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Ефективний нагляд та контролювання інфекцій забезпечує безпечне се-
редовище для персоналу, клієнтів і тварин в умовах ветеринарної клініки. 
Це дає змогу зменшити ризик виникнення інфекцій пов’язаних з лікуванням 
у стаціонарі та зоонозних інфекцій. Крім того, значною загрозою є розвиток 
антимікробної резистентності, яка пов’язана як з обґрунтованим, так і нена-
лежним застосуванням антибактеріальних препаратів для лікування людини і 
тварин, виробництвом продуктів харчування,  а також із неефективністю захо-
дів щодо контролювання поширення інфекційних захворювань.

Тому проведення мікробіологічного моніторингу є важливим для оці-
нювання складу мікробного пейзажу ветеринарної установи та своєчасного 
виявлення його динамічних змін і якості проведення санітарно-гігієнічних 
та дезінфекційних заходів. 

Для проведення досліджень брали змиви з різних поверхонь. Перший 
етап – в процесі роботи клініки; другий – після проведення дезінфекції.

Результати бактеріологічних досліджень змивів з поверхонь приміщень 
ветеринарної клініки «Імпульс» м. Львів (оглядової, стаціонару та операцій-
ної) засвідчили наявність у пробах E.coli та Staphylococcus spp.

Важливою складовою роботи лабораторії клініки в системі інфекційно-
го контролю є визначення чутливості наявних в приміщеннях мікроорганіз-
мів до антибіотиків та проведення систематичного моніторингу загальних 
тенденцій антибіотикорезистентності, що дозволить відстежувати форму-
вання стаціонарних штамів.

Отримані результати засвідчили, що E.coli були чутливі до еритроміцину, 
цефалексину, хлорамфеніколу, цефтріаксону, гентаміцину, доксацикліну, ци-
профлоксацину, норфлоксацину та метіциліну і проявляли стійкість до канамі-
цину, кларитроміцину та амоксиклаву. 

Водночас, Staphylococcus spp. були резистентні до еритроміцину, хло-
рамфеніколу, канаміцину, кларитроміцину, амоксиклаву та норфлоксацину, 
до всіх інших препаратів – чутливі.

Ключові слова: ветеринарна клініка, моніторинг, інфекційний кон-
троль, профілактика стаціонарних інфекцій, антибіотикорезистентність, дез- 
інфекція.
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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. Пропорційно зростанню внутріш-
нього ринку тварин-компаньйонів, ветеринарні 
лікарні також покращили рівень медичної до-
помоги, наприклад, застосування антибіотиків 
широкого спектру дії, збільшення тривалості 
госпіталізації через комплексне лікування та 

роботу відділень невідкладної допомоги [1, 2].  
Однак інтерес до внутрішньолікарняної інфек-
ції у ветеринарних клініках мінімальний, тобто 
це може бути проблемою лише для домашніх 
улюбленців [3, 4].

Не зважаючи на це, в умовах сьогодення 
все частіше постає загроза виникнення стійких 
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до антибіотиків мікроорганізмів [5, 6]. Виник-
нення антибіотикорезистентності у тварин є 
наслідком використання препаратів з профі-
лактичною метою, застосування емпірично-
го лікування, антибіотиків широкого спектру 
дії. Крім цього, незакінчений курс лікування, 
постійне вживання антибіотиків з їжею або ж  
надмірні дози препарату є також причиною 
виникнення стійких форм. Як наслідок це 
призводить до збільшення кількості витрат 
пов’язаних з лікуванням, захворюваністю та 
смертністю. Антибіотики системної дії мають 
властивість виділятися організмом тварин з 
сечею, калом, видихуваним повітрям. Це спри-
чиняє ризик виникнення циркуляції мульти-
резистентної флори в умовах ветеринарного 
закладу [7–10]. Як наслідок, може привести 
до втрати чутливості того чи іншого збудни-
ка до дії антибіотика та неефективності ліку-
вання. Інфікованих резистентними формами 
вилікувати складно, а інколи неможливо. Такі 
мікроорганізми здатні виживати та розмножу-
ватися за наявності антибіотиків. Коли йдеть-
ся про сучасну ветеринарну клініку, де прово-
дять постійний прийом пацієнтів, стаціонарне 
утримання та лікування, перебування хворих 
тварин в післяопераційний період, актуальною 
є проблема попередження виникнення «ста-
ціонарної інфекції» [2, 11]. Тому біобезпека є 
важливим аспектом для функціонування кліні-
ки ветеринарної медицини, оскільки від цього 
залежить якість та результативність наданих 
лікарями послуг щодо лікування та догляду за 
хворими тваринами [12]. У зв’язку з цим, не-
обхідно проводити дослідження з виявлення 
можливого патогену, для того щоб розуміти 
ймовірність виникнення стаціонарної інфекції, 
систематично проводити дезінфекцію, стери-
лізацію інструментів та контроль за гігієною 
персоналу [13–16].

Інфекції, спричинені стійкими до лікар-
ських засобів бактеріями, пов'язані з трива-
лим перебуванням у клініках, порівняно з 
інфекціями спричиненими сприйнятливими 
бактеріями, становлять значну загрозу [8, 10]. 
Систематична ефективна практика дезінфекції 
в клініках може запобігти інфекціям, зменшив-
ши навантаження збудника хвороби в устано-
вах для лікування дрібних тварин [2, 6, 17].

Мета роботи – вивчення видового складу 
циркулюючої мікрофлори в умовах приватної 
ветеринарної клініки та її стійкості до антибак-
теріальних препаратів.

Матеріал і методи досліджень. Дослі-
дження проводили в умовах приватної ветери-
нарної клініки «Імпульс» м. Львів та кафедри 
епізоотології Львівського національного уні-

верситету ветеринарної медицини та біотехно-
логій ім. С.З. Ґжицького.

Для проведення досліджень брали змиви з 
різних поверхонь: в приміщеннях оглядового 
залу, стаціонарного відділення та операційної 
кімнати. Перший етап – в процесі роботи кліні-
ки; другий – після проведення дезінфекції. Для 
дезінфекції в клініці використовували «Фамі-
дез» (Україна) відповідно до настанови щодо 
використання.

Після забору досліджувані проби витри-
мували в середовищі збагачення (1 % пептон-
ній воді) протягом доби за температури 37 °С. 
Про наявність бактеріальної флори свідчить 
помутніння середовища, яке виникає внаслі-
док метаболізму мікроорганізмів [18]. Про-
бірки, в яких не відбулося помутніння після 
завершення інкубації, характеризують нега-
тивний результат, тобто відсутність росту бак-
терій на збагаченому середовищі. В подаль-
шому проводили посів виділених культур на 
середовище Плоскірєва, жовтково-сольовий 
агар (ЖСА) та кров’яний агар. Мікроскопію 
виділених мікроорганізмів проводили через 
фарбування препаратів-мазків за методом 
Грама, а також за сукупністю культуральних, 
морфологічних властивостей мікроорганізмів 
за «Визначником бактерій Берджі» [19]. Для 
вивчення чутливості до антибіотиків ізоляти 
висівали на середовище Мюллера-Хілтона та 
використовували диски з антибактеріальними 
препаратами.

Результати дослідження. Багатьма дослі-
дженнями доведено, що ефективний нагляд та 
контролювання інфекцій дає змогу забезпечити 
безпечне середовище для персоналу, клієнтів і 
тварин в умовах ветеринарної клініки. Це дає 
змогу зменшити ризик виникнення інфекцій 
пов’язаних із лікуванням у стаціонарі та поши-
ренням зоонозних інфекцій [12, 17]. Крім того, 
значною загрозою є розвиток антимікробної 
резистентності, яка пов’язана як з обґрунтова-
ним, так і неналежним застосуванням антибак-
теріальних препаратів для лікування людини і 
тварин, вирощуванням продуктів харчування, а 
також із неефективністю заходів щодо контро- 
лю поширення інфекційних захворювань у ве-
теринарних клініках [1].

Плановий мікробіологічний моніторинг 
у приміщеннях ветеринарних закладів (осо-
бливо в операційному відділі) проводять з ме-
тою недопущення антибіотикорезистентних 
штамів мікроорганізмів, зокрема: S. aureus, 
Streptococcus spp., E. faecalis, E. faecium,  
E. coli, Proteus vulgaris, P. mirabilis, Klebsiella 
spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp.,  
P. aeruginosa, Acenotobacter spp. [8, 13].
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За результатами бактеріологічних дослі-
джень змивів із поверхонь приміщень ветери-
нарної клініки «Імпульс» під час прийому тва-
рин виявлено в пробах E. coli та Staphylococcus 
spp. (табл. 1). 

Після відбору 25 проб з поверхонь в проце-
сі прийому та утримування пацієнтів у кліні-
ці позитивні змиви (помутніння) спостерігали 
у 4 пробірках (поверхні оглядової, боксів для 
тварин та підлоги стаціонару). Після планової 
дезінфекції характерне помутніння відбулося 
лише у двох пробах (у боксі для тварин та під-
логи стаціонару).

Інокульом пересівали на тверді поживні 
середовища. На середовищі Плоскірєва, яке 
містить інгібітори діамантовий зелений, жовч 
та йод диференціація проходить завдяки фер-
ментації лактози за наявності нейтрального 
червоного.

Лактопозитивні бактерії знижують рівень 
рН та набувають червоного забарвлення, вод-
ночас бактерії, які не ферментують глюкозу 
залишаються безбарвними (рис. 1). На ЖСА 

виявили колонії Staphylococcus spp., які мають 
лецитазну активність. Навколо таких колоній 
утворюються зони помутніння з перламутро-
вим відтінком (рис. 2).

З метою визначення ступеня гемолітичної 
активності отримані культури пересівали на 
кров’яний агар. Відсутність зони просвітління 
навколо колоній вказує, що у культивованих 
збудників відсутня гемолітична активність 
(рис. 3).

Раціональне використання антибіотиків у 
ветеринарних клініках має забезпечити ефек-
тивне лікування тварин [20]. Тому важливою 
складовою роботи лабораторії клініки в систе-
мі інфекційного контролю є визначення чутли-
вості наявних в приміщеннях мікроорганізмів 
до антибіотиків та проведення систематичного 
моніторингу загальних тенденцій антибіотико- 
резистентності, що дозволить відстежувати фор-
мування «внутрішньолікарняних» штамів [9, 11].

З цією метою було проведено визначення 
чутливості виділених культур до антибактері-
альних препаратів (табл. 2). 

Таблиця 1 – Виділена мікрофлора з поверхонь ветеринарної клініки «Імпульс» м. Львів

№ 
п/п Об’єкт досліджень Показники дослідження, КУО,

в процесі роботи
Показники дослідження, КУО

після дезінфекції

1 Стіл оглядовий Staphylococcus spp. 1×106

E.coli 1×107 -

2 Підлога оглядової кімнати E. coli 1×106 E. coli 1×106

3 Стіл операційної - -
4 Ручка дверей операційної - -

5 Бокс для тварин (стаціонар) Staphylococcus spp. 5×107

E. coli 1×107 -

6 Підлога стаціонару Staphylococcus spp. 1×106

E. coli1×107 E. coli 1×106

    Рис. 1. Ріст на живильних середовищах      Рис.  2. Ріст на живильних середовищах
                    (середовище Плоскірєва):                                 (жовтково-сольовий агар):

                                  А – Staphylococcus spp.                                        А – Staphylococcus spp.
                                            Б – E. coli.                                                        Б – ріст відсутній.                                 
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Таблиця 2 – Чутливість виділених культур до антибак- 
                     теріальних препаратів

№ 
п/п Назва препарату

Чутливість
Staphylococcus 

spp. E. coli

1 Еритроміцин Р Ч

2 Цефалексин Ч Ч

3 Хлорамфенікол Р Ч

4 Цефтріаксон Ч Ч

5 Канаміцин Р Р

6 Гентаміцин Ч Ч

7 Кларитроміцин Р Р

8 Доксициклін Ч Ч

9 Амоксиклав Р Р

10 Ципрофлоксацин Ч Ч

11 Офлоксацин Ч Ч

12 Норфлоксацин Р Ч

13 Метіцилін Ч Ч

Примітка: Ч – чутливий; Р – резистентний.

Отримані результати засвідчили, що E.coli 
була чутливою до еритроміцину, цефалексину, 
хлорамфеніколу, цефтріаксону, гентаміцину, 
доксацикліну, ципрофлоксацину, норфлокса-
цину та метіциліну і проявила стійкість до ка-
наміцину, кларитроміцину та амоксиклаву.

Staphylococcus spp. були резистентні до 
еритроміцину, хлорамфеніколу, канаміцину, 
кларитроміцину, амоксиклаву та норфлоксаци-
ну, до всіх інших препаратів – чутливі. 

Обговорення. Госпіталізація хворих тва-
рин значно підвищує ризик зараження їх інфек-
ціями, оскільки це об’єднує тварин, які ймовір-
но, передають інфекційні агенти тваринам, які 
мають підвищену сприйнятливість. Тому, для 
забезпечення найкращої ветеринарної допомо-
ги, лікарям необхідно мінімізувати ризики до-
даткової шкоди, яка може ненавмисно спіткати 
пацієнта через їх втручання.

Інфекції пов’язані з наданням лікарської 
допомоги у ветеринарних клініках не є лише 
проблемою догляду за пацієнтами; поширен-
ня інфекційних агентів також може суттєво 
вплинути на нормальну роботу клініки, при-
буток, довіру клієнтів, імідж, і навіть може 
вплинути на моральний дух ветеринарних лі-
карів закладу.

Обов’язковими елементами забезпечення 
безпеки пацієнтів та запобігання «внутріш-
ньолікарняним» інфекціям є чисте медичне се-
редовище, обладнання та чисті процедури чи 
практики. Для цього необхідно в подальшому 
проводити активну політику з навчання вете-
ринарних лікарів щодо безпечного використан-
ня ліків та впроваджувати систему нагляду, що 
дасть змогу підвищити безпеку пацієнтів, зни-
зити поширення резистентності до антибіоти-
ків та зоонозних захворювань.

Моніторинг інфекцій пов’язаних з надан-
ням лікарської допомоги надає об’єктивні дані, 
які дозволяють цілеспрямовано контролювати 
гігієнічні норми та заходи профілактики, що 
необхідно для виявлення спалахів. Це покра-
щить розпізнавання та усунення недоліків.

Розвиток стійкості до антибіотиків завжди 
пов’язаний із їх застосуванням. Резистентні 
до антибактеріальних засобів збудники несуть 

Рис. 3. Кров’яний агар:
А – E. coli.                                                       Б – Staphylococcus spp.
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потенційну небезпеку. Тому, моніторинг цир-
кулюючої мікрофлори в лікувальних закладах, 
відстеження стійких форм та систематична де-
зінфекція ефективними засобами є важливим 
для забезпечення ветеринарного благополуччя 
та здоров’я людей і тварин.

Висновки. 1. В результаті проведених до-
сліджень змивів з поверхонь у приміщеннях 
приватної цілодобової ветеринарної клініки 
«Імпульс» м. Львів виявлено в пробах E. coli 
та Staphylococcus spp., концентрація яких най-
більша в стаціонарному відділенні.

2. E. coli проявила стійкість до канаміцину, 
кларитроміцину та амоксиклаву, Staphylococcus 
spp. були резистентні до еритроміцину, хло-
рамфеніколу, канаміцину, кларитроміцину, 
амоксиклаву та норфлоксацину, до всіх інших 
препаратів – чутливі.

3. Нагляд за виявленням резистентних бак-
терій дозволить оцінити основні причини змін 
поширеності резистентності, а в деяких випад-
ках допоможе виявити конкретні проблеми з 
біозахистом та контролем за інфекціями у ве-
теринарній клініці.

Відомості про дотримання біоетичних 
норм. Під час проведення досліджень не по-
страждала жодна тварина, оскільки досліджу-
вали лише поверхні приміщень.

Відомості про конфлікт інтересів. Автори 
стверджують про відсутність конфлікту інтере-
сів щодо їх вкладу та результатів досліджень.
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ций. Кроме того, значительной угрозой является разви-
тие антимикробной резистентности, которая связана 
как с обоснованным, так и ненадлежащим применением 
антибактериальных препаратов для лечения человека и 
животных, производством продуктов питания, а также с 
неэффективностью мер по контролированию распростра-
нения инфекционных заболеваний.

Поэтому проведение микробиологического монито-
ринга является важным для оценки состава микробного 
пейзажа ветеринарного учреждения и своевременного 
выявления его динамических изменений и качества про-
ведения санитарно-гигиенических и дезинфекционных 
мероприятий.

Для проведения исследований брали смывы с раз-
личных поверхностей. Первый этап – в процессе работы 
клиники; второй – после проведения дезинфекции.

Результаты бактериологических исследований 
смывов с поверхностей помещений ветеринарной кли-
ники «Импульс» г. Львов (обзорной, стационара и 
операционной) показали наличие в пробах E. coli и 
Staphylococcus spp.

Важной составляющей работы лаборатории клиники 
в системе инфекционного контроля является определение 
чувствительности имеющихся в помещениях микроорга-
низмов к антибиотикам и проведения систематического 
мониторинга общих тенденций антибиотикорезистент-
ности, что позволит отслеживать формирование стацио-
нарных штаммов.

Полученные результаты показали, что E.coli были 
чувствительны к эритромицину, цефалексину, хлорам-
фениколу, цефтриаксону, гентамицину, доксациклину, 
ципрофлоксацину, норфлоксацину, метициллину и про-
являли устойчивость к канамицину, кларитромицину и 
амоксиклаву.

В то же время, Staphylococcus spp. были резистентны 
к эритромицину, хлорамфениколу, канамицину, клари-
тромицина, амоксиклаву и норфлоксацинак, всем другим 
препаратам – чувствительные.

Ключевые слова: ветеринарная клиника, монито-
ринг, инфекционный контроль, профилактика стационар-
ных инфекций, антибиотикорезистентность, дезинфекция.

Species composition of circulation microflora and its 
resistance to antibacterial drugs in the conditions of the 
impulse veterinary clinic of the city of Lviv

Kisera Ya., Bozhyk L., Grynevych N., Martyniv Yu.
Effective infection surveillance and control provides 

a safe environment for staff, clients and animals in the 
veterinary clinic. This reduces the risk of nosocomial and 
zoonotic infections. In addition, there is a significant risk of 
developing antimicrobial resistance, which is associated with 
both reasonable and inappropriate use of antibacterial drugs 
for the treatment of humans and animals, food production 
and the ineffectiveness of measures to control the spread of 
infectious diseases.

Therefore, microbiological monitoring is important for 
the assessment of the microbial composition of the veterinary 
institution and the timely detection of its dynamic changes 
and the quality of sanitary and disinfection measures.

Flushes from different surfaces were taken for research. 
The first stage – in the process of the clinic; the second – after 
disinfection.

The results of bacteriological examinations of washes 
from the surfaces of the premises of the veterinary clinic 
"Impulse" in Lviv (examination, hospital and operating 
room) showed the presence in the samples of Escherichia coli 
and Staphylococcus spp.

An important component of the clinic's laboratory in 
the infection control system is to determine the sensitivity 
of microorganisms in the room to antibiotics and systematic 
monitoring of general trends in antibiotic resistance, which 
will control the formation of stationary strains.

The results showed that Escherichia coli is sensitive 
to erythromycin, cephalexin, chloramphenicol, ceftriaxone, 
gentamicin, doxacycline, ciprofloxacin, norfloxacin and 
methicillin and is resistant to kanamycin, clarithromycin and 
amoxiclav.

At the same time Staphylococcus spp. were resistant to 
erythromycin, chloramphenicol, kanamycin, clarithromycin, 
amoxiclav and norfloxacin to all other drugs – sensitive.

Key words: veterinary clinic, monitoring, infection 
control, prevention of stationary infections, resistance to 
antibiotics, disinfection.
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