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Чому в нашій клінічній практиці часто 
не  діють  відібрані  на  підставі  антибіотико-
грами антибіотики? Це питання неодноразово 
хвилювало кожного клініциста.

Де причина того, що на антибіотикограмі 
поруч з тим чи іншим антибіотиком стоять позна-
чки ++++ або в/ч (високочутливий), а, насправ-
ді, цей антибіотик виявляється неефективним?

Численні публікації в зарубіжній медичній 
періодиці присвячено цій темі.

З’ясовується, що бактерії, присутні в нашо-
му організмі, можуть перебувати в двох різних 
станах:
1.  У планктонній формі, тобто вільно плава-

ючі в рідинах організму («free swimming»  – 
в англомовних джерелах) бактерії скажімо, 
у вмісті навколоносової пазухи чи порож-
нинах  середнього  вуха,  в  ексудаті, що  за-
повнив цю порожнину. Власне ці бактерії 
потрапляють  здебільшого  на  ватний  чи 
марльовий  тампон  або  ж  у  шприц,  яким 
відсмоктується  вміст  порожнини  [14,  26]. 
А в лабораторії ці одноосібні бактерії по-
трапляють на агар в чашці Петрі, пересію-
ються і утворюють колонії. І власне щодо 
цих  планктонних  бактерій  визначається 
чутливість до антибіотиків! 

2.  У  формі  бактерійних  біоплівок  (ББП, 
bacterial biofilms). 
Слід  взяти  до  відома  тезу, що  визначаль-

ною в перебігу запального процесу, особливо – 
хронічного,  є  колективна,  комунальна  форма 
життя бактерій. 

На  межі  XVII  і  XVIII  століть Aнтон  Ле-
венгук  винайшов  мікроскоп,  який  збільшував 
досліджуваний  об’єкт  у  300  разів,  і  відкрив 
бактерії  в  ББП,  знятій  зі  своїх  зубів.  Проте 
вперше  описав  ББП William  Costerton,  мікро-
біолог  з Британської Колумбії, 1978 році  (под. 
за D. Holley) [30]. Первинно він назвав ці утво-
рення «bacterial cities». Біоплівки здавна спосте-
рігалися у водопровідних і каналізаційних тру-
бах,  обмежуючи  їхню  прохідність,  в  системах 
кондиціонування  повітря,  на  стінках  басейнів, 
водойм  і  акваріумів,  на  підземних  металевих 
конструкціях, пластиковому смітті. Відомо, що 

бактерії передусім формуються і розвиватися на 
стабільних,  відносно  твердих  поверхнях  [6,  8, 
13, 17, 22].

ББП  виявляються  на  зубних  протезах, 
контактних  лінзах,  на  слизовій  оболонці  по-
рожнини  рота  та  дихальних  шляхів,  в  киш-
ківнику, ендотелії кровоносних і лімфатичних 
судин, на катетерах, стентах-дилятаторах, тра-
хеостомічних канюлях і кохлеарних імплантах 
[4, 8, 22, 35, 44].

Бактерійна  біоплівка  –  це  самочинна, 
організована, взаємозв’язана спільнота бак-
терій,  збалансована  щодо  видового  складу, 
в  якій  існує  функціональний  розподіл  чле-
нів спільноти  (в англомовній літературі –  self 
assembling multicellular community) [13, 16, 45].

Сучасна наука отримує все більше доказів, 
що власне ББП відіграють провідну роль в пе-
ребігу 65-80% бактеріальних запалень [12, 13], 
зокрема стоматитів, парадонтитів та карієсу зу-
бів [43,49], хронічних запалень навколоносових 
пазух з поліпозом носа  і без нього  [14, 19, 33, 
39, 42, 48, 49, 50, 52, 53, 59], також у поєднанні 
з бронхіальною астмою [14, 33, 37], бактеріоло-
гічно «німого» середнього отиту [12, 35, 37, 43, 
52], хронічного холестеатомного отиту [23, 35, 
43, 44], ендокардиту, пневмоній [54] у ларингек-
томованих та трахеотомованих [35, 44], у імун-
но скомпрометованих осіб, при муко вісцидозі 
та природженій дискінезії війок. Зрештою, самі 
ББП  призводять  до  ураження  мукоциліарного 
апарату, спричиняють «денудацію» – «облисін-
ня»  миготливого  циліндричного  чи  кубічного 
епітелію, а згодом – заміну його плоским епіте-
лієм [9, 14, 49]. ББП відіграють також важливу 
роль в перебігу ендокардиту, остеомієліту, про-
статиту, гінекологічних недуг [45].

Клітини  мікроорганізмів,  які  утворюють 
ББП,  формують  полімерну материнську  обо-
лонку  –  matrix  (або  glycocalix),  що  містить 
екзополісахариди  (90%  об’єму),  нуклеїнові 
кислоти і протеїни, інколи гриби та щільно при-
лягає до поверхні органічних чи неорганічних 
структур.  Вірогідність  формування  ББП  зале-
жить від  структури  і щільності  основи, місце-
вих умов (температури, оксигенації і, звичайно, 
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від складу мікрофлори) [32], зокрема наявності 
грибкової  флори.  Особливо  сприятливим  мо-
ментом  для формування  ББП  є  занесення  при 
втручаннях  (пункція,  ендоскопія)  грибкової 
флори  з  покривних  тканин  –  шкіри,  слизової 
оболонки  [48].  Тісно  контактуючи  поміж  со-
бою  і  «співпрацюючи»,  бактерії  обмінюються 
генною інформацією (експресія генів), причо-
му  генна  структура  бактерій  в  ББП  докорінно 
відрізняється від генної структури планктонної 
бактерії  того  ж  таки  виду.  Донедавна  бактерії 
вважалися асоціальними представниками живої 
природи.  На  думку  сучасних  вчених,  бактерії 
здатні спілкуватися «хімічною мовою», «мовою 
молекул»,  у них –  загострене,  витончене «від-
чуття кворуму» [26, 30, 56].

Перше відкриття щодо соціального життя 
бактерій датується шістдесятими роками мину-
лого  століття.  Доктор  Вудланд  Гастінґс,  пізні-
ше – Бонні Баслер виявили комунікацію поміж 
колоніями Vibrio Fischeri, що живуть на тілі га-
вайських кальмарів [10, 11, 30]. 

Відомо, що бактерії, організовані в ББП, 
здатні  значно  краще  пристосовуватися 
до  змінних  умов  середовища,  ніж  бактерії 
планктонної форми.

Процес утворення ББП відбувається таким 
чином (рис. 1):

На біологічній моделі процес формування 
ББП в навколоносових пазухах триває 5 днів [42].

Утворені  ББП  мають  високу  опірність 
щодо антибіотиків  [14, 17, 35, 36, 37, 43, 54], 
бактерії, що їх складають, здатні виживати на-
віть при концентрації антибіотика, яка в тисячі 
разів  перевищує  бактеріолітичну  концентра-
цію по відношенню до планктонних бактерій. 
Серед  причин  цього  явища  називаються  на-
ступні:
•  сповільнення пенетрацї антибіотиків «му-

кополісахаридним плащем» біоплівки;
•  дезактивація (нейтралізація) позитивно за-

рядженого антибіотика негативно зарядже-
ним полімером матрикса;

•  вичерпання  поживних  речовин,  нагрома-
дження  в  ББП  гальмуючих продуктів ме-
таболізму бактерій  і,  як наслідок, перехід 
останніх у стан своєрідного анабіозу  і за-
тримки реплікації  («затримана мультиплі-
кація» – «suspended animation»);

•  звуження водних канальців і, як наслідок, 
сповільнення або й припинення пенетрацї 
антибіотика до глибших шарів ББП;

•  антибіотик  спричиняє  загибель  лише  по-
верхнево  розташованих  бактерій.  Відро-
дження ББП відбувається з «резерву» гли-
боко розташованих шарів бактерій [24, 34].
Далеко не всі ББП, сформовані з бактерій 

одного виду, мають однакові морфологічні озна-
ки,  бо фенотип ББП  великою мірою  залежить 
від середовища, в якому вона формується.
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Рис. 1. Цикл формування бактерійних біоплівок (за даними літератури склали О.Ом. Кіцера, О.Ол. Кіцера)
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Виявлення ББП
Для виявлення ББП використовуються:

•  cкануюча  електронна  мікроскопія  (ЕМС) 
[14, 16, 23, 26, 51, 59];

•  ЕМС (збільшення ×1000) з попереднім ви-
готовленням  з  досліджуваних  проб  тка-
нини  парафіново-воскових  блоків  і  зрізів 
в 4 μm товщиною з наступною обробкою 
ціанідом флуоресцеїну [55];

•  конфокальна лазерна скануючи мікро ско-
пія з виявленням структурних елементів 
ББП, наприклад глікокаліксу марковани-
ми  флуоресцентними  лектинами,  здат-
ними  зв’язувати  вуглеводи  матрикса, 
а також скануюча ЕМС з подвійним флуо-
ресцентним забарвленням пропідіум йо-
дидом  (бактерійні  клітини)  та  флуорес-
цеїном  ізотіоцифнідом  (конканавалі ном 
А) [32];

•  світлова  мікроскопія  з  попередньою  фік-
са цією  слизу  рідиною  Carnoy  (етанол, 
льодяна  ацетатна  кислота  та  хлороформ 
в  пропорції  6:6:1)  та  забарвленням  за 
Giemsa (для унаочнення бактерій і клітин) 
і  використанням  флуоресценції  in  situ  
[16, 55, 58].

• 
ББП в оториноларингології
Формуванню  ББП  при  ЛОР-хворобах 

сприяють  Str.  Pneumoniae,  Pseudomonas  aeru-
ginosa,  Haemophillus  influenzae,  Staph.  aureus, 
Enterococcus  fecalis,  симбіоз  Strept.viridans/
Corynebacteria  [14,27],  рідше  –  Fusobacterium, 
Burkholderia,  Bifidobacteriacae,  Clostridium  his-
tolyticum, Clostridium lituseburense [55].

Хронічний тонзиліт, аденоїди
Протягом першої декади ХХІ століття на-

копичено  численний  матеріал,  який  свідчить 
про  значну роль ББП у формуванні хронічних 
запалень лімфаденоїдної тканини глотки. Цього 
матеріалу  багато,  бо  у СШФ щорічно  викону-
ється  400 000  тонзилектомій  [16].  У  більшості 
видалених  піднебінних  мигдаликів  виявлено 
біоплівки,  переважно –  кокові  [32,  44,  55,  58], 
рідше – з участю Haemophillus influenzae та гри-
бів [27]. До формування ББП в криптах мигда-
ликів  залучаються фрагменти  злущених  епіте-
ліальних клітин [16].

Сприяють  утворенню  ББП  в  криптах 
мигдаликів  мікроаерофільні  умови  [5].  Саме 
за умов обмеженої аерації тканин посилюєть-
ся  здатність  бактерій  до  адгезії  і формування 
асоціацій.  Формувати  ББП  в  криптах  здатні 
пе редусім Streptococcus mutans. В свою чергу, 
ББП створюють умови для персистенції кори-
небактерій дифтерії [5]. ББП виявлено і в біль-
шості  видалених  аденоїдів  [27,  44],  причому, 
головним чином, в  їх каудальній частині [58]. 
Хоча  автори  не  виокремлюють  хворих  з  аде-
ноїдитом, все ж наявність ББП у них повинна 
свідчити  про  хронічний  запальний  стан  глот-
кового мигдалика, а не про його просту гіпер-
трофію (гіперплазію).

Хронічний риносинуїт і поліпоз носа 
(ХРС і ПН)

Кісткові  стінки  навколоносових  пазух, 
вкриті слизовою оболонкою, особливо за умови 
їх  недостатньої  аерації,  є  сприятливим  середо-
вищем  для  формуваня  ББП.  В  дослідженнях 

Рис. 2. 
Бактерійна біоплівка на стінці навколоносової пазу-
хи  (скануюча  електронна  мікроскопія,  зб.  ×12000). 
За Bezerra і співав.

Рис. 3. 
Денудація  миготливого  епітелію.  Циліндричний 
епітелій,  позбавлений  війок,  поруч  –  метаплазія 
в роговіючий плоский епітелій (скануюча електрон-
на мікроскопія, зб. ×12000). За Bezerra і співавт.
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Zernotti  [59] 75% бактерій, висіяних з навколо-
носових пазух при їх поліпозі, мають підвище-
ну схильність до формування ББП, а за даними 
Ramadan [49], це стосується усіх 100% висіяних 
бактерій. Bezerra [14] (рис. 2) також спостерігав 
утворення  ББП  в  55,5%  прооперованих  етмої-
дальних  бул.  Плівки  часто  мали  полісферичну 
форму, аморфний матрикс, пронизаний водними 
каналами.

Psaltis  та  співавтори  виявили  ББП,  сфор-
мовані  за  участю  міцелію  гриба  в  навколоно-
сових  пазухах  у  50%  осіб,  прооперованих  за 
методом  FESS  (функціональної  ендоскопічної 
хірургії  пазух),  що  значно  погіршувало  пере-
біг післяопераційного періоду [48]. Hai та спів-
автори вважають, що FESS зменшує щільність 
існуючих в пазухах ББП, але лише за умов ство-
рення  досить  широкого  сполучення  з  носом, 
тобто відновленої аерації та нормальної функції 
му коциліарного транспорту пазух і носа.

Ряд  авторів  [13,33,44]  вважає,  що  FESS 
мало ефективна при хронічних запальних про-
цесах власне через наявність в приносових па-
зухах ББП. 

Лікування
На  даний  час  воно,  усе  ж  таки,  включає 

традиційну  антибактеріальну,  протизапальну 
терапію  і  забезпечення  дренування,  а  переду-
сім – аерації порожнини [42].

Проте необхідно врахувати одну обстави-
ну.  Бактерійні  біоплівки  уражають  келихопо-
дібні і війчасті клітини миготливого епітелію та 
зупиняють  мукоциліарний  транспорт  [14,  29].  
Ramadan  та  співавтори  Називають  цей  стан 
денудацією  (оголенням,  облисінням)  слизової 
оболонки  (рис. 3)  [49].  З  іншого  боку,  власне 
сповільнений мукоциліарний транспорт сприяє 
утворенню ББП,  а первинна природжена ди-
скінезія  війок  або  муковісцидоз  створюють 
для їх формування ідеальні умови [26, 42].

І тут, власне, підходимо до ще одного пи-
тання, поставленого деякими вченими. Чи слід 
бути надто консервативним в лікуванні хворих 
із  запальними  процесами  в  навколоносових 
пазухах,  а  методом  вибору  завжди  вважати 
ощадливі  ендоскопічні  втручання на  структу-
рах  середнього  носового  ходу,  спрямовані  на 
відновле ння  функцій  остіомеатального  комп-
лексу [29].

Більшість  авторів  дотримуються  одно-
стайної  думки  стосовно  того,  що  коли  муко-
циліарний  транспорт не  діє,  то  немає  сенсу 
стимулювати активне виведення вмісту па-
зухи через природні шляхи. Методом вибору 
в цих випадках стає пасивне його виведення 
шляхом  дренування  через  нижній  носовий 

хід  –пункція,  введення  дренажних  трубок  чи 
навіть  накладання  риностоми  за Мікуличем  – 
Колдуеллом-Люком.

Іншими  словами,  вибір  між  дренуванням 
(активним) через середній носовий хід та пасив-
ним через нижній залежить від функціонування 
мукоциліарного  апарату  [13,  54].  Як  польські, 
так  і  німецькі  отоларингологи  вважають,  що 
при муковісцидозі та при первинній дискінезії 
війок верхньощелепну пазуху треба дренувати 
через нижній носовий хід.

Лікування антибіотиками при гнійних про-
цесах в порожнинах за поганого їх дренування 
є кардинальною помилкою, яка сприяє ство-
ренню  кворуму  бактерій  та  їхньому  обміну 
генетичною  інформацією, що, в  свою чергу, 
призводить до активної колонізації слизової 
оболонки  антибіотикостійкими  бактеріями 
та утворення ББП [24, 26, 36, 42].

Мабуть, слід було б повернутися до мето-
дик, які ми пропагували у 70-80-х роках в співп-
раці  з  Б.О.  Пошиваком,  а  саме:  до  тривалого 
промивання верхньощелепних та інших навко-
лоносових пазух, що чергується з їх аерацією та 
нормобаричною окигенацією.

Можемо зробити висновок, що у кожного 
хворого на параназальний синуїт конче необхід-
но  перевірити  стан  мукоциліарної  активності, 
що, зрештою, не так складно, а тоді визначити-
ся, який шлях дренування слід обрати.

Акцентується увага на інтенсивному гідро-
динамічному  промиванні  пазух  під  достатнім 
тиском  сурфактантами  (zwitterionic  surfactant) 
[20] та речовинами, що виводять йони кальцію 
[7], розчинами цитратної кислоти чи навіть ди-
тячим шампунем [15].

Американські лікарі застосовують при на-
явності  ББП  сечогінні  засоби, що має  на  меті 
дегідратацію  («висушування»)  біоплівок  [20, 
50].  Японські  автори  [54]  рекомендують  вико-
ристовувати N-ацетилоцистеїн, здатний руйну-
вати зв’язки у матриксі ББП.

Перспективним напрямком вважається за-
стосування металопротеїназ.

Протеїнази,  або  ендопептидази,  ката-
лізують  розщеплення  внутрішніх  пептидних 
зв’язків в пептиді чи в білку.

Одним з різновидів ендопептидаз є мета-
лопротеїнази  або  металоендопептидази,  що 
містять міцно зв’язаний метал або йон металу, 
який бере участь в каталізі.

Польські  отоларингологи  призначають 
місцеве  введення  до  пазух  доксицикліну 
(віброміцину)  –  антибіотика  групи  тетраци-
клінів,  антибактеріального  та  антихламідій-
ного засобу широкого спектру дії, який інгібі-
рує синтез бактеріями протеїнів.
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Окрім того, використовується  імуномоду-
лююча  дія  антибіотиків  –  макролідів клінда-
міцину  та  рокситроміцину,  яка  проявляється 
при зменшенні терапевтичної одноразової дози 
вчетверо. Kondoh зі співавторами [34] визначи-
ли,  що  ефективнішими  відносно  гальмування 
утворення  ББП  є  14-членні  макроліти:  клари-
троміцин  і  навіть  еритроміцин,  а  16-членний 
за будовою мідекаміцин не затримував  in vitro 
утворення ББП.

Лікування  при  хронічному  тонзиліті  по-
винно  конче  включати  заходи,  спрямовані  на 
відновлення прохідності і аерації крипт мигда-
ликів.  Це,  в  свою  чергу,  дозволить  зменшити 
колонізацію мигдаликових  крипт  коринебакте-
ріями дифтерії [16, 17].

Перспективним  напрямком  в  лікуванні 
пацієнтів  з  викликаними  ББП  хворобами  вва-
жається  спрямована  колонізація  верхніх  ди-
хальних шляхів та шлунково-кишкового тракту 
біфідо-  та  лактобактеріями  (мультипробіотик 
«Симбітер ацидофільний) [7].

Профілактика
До  профілактичних  заходів  належить 

передусім  своєчасне  і  повноцінне  лікування 
хворих із запальними процесами при забезпе-

ченні  повноцінного  дренування  і  аерації  на-
вколо носових пазух та порожнин середнього 
вуха [54]. 

Якщо  не  порушений  МЦТ,  що  несклад-
но  визначити  навіть  в  амбулаторних  умовах, 
слід  вжити  заходів  для  дренування пазух при-
родним  шляхом,  використати  муколітики  та 
му кокінетики,  а  при  потребі  –  деконгестанти. 
Якщо  ж  слизово-війкове  очищення  порушене 
або відсутнє, не треба вагатися щодо проведен-
ня  дренування:  пункція  пазухи,  тимпанотомія, 
антропункція  [25]  з  наступним  гідродинаміч-
ним промиванням при застосуванні детергентів 
та сурфактантів [20].

Перед  будь-якими  маніпуляціями  з  про-
никненням  до  пазухи  (пункція,  дренування, 
ендоскопічна  хірургія)  не можна  забувати  про 
старанну  дезінфекцію  слизової  оболонки  по-
рожнини носа [48].

Слід  наголосити  на  неприпустимості  по-
вторного  введення  трубок-дренажів,  стен-
тів  –  дилататорів,  трахеоканюль,  катетерів, 
носо-стравохідних  зондів.  Розроблено  за-
хисні покриття для цих виробів  [34,  38  та  ін.] 
че тверним  (quaternary)  силаном  амонію  (tri-
methoxilyl-propyldimethyloctadecylammonium 
chloride, спрей «Biocidal ZF»). 
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