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В загальній структурі інфекційної патології спортсменів гнійно-запальні 
а?,зорювання займають перше місце [1,6], при цьому головним етіологічним чинником, 
ж і таніше, є стафілококи [4]. Стафілококи -  широко розповсюджені патогени людини 

з-ерин, спроможні викликати спорадичні захворювання, епідемічні спалахи і 
• тр іш ньош питальні інф екц ії. В той же час, їх  ди ф еренц іац ія  від інш их 

шхт зорганізмів, в першу чергу, від подібних за рядом ознак непатогенних каталазо- і 
. і 'ПОЛОЗИТИВНИХ коків різних родів, які часто ізолюються в якості супутньої 

лори, подає значні трудності.
Родову ідентиф ікацію  стафілококів в клінічних лабораторіях проводять 

ззідно до наказу № 535 МОЗ СРСР від 22 квітня 1985 р. переважно на підставі 
\  про морфологію колоній і клітин, спроможності ферментувати глюкозу та 
гювати каталазу; при цьому кількість помилково ідентифікованих штамів складає 
v до 50 %. Розроблений в Інституті мікробіології і вірусології НАН України 
остичний препарат “Д іастаф ”, який не має аналогів , характеризується 

хоспрямованою  бактерицидною  дією  відносно стаф ілококів. “Д іастаф ” 
■: ззаний на широкому наборі еталонних і виділених з різних джерел представників 

. таксонів. Показано бактерицидну активність “Діастафу” відносно всіх вивчених 
Лею коків, незалежно від їх виду, джерела ізолювання і спектра лікарської стійкості;

ежність усіх чутливих штамів до роду Staphylococcus підтверджена методами 
"ввої диференціальної діагностики. Представники родів Streptococcus, Micrococcus, 

" е р  toco ecus, Corynebacterium, Acinetobacter, Neisseria, Haemophilus, Listeria, 
:hia, Shigella, Salmonella, Citrobacter, K lebsiella, Enterobacter, Serratia, 
Morganella, Pseudomonas і Candida, які часто ізолюються з патологічного 

■алу в змішаних культурах з стафілококами, до “Діастафу” нечутливі [2]. Робота 
■ментом планової наукової теми кафедри патологічної фізіології Луганського 

.ого медичного університету “Запалення як результат дії бактерій” (номер 
ної реєстрації 0198U005713). Метою даного дослідження явилося вивчення 

■ складу збудників гнійно-запальних захворювань в спортсменів-пауерліфтерів, 
пагностичної ефективності тест-препарату “Діастаф” відносно стафілококів. 

Р езультати  д о сл ід ж ен н я  і їх о б го во р ен н я . Нами були обстеж ені 113 
енів-пауерліфтерів віком 18-23 роки з різними клінічними формами гнійно- 

-нх захворювань мікробної етіології. М атеріалом для бактеріологічного 
ення служили: серозно-гнійний вміст кон’юнктивального мішка очей; вміст 
ерозій і язв, локалізованих на шкірі і слизових оболонках ротової порожнини і 
-'юнктивіт, піодермія, риніт, фарингіт). Посів матеріалу проводили до початку 
.рійної терапії, і, залежно від його особливостей, засівали на м ’ясо-пептонний, 

хольовий, кров’яний агар, середовище Ендо і цукровий бульйон. Ідентифікацію
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стафілококів проводили за допомогою комерційного діагностичного набору “Стафіте. - ■ 
16” (виробництва AT “Лахема”, Чехія). Встановлення приналежності виділених куль' 
до роду Streptococcus  і ідентифікацію  стрептококів проводили за допомог 
діагностичного набору “Стрептотест-16”. Ідентифікацію ентеробактерій проводил і  
використанням діагностичних наборів “Ентеротест-24)” та “Ентеротест-16” [3,5).

Приналежність ізольованих штамів до роду Staphylococcus вивчали так: - 
використанням тест-препарату “Діастаф”, що подає собою диски з фільтруваньн 
картону діаметром 6 мм, які містять 50 мкг антибіотика батуміну, що характеризує: ; 
вузькоспрямованою бактерицидною дією відносно стафілококів. Методика визнане.- 
чутливості до тест-препарату “Діастаф” не відрізняється від узвичаєної в бакте: - 
ологічних лабораторіях для визначення спектра чутливості до антибіотиків. Боне 
потребує додаткових витрат часу на проведення досліджень, навчання персон- 
коштовних матеріалів і реактивів; може використовуватися одночасно з визначення 
чутливості штаму до антибіотиків і пошуком антимікробного препарату, оптимальн: 
для терапії хворого. На поверхню живильного середовища в чашці Петрі, зас:; - 
досліджуваною культурою, поміщається диск “Діастаф”. Після 18-годинної інку 
при температурі 37°С визначається наявність зони затримки росту. Зона діаметром 1 
і більш свідчить про приналежність збудника до роду Staphylococcus. “Д іаст .: 
використовували для роботи з чистими і зі змішаними культурами. Наявність навл 
дисків зон затримки росту (навіть при вторинному рості іншої культури) свідчила : 
наявн ість стаф ілококів  в складі асоц іац ій . О трим ані результати піддав а.-. 
статистичному аналізу.

Результати і їх обговорення. При проведенні бактеріологічного досліджс- 
патологічного матеріалу, отриманого від спортсменів-пауерліфтерів з гні* 
запальними захворюваннями, ізольовано 187 штамів мікроорганізмів, що нале:-_і 
до 19 видів. Переважну більшість ізолятів складали грампозитивні бактерії (73.3 S 
На частку грамнегативних патогенів і грибів роду Candida прийшлося 25,1% і . : 
відповідно. В монокультурі збудники гнійно-запальних захворювань визначені в : 
пауерліфтерів (48,7%), в інших обстежених мали місце мікробні асоціації. При пь щ 
змішані культури, що складались з двох мікроорганізмів, зареєстровані в 
випадків, з трьох -  в 22,4%. Асоціації, які включали чотири і п ’ять видів патоге - 
зустрічались однаково часто -  3,45%.

З числа грампозитивних бактерій найбільш часто були ідентифіковані S. au ...
S. epidermidis (66 і 60 штамів відповідно). Виділений лише один штам S. saproph . 
що входив в асоціацію з золотавим і епідермальним стафілококами, а також Escher.: • 
coli і Klebsiella oxytoca.

S. aureus як єдиний збудник гнійно-запальних захворю вань в обстеж, 
пауерліфтерів відзначений в 26 випадках. Інші 40 штамів золотавого стафілс - 
входили в асоціації, з котрих 17 були подані винятково стафілококами. . 
стафілококами і грамнегативними бактеріями, 10 -  тільки ентеробактеріями. В 
змішаних культурах S. aureus сполучився з фекальним ентерококом і стрептокок 
(.E.faecalis і S. anginosus). S. epidermidis в монокультурі виділений у 20 пауерліфтет 
інші 40 штамів даного збудника входили в мікробні асоціації. При цьому ; 
обстежених епідермальний стафілокок комбінувався з золотавим. В 11 зм ін , 
культурах спостерігалось сполучення S. epidermidis з S. aureus і грамнегативн 
бактеріями. В трьох пауерліфтерів гнійно-запальні процеси були викликані асоцж_ 
епідермального стафілокока і стрептококів.
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Частим патогєном гнійно-запальних захворювань був Enterococcus faecahs, що 
■ г^струвався як єдиний збудник інфекційного процесу в одного спортсмена, і в трьох
-  як асоціант. S, тпіііегі (комплекс, що включає штами з назвами S. anginosus. S.
. ynstellatus і S. intermedius) виділяли винятково в змішаній культурі в комбінації з 
.тафілококами і представниками родини ентеробактерій. В двох пауерліфтерів був 
тольований 5. pyogenes (як монопатоген, так і асоціант), а в одного — S. nutis в 
..толученні з епідермальним стафілококом і фекальним ентерококом.

Незважаючи на те, що питома вага грамнегативних збудників гнійно-запальних 
.лхворювань складала 25 % від їх загальної кількості, видовий склад зазначеної групи 
-.атогенів був найбільш численним і включав 11 нозокоміатів. Найбільша їх кількість 
: 8 штамів) була подана Е. coli, з якої монокультура кишкової палички була зареєстрована 

І двох пауерліфтерів, в інших -  в асоціації зі стафілококами, стрептококами, іншими 
гнтеробактеріями, а також грибами роду Candida. Переважну більшість штамів Е. coli 
ідеівали з патологічного матеріалу, отриманого з кон’юнктиви очей, рідше -  з носа.

Другими за частотою зустрічаємості з родини Enterobacteriaceae в пауерліфтерів 
;-.ли представники роду Klebsiella. З 10 ізольованих штамів Klebsiella pneumoniae 
Тула відзначена в 6 пауерліфтерів: в одного в монокультурі, в п’ятьох -  в ЯСОЦЩЇЗ 
■тампозитивними, гршішживнтш бактеріями і Candida albicans. Інші штами були 

г u n i  Klebsiella oxytoca, що були виявлені винятково в асоціації У Ш Ш Ш  і^Дїїйками 
~  пно-запальних захдтрж ж т.

З роду Enterobacter  в якості збудників гн ійно-запальних захворю вань в
— трліфтерів були відзначені: Е. aerogenes (6 штамів) і Е. clocae (1 штам), що є 
■  -шнтами змішаних культур.

Pseudomonas aeruginosa як єдиний збудник гнійно-запальних захворювань в 
~щ ітліфтерів була ізольована в двох випадках, тоді як в трьох спортсменів синьогнійна 

-ка знаходилась в асоціації зі стафілококами, стрептококами, клебсієлами і 
■’--da albicans. Примітно, що перебіг гнійно-запальних захворювань у пауерліфтерів,

: пханих Р. aeruginosa, характеризувалося більшою тривалістю в порівнянні з
і: асоціаціями патогенів.

В поодиноких випадках збудниками гнійно-запальних захворювань були Proteus 
z --:s і Proteus mirabilis, при цьому в двох пауерліфтерів зазначені мікроорганізми 
і  ізольовані в монокультурі, і лише в одного спортсмена Р. vulgaris складав 
- -дію з епідермальним стафілококом.

\foraxella lacunata, Morganella morganii і Acinetobacter anitratus були виділені
- • ерліфтерів з гнійно-запальними захворюваннями винятково в складі змішаних 

~ 7- обов’язковими асоціантами яких були стафілококи. Аналогічна тенденція мала
: відносно Candida albicans, виділених від трьох пауерліфтерів.

випливає з приведених матеріалів, етіологічна структура збудників гнійно- 
"ЬНИХ захворю вань в пауерліфтерів характеризується значною  видовою 

тістю, при домінуванні в якості основних патогенів стафілококів. В значної 
; обстежених спортсменів стафілококи були єдиним збудником гнійно-запальних 
• що, очевидно, пов’язано з найбільшим спектром їх патогенних властивостей, 

зипадках стафілококи були обов’язковими асоціантами змішаних культур.
: ряд з бактеріологічним дослідженням, приналежність ізольованих штамів до 

■ Staphylococcus вивчали з використанням тест-препарату “Діастаф”. Встановлено, 
: .  штами стаф ілококів, виділені від пауерліфтерів з гн ійно-запальним и
- •- заннями, були чутливими до батуміну. Діаметр затримки росту зазначених
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бактерій навколо паперового диска тест-препарату “Діастаф” коливався від 22,0 * 
до 26,5 мм, складаючи в середньому 24 ,1±0,6 мм. Вірогідної різниці чутливості л: 
батуміну між ізолятами S. aureus і S. epidermidis не виявлено (зони затримки рс 
складали відповідно 24,7±0,8 мм і 24,3±0,7 мм, р>0,05). Всі інші грампозитивг і 
грамнегативні збудники гнійно-запальних захворю вань у пауерліфтерів буля 
резистентними до батуміну.

П ер сп ек т и в и  п о д ал ьш и х  досл ідж ен ь у даном у  н ап р ям ку . Р езу л ьтат  
проведених досліджень дозволяють рекомендувати експрес-метод діагност; • > 
стафілококових захворювань з використанням тест-препарату “Діастаф” для шире:-:: гл 
використання в лабораторній практиці при обстеженні спортсменів.
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ETIOLOGICAL DIAGNOSTIC OF SUPPURATIVE DISEASES 
IN POWER-LIFTING SPORTSMEN

Veronica FLEGONTOVA, Sergei GALTY, Eugenia DUSHENKO
Lugansk State Medical University 

Eastern-Ukrainian National University named after V. D a l’
Lugansk City Sanitary and Epidemiology Laboratory

Abstract. The etiological spectrum of suppurative diseases in 113 power-lifter sportsmer. . 
studied. It was established, that from 187 strains of bacteria, relating to 19 species, 73,3 % v- їгц 
Gram-positive suppurative bacteria (staphylococci, streptococci and enterococci), 25,1 % -  Grar: 
negative enterobacteria, 1,6 % -  Candida albicans. Mixed infection, caused by association of 1 
Gram-positive and (or) Gram-negative microorganisms, was marked in 51,3 % power-lifter sports- e: 
In cases of monoinfection (42,5 %) staphylococci and streptococci were leading etiological fact: -  
The possibility of genus identification of staphylococci by means of test-preparation “Diastaph” cons: л л 
of antibiotic batumin was examined. All isolated strains of staphylococci were sensitive to batu: : 
oppositely from other microorganisms that cause pyoderma.

Key words: power-lifting sportsmen, etiological diagnostic, suppurative diseases.
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