інфіковані пацієнти 36-55 
років – 11,11-19,05% випадків із уретри та 3,71-
14,28% із еякуляту; й найменші показники зареєст-
ровані в групі пацієнтів 56-75 років – 7,41-14,28% 
випадків із уретри та 4,76-7,41% із еякуляту. Зі 

значно меншою частотою спосте-
рігалась колонізація мікроорганіз-
мами з патогенним потенціалом 
інших біотопів: з секрету проста-
ти найчастіше виділялись бакте-
рії у чоловіків 36-55 років – 7,41-
11,43%, а найменше від чоловіків 
17-35 та 56-75 років – 2,86-3,0% 
випадків; з препуциального мішку 
частіше виділялись мікроорганіз-
ми від чоловіків 17-35 років – 
4,76-14,28% та 3,71-5,27% випад-
ків – від чоловіків 36-55 та 56-75 
років (рис. 3).  

Рис. 2. Частота інфекційних уражень окремих біотопів урогенітального  
тракту жінок різного віку за 2017-2019 роки 
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Колонізація уретри умовно-патогенними та 
патогенними мікроорганізмами знаходиться в пря-
мій залежності від перенесених раніше запальних 
процесів в сечостатевих органах, що закономірно 
призводить до зниження місцевого імунітету, а та-
кож від асоціативних взаємин між мікроорганізма-
ми при змішаних інфекціях. Контамінація уретри 
скоріше за все пояснюється циклічними змінами 
природньої резистентності макроорганізму. Еяку-
лят здорових чоловіків має власну мікробіоту, яка 
завдяки своїй метаболічній активності в нормі пе-
решкоджає заселенню патогенами. У той же час її 
асоціанти, набуваючи агресивного потенціалу, самі 
стають причиною запальних захворювань сечоста-
тевої системи. Очевидно, що зниження колоніза-
ційної резистентності урогенітального тракту може 
сприяти розмноженню як опортуністичних, так і 
справжніх патогенних мікроорганізмів [45]. 

Отримані дані корелюють з результатами Mä-
ndar R, який констатував наявність збудників інфе-
кційних уражень в репродуктивному тракті чолові-
ків – до 55,0% випадків [46]. За даними Rowe M, et 
al. та Ruggeri M, et al., контамінація мікробними 
агентами секрету простати та препуциального міш-
ку зафіксована у 10,0% випадків, уретри – від 15,0 
до 45,0% та еякуляту – до 25,0% випадків [47, 48].  

Порушення складу мікробіому генітальної сфе-
ри більш характерна для чоловіків репродуктивно-
го віку, відсоткова частка ураження яких за даними 
низки авторів складає від 22,0% до 60,0%. Контамі-
нація мікроорганізмами сечостатевої системи чо-
ловіків пов`язана зі зниженням місцевого імунітету, 
порушенням правил інтимної гігієни або надмірним 
застосуванням антисептичних препаратів, анома-
ліями будови статевих органів, аденомою передмі-
хурової залози, стриктурою уретри та впливом ін-
ших чинників [5, 6, 31, 33]. 

З метою визначення спектру збудників інфек-
цій сечостатевої системи було проведено моніто-
ринг частоти зустрічальності мікробних агентів, 
виділених від пацієнтів різних категорій. За дослі-
джений період з 2017-2019 роки у дітей та підлітків 

виділялись бактерії видів: Escherichia 
coli – 30,84-37,67% випадків, Streptococ-
cus pyogenes –11,76-21,27%, Haemophi-
lus influenzae / H. parainfluenzae – 8,82-
20,21%, Proteus mirabilis –7,35-11,59%, 
Streptococcus agalactiae – 5,80-9,57%, 
Streptococcus anginosus group – 5,32-
14,57%, Candida spp. – 4,43-19,11%, 
Pseudomonas aeruginosa – 4,25-4,43%, 
Klebsiella pneumoniae – 3,19-10,22%, 
Staphylococcus aureus – 2,12-10,29%, 
Enterobacter spp. – 1,45-2,12% та Morgan-
ella morganii – до 5,79% випадків (рис. 4).  

Слід відмітити, що бактерії видів Escherichia 
coli, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influen-
zae / H. раrainfluenzae та дріжджоподібні гриби  
роду Candida протягом досліджуваного періоду 
виявлялись практично з однаковою частотою, що 
підтверджує їх роль у розвитку дисбіотичних роз-
ладів. Отримані дані співпадають з даними авторів 
Stricker T, et al., Ranđelović G, et al., Bumbulienė Ž, 
et al. та Yilmaz AE, et al., що відмічали наявність 
мікроорганізмів видів: E. coli – до 40,0%, St. pyo-
genes – до 25,0%, H. influenzae / H. parainfluenzae – 
до 20,0%, Candida spp. – до 20,0% випадків у даній 
віковій категорії населення [21, 49-51].  

Моніторинг інфікування урогенітальної сфери 
обстежених жінок продемонстрував іншу картину: 
найчастіше виділялись мікроорганізми видів Urea-
plasma spp. – 18,75-44,12% випадків, Candida albi-
cans – 28,77-40,0%, Streptococcus agalactiae – 9,59-
25,0%, Mycoplasma hominis – 6,25- 20,49%, Es-
cherichia coli – 12,33-16,83%, Klebsiella pneumo-
niae – 5,0-12,33%, Enterococcus faecalis – 1,25-
10,96%, Streptococcus anginosus group – 1,25-3,20% 
та Proteus mirabilis – до 1,37% випадків (рис. 5). 

У дослідженнях Larsen B, et al., Scaldazza CV, 
et al. та Nadi HM, et al. показано частоту інфікуван-
ня жінок репродуктивного віку: Escherichia coli – до 
18,0% випадків, Streptococcus agalactiae – до 
30,0%, Ureaplasma spp. – до 45,0%, Mycoplasma 

Рис. 3. Частота інфекційних уражень окремих біотопів урогенітально-
го тракту чоловіків різного віку за 2017-2019 роки 

 

Рис. 4. Видовий спектр мікроорганізмів, виділених із 
урогенітальної системи дітей і підлітків 
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hominis – до 25,0% та Candida albicans – до 50,0% 
випадків [52-54].  

У результаті діагностики урогенітальних захво-
рювань обстежених чоловіків за досліджений пері-
од було встановлено наступний спектр основних 
збудників інфекційних уражень: Escherichia coli – 
18,53-65,23% випадків, Enterococcus faecalis –  
7,42-21,88%, Candida albicans – 3,71-15,98%, 
Staphylococcus aureus – 13,05-14,83%, Klebsiella 
pneumoniae і Proteus mirabilis – 3,71-12,50%, Pseu-
domonas aeruginosa – 3,71-8,70%, Ureaplasma 
spp. – 3,13-7,42%, Mycoplasma hominis – до 7,42% 
та Morganella morganii – до 3,71% випадків (рис. 5). 

Аналогічні дані були отримані Ruggeri M, et al. 
та De Seta F, et al., що відмічали частоту ураження 
чоловічої генітальної сфери умовно-патогенними 
мікроорганізмами при обстеженні пацієнтів репро-
дуктивного віку: Escherichia coli – до 70,0%, Entero-
coccus faecalis – до 25,0%, Staphylococcus aureus  – 
до 15,0%, Streptococcus agalactiae – до 20,0%, Can-
dida albicans – до 20,0% випадків [48, 55].  

В результаті проведених досліджень можна 
визначити пріоритетних збудників, які найчастіше 
викликають ураження урогенітального тракту осіб 
різних вікових категорій і статі: у дітей та підлітків – 
це Escherichia coli, Streptococcus pyogenes, Haemo-
philus influenzae / H. parainfluenzae та Candida spp., 
у жінок – Ureaplasma spp., Candida albicans, Strep-
tococcus agalactiae, Mycoplasma hominis та Escheri-
chia coli; у чоловіків – Escherichia coli, Enterococcus 
faecalis, Candida albicans та Staphylococcus aureus. 

На наступному етапі досліджень було проведе-
но аналіз рівнів стійкості виділених штамів уропа-
тогенних мікроорганізмів до антимікробних препа-
ратів, оскільки проблема антибіотикорезистентнос-
ті збудників інфекційних хвороб залишається за-
надто актуальною. Виникнення антибіотикорезис-

тентності мікроорганізмів – це єдиний біологічний 
процес, причиною якого є широке та нераціональ-
не застосування антибіотиків. Нераціональна анти-
біотикотерапія істотно змінює біологічні властивос-
ті мікроорганізмів і сприяє формуванню популяцій 
антибіотикорезистентних варіантів, що часто приз-
водить до розвитку рецидивуючих інфекцій і пато-
логічних змін в урогенітальній системі макроорганіз-
му. Отже, зростання стійкості мікроорганізмів до 
антибіотичних препаратів диктує необхідність дина-
мічного моніторингового процесу в усіх країнах, в 
тому числі в Україні, так як за останні роки пробле-
ма розвитку резистентності мікроорганізмів до ос-
новних груп антимікробних препаратів переросла з 
медичної у вагому соціально-економічну [7-10]. 

За результатами проведених досліджень у  
2017-2019 роках було виявлено 221 стійких до ан-
тибіотиків варіантів із 683 виділених культур умов-
но-патогенних та патогенних мікроорганізмів 
(рис. 6). Найвищі рівні стійкості у досліджених груп 
мікроорганізмів було встановлено по відношенню 
до препаратів класу тетрациклінів, зокрема до док-
сицикліну – 34,85-46,43% випадків і цефалоспори-
нів, особливо до цефепіму – 6,06-42,86% випадків. 
Як відомо резистентність бактерій до препаратів 
тетрациклінового ряду розвивається в результаті 
змін рецепторних сайтів на малій субодиниці рибо-
соми і активного ефлюксу антибіотика з клітини 
мікроорганізму. За даними низки авторів інтенсив-
ний ріст стійкості бактерій до тетрациклінів 
пов`язують з активним обміном генів ключових  
факторів, залучених у відповідні процеси в бакте-
ріальних популяціях. Резистентність бактерій до 
препаратів цефалоспоринового ряду обумовлена 
одним із механізмів: 1) модифікація пептидоглі-
кану, що призводить до зниження ефективності 
препарату; 2) гідролізна активація антибіотика бета-

Рис. 5. Частота виявлення умовно-патогенних мікроорганізмів в урогенітальній системі жінок і чоловіків 
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лактамазами; 3) порушення проникності зовнішніх 
структур мікробної клітини і труднощі зв'язування 
антибіотика з пептидогліканом [56-58]. 

Дещо менші рівні стійкості зафіксовано до пре-
паратів класу фторхінолонів, особливо до ципроф-
локсацину – 10,60-25,0% випадків. Основні меха-
нізми резистентності класичних бактерій до фторхі-
нолонів пов`язують зі зміною структури двох бакте-
ріальних ферментів, на які діють ці антибіотики – 
ДНК-гірази і топоізомерази ІV, які відповідають в 
бактеріальній клітини за конформаційні зміни ДНК, 
необхідні для її нормальної реплікації, а також з 
модифікаціями мішені в результаті мутацій в обла-
сті QRDR (Quinolone Resistance-Determing Region) 
генів-мішеней, а також зі зниженням накопичення 
препаратів в клітині і придбанням детермінант стій-
кості шляхом горизонтального перенесення генів 
[56-59]. 

Ступінь розвитку стійкості до азтреонаму групи 
монобактамів у досліджених культур мікроорганіз-
мів коливався в межах – 15,47-22,54% випадків. 
Виникнення резистентності до монобактамів пов’я-
зують зі зміною структури клітин мікроорганізмів: 
втратою мішені, на яку діє препарат; відсутності, 
зниження кількості або змінами будови рецепторів 
для зв`язку з антибіотиком; а також зі зменшенням 
проникності зовнішньої оболонки або пригніченням 
активації аутолітичних ферментів [57, 58]. До хло-
рамфеніколу із групи амфеніколів резистентність 
встановлена у 8,45-21,22% виділених культур уро-
патогенних бактерій. Механізм стійкості до амфені-
колів обумовлений інактивацією антибіотика спе-
цифічними ацетилтрансферазами, біосинтез яких 
знаходиться під плазмідним контролем [57]. Мак-
роліди були не ефективними по відношенню до 

17,86-19,72%, а лінкозаміди – до 9,09-16,91% клі-
нічних ізолятів збудників інфекцій. Розвиток резис-
тентності до препаратів цих класів пов`язують з 
пригніченням проникнення антибіотика у клітину, а 
також зі структурними змінами 50S субодиниці ри-
босом. Процес метилювання цієї субодиниці бакте-
ріальної рибосоми зумовлює високий рівень стійко-
сті. Іншим механізмом резистентності мікроорганіз-
мів може бути активне виведення цих антибіотиків 
із бактеріальної клітини за допомогою ферментних 
систем [56]. До ко-тримоксазолу із групи сульфані-
ламідних препаратів виявились стійкими  
4,23-13,64% культур. Резистентність бактерій до 
сульфаніламідів обумовлена інтенсивною продук-
цією параамінобензойної кислоти, що може бути 
результатом набуття бактеріями генів синтезу дигі-
дрофолатредуктази і дигідроптероатсинтетази, 
стійких до інгібіції [56, 59]. Розвиток резистентності 
у виділених штамів мікроорганізмів за досліджений 
період спостерігався в найменшому ступені по від-
ношенню до ампіциліну – 6,06-9,86%; амікацину – 
5,95-7,04%; фурадоніну – 2,38-3,03%; ванкоміци-
ну – до 2,82%; іміпенему – до 2,82%; лінезоліду – 
до 1,52% випадків.  

Отримані дані корелюють з результатами дос-
ліджень авторів Yusuf EO, et al. та Amin ET, et al., 
що відмічали найвищі рівні прояву стійкості у клі-
нічних ізолятів уропатогенних мікроорганізмів до 
антибіотичних препаратів класів: тетрацикліни – до 
50,0%, цефалоспорини – до 45,0%, фторхінолони – 
до 30,0%, монобактами – до 25,0%, макроліди – до 
25,0%, амфеніколи – до 25,0%, лінкозаміди – до 
20,0%, сульфаніламіди – до 15,0%, пеніциліни – до 
15,0%, аміноглікозиди – до 10,0% та найменші рівні 
встановлено до нітрофуранів, оксалідонів, глікопе-
птидів, карбопенемів – до 5,0% випадків [11, 12].  

За період проведення досліджень з 2017 по 
2019 роки спостерігалась тенденція до зростання 
прояву резистентності у мікроорганізмів, що цирку-
люють в урогенітальній системі, по відношенню до 
антибіотиків: ципрофлоксацину – на 14,4%, клінда-
міцину – на 7,82%, азтреонаму – на 7,07%, ампіци-
ліну – на 3,80%, іміпінему та ванкоміцину –  
на 2,82%, еритроміцину – на 1,86%, амікацину –  
на 1,09%; в той же час зареєстровано позитивну 
динаміку зниження стійкості до: цефепіму –  
на 36,26%, доксицикліну – на 11,58%, хлорамфені-
колу – на 4,56%, ко-тримоксазолу – на 2,92%, ліне-
золіду – на 1,52%, фурадоніну – на 0,65%. 

Висновки 
1. В результаті проведеного порівняльного аналізу 

показників інфікування органів урогенітальної 
системи пацієнтів різних вікових категорій і статі 
встановлено високий ступінь ураження окремих 
біотопів: вульва (41,75-48,53% випадків) у дівчат 

Рис. 6 Динаміка розвитку резистентності до антимікроб-
них препаратів у виділених ізолятів уропатогенних  

мікроорганізмів 
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і уретра (25,0-100%) у хлопчиків 1-5 років; піхва 
(45,83-65,98%) і цервікальний канал (7,22-
14,71%) у жінок 17-35 років; уретра (14,28-
37,04%) та еякулят (14,28-19,05% випадків) у 
чоловіків 17-35 років. 

2. При дослідженні мікробного пейзажу репродук-
тивного тракту обстежених пацієнтів визначено 
спектр пріоритетних збудників урогенітальних 
інфекцій: у дітей і підлітків – це Escherichia coli, 
Streptococcus pyogenes, Haemophilus spp., Can-
dida spp.; у жінок – Ureaplasma spp., Candida 
albicans, Streptococcus agalactiae, Mycoplasma 
hominis, Escherichia coli; у чоловіків – Escherichia 
coli, Enterococcus faecalis, Candida albicans та 
Staphylococcus aureus. 

3. За результатами моніторингу циркуляції антибіо-
тикорезистентних варіантів уропатогенних мікро-
організмів за 2017-2019 роки показано тенденцію 

до зростання прояву стійкості до препаратів: 
ципрофлоксацину – на 14,4%, кліндаміцину – на 
7,82%, азтреонаму – на 7,07%, ампіциліну – на 
3,80%, іміпінему та ванкоміцину – на 2,82%, ери-
троміцину – на 1,86%, амікацину – на 1,09%. 
Перспективи подальших досліджень. Пред-

ставлені дані свідчать про необхідність постійного 
мікробіологічного моніторингу з метою підвищення 
ефективності лікування хворих на запальні захво-
рювання сечостатевих органів. Призначення синд-
ромного лікування урогенітальних інфекцій необ-
хідно проводити з урахуванням визначеної чутли-
вості збудників до антимікробних препаратів. Крім 
того, отримані дані складають основу для розробки 
профілактичних і лікувальних заходів та попере-
дження виникнення урогенітальних інфекцій і пато-
логій репродуктивної сфери. 
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ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ВАРИАНТОВ  
МИКРООРГАНИЗМОВ-ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ОТДЕЛЬНЫХ БИОТОПАХ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА  
ПАЦИЕНТОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА И ПОЛА 
Виноградова К. О., Гаврилюк В. Г., Скляр Т. В., Соколова И. Е. 
Резюме. Проведено исследование качественного и количественного состава микробиоты опреде-

ленных биотопов урогенитального тракта 2086 пациентов Лечебно-диагностического центра на базе 
Днепровской медицинской академии (г. Днепр) в течение 2017-2019 годов. По результатам проведенного 
сравнительного анализа установлен факт развития инфекционных поражений у 563 человек, что состав-
ляло в 2017 году – 28,89%, 2018 – 25,13%, 2019 – 27,32% случаев. Сравнительный анализ позволил ус-
тановить высокую степень поражения отдельных биотопов: вульва (41,75-48,53% случаев) у девочек и 
уретра (25,0-100%) у мальчиков 1-5 лет; влагалище (45,83-65,98%) и цервикальный канал (7,22-14,71%) у 
женщин 17-35 лет; уретра (14,28-37,04%) и эякулят (14,28-19,05% случаев) у мужчин 17-35 лет. При ис-
следовании микробного пейзажа репродуктивного тракта обследованных пациентов определен спектр 
приоритетных возбудителей урогенитальных инфекций: у детей и подростков – это Escherichia coli, Strep-
tococcus pyogenes, Haemophilus spp., Candida spp.; у женщин – Ureaplasma spp., Candida albicans, Strepto-
coccus agalactiae, Mycoplasma hominis, Escherichia coli; у мужчин – Escherichia coli, Enterococcus faecalis, 
Candida albicans и Staphylococcus aureus. При определении эффективности антимикробного действия 
ряда антибиотиков разных фармакологических групп на выделенные клинические изоляты микроорга-
низмов-возбудителей инфекционных процессов установлено высокие уровни устойчивости в исследо-
ванных групп микроорганизмов по отношению к препаратам класса тетрациклинов, в частности к докси-
циклину – 34,85-46,43% случаев; цефалоспоринов, особенно к цефепиму – 6,06-42,86% и фторхиноло-
нов, в частности к ципрофлоксацину – 10,60-25,0% случаев. Проведенный мониторинг циркуляции анти-
биотикорезистентных вариантов уропатогенных микроорганизмов за 2017-2019 годы, показал тенденцию 
к росту проявления устойчивости к препаратам: ципрофлоксацину – на 14,4%, клиндамицину – на 7,82%, 
азтреонаму – на 7,07%, ампициллину – на 3,80%, имипинему и ванкомицину – на 2,82%, эритромицину – 
на 1,86%, амикацину – на 1,09%; в то же время зарегистрировано положительную динамику снижения 
устойчивости к цефепиму – на 36,26%, доксициклину – на 11,58%, хлорамфениколу – на 4,56%,  
ко-тримоксазолу – на 2,92%, линезолиду – на 1,52%, фурадонину – на 0,65%. Представленные данные 
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свидетельствуют о необходимости постоянного микробиологического мониторинга с целью повышения 
эффективности лечения больных на воспалительные процессы в мочеполовых органах. 

Ключевые слова: биотопы, урогенитальный тракт, микробный пейзаж, антибиотикорезистентность, 
возрастные и гендерные категории. 
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The Detection Rate of Antibioticresistant Variants  
of Microorganisms–Causative Agents of Infectious Processes  
in Selected Habitats of the Urogenital Tract of Patients of Different Age and Sex 
Vinogradova K. O., Gavrilyuk V. G., Sklyar T. V., Sokolova I. E. 
Abstract. The purpose of the work was to monitor the composition of the microbiota of certain biotopes of 

the urogenital system and to identify antibiotic-resistant strains of microorganisms that cause infectious diseases 
in patients of different ages and sexes for the period 2017-2019. 

Material and methods. We studied qualitative and quantitative composition of the microbiota of certain bio-
topes of the urogenital tract of 2086 people of different age and sex who were patients of the Medical Diagnostic 
Center on the basis of the Dnieper Medical Academy (Dnipro) during 2017-2019.  

Results and discussion. The results of the comparative analysis showed the development of infectious le-
sions in 563 people, which amounted to 28.89% in 2017, 25.13% in 2018, and 27.32% of cases in 2019. A com-
parative analysis revealed a high degree of damage to individual biotopes: vulva (41.75-48.53% of cases) in 
girls and urethra (25.0-100%) in boys of 1-5 years; vagina (45.83-65.98%) and cervical canal (7.22-14.71%) in 
women 17-35 years; urethra (14.28-37.04%) and ejaculate (14.28-19.05% of cases) in men 17-35 years. In the 
study of the microbial landscape of the reproductive tract of the examined patients, the spectrum of priority 
pathogens of urogenital infections was determined: in children and adolescents it was Escherichia coli, Strepto-
coccus pyogenes, Haemophilus spp., Candida spp.; in women: Ureaplasma spp., Candida albicans, Streptococ-
cus agalactiae, Mycoplasma hominis, Escherichia coli; in men: Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Candida 
albicans and Staphylococcus aureus. When determining the effectiveness of the antimicrobial action of a num-
ber of antibiotics of different pharmacological groups on the isolated clinical isolates of microorganisms which 
are the causative agents of infectious processes, high levels of resistance were established in the studied 
groups of microorganisms in relation to drugs of the tetracycline class, in particular to doxycycline –  
34.85-46.43% of cases; cephalosporins, especially to cefepime – 6.06-42.86% and fluoroquinolones, in particu-
lar to ciprofloxacin – 10.60-25.0% of cases. 

Conclusion. Monitoring of the circulation of antibiotic-resistant variants of uropathogenic microorganisms 
during 2017-2019 showed a tendency to increased manifestations of drug resistance: ciprofloxacin – by 14.4%, 
clindamycin – by 7.82%, aztreonam – by 7.07%, ampicillin – by 3,80%, imipinem and vancomycin – by 2.82%, 
erythromycin – by 1.86%, amikacin – by 1.09%. At the same time, there was a positive trend in reducing resis-
tance to cefepime – by 36.26%, doxycycline – by 11.58%, chloramphenicol – by 4.56%, co-trimoxazole – by 
2.92%, linezolid – by 1.52 %, furadonin – by 0.65%. The presented data indicated the need for constant microbi-
ological monitoring in order to increase the effectiveness of treatment of patients with inflammatory processes in 
the genitourinary organs. 

Keywords: biotopes, urogenital tract, microbial landscape, antibiotic resistance, age and gender categories. 
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