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1. Мета засвоєння дисципліни 

 

Метою курсу «Механізми стійкості до антимікробних препаратів мікробіому 

організму людини» є поглиблення теоретичних і практичних знань з використання 

методів дослідження чутливості умовно-патогенних бактерій до антибактеріальних 

препаратів в лабораторній і науковій практиці. На теоретичних заняттях паралельно 

розбираються практичні питання сучасних методів дослідження і обговорюються 

питання використання останніх для діагностики захворювань, які викликані умовно-

патогенними мікроорганізмами.  

Аудиторні заняття з даної дисципліни проводяться з використанням 

інтерактивних технологій викладання з урахуванням особливостей майбутньої 

професійної діяльності випускників. 

Дана дисципліна включена до розділу Дисциплін професійної підготовки ОНП 

091  Біологія  до дисциплін вибіркового блоку «Мікробіологія» і засвоюється на 1 

курсі у 2 семестрі. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 

(за наявності) 

Перед вивченням дисципліни «Механізми стійкості до антимікробних 

препаратів мікробіому організму людини» необхідно опанувати дисципліну 

«Медична мікробіологія» та дисципліну «Сучасні методи діагностики інфекційних 

захворювань». 

 

3. Компетенції аспірантів, які формуються в результаті засвоєння  

дисципліни 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК.01. Здатність працювати автономно  

ЗК 02 Здатність бути критичними і самокритичними. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

ФК.02. Здобуття мовних компетентностей, достатніх для 

представлення та обговорення результатів своєї наукової 

роботи іноземною мовою (англійською або іншою 

відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій 

формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових 

текстів з біології. 

ФК 04. Здобуття глибинних знань із спеціальності 

«Біологія», за якою аспірант проводить дослідження, 

зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння 

теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та 

сучасного стану наукових знань за спеціальністю 

«Біологія», оволодіння термінологією з досліджуваного 

наукового напряму.  

ФК.08. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 

 

 



4. Програмні результати навчання  

ПР.01. Виконувати індивідуальні та самостійні завдання за навчальною 

дисципліною. 

ПР.02.Вміти критично аналізувати та оцінювати рівень наявних знань, 

удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний, загальнокультурний та науковий 

рівень. 

ПР.04 Вміти виявляти наукову проблему в галузі біології, пропонувати робочі 

гіпотези та адекватні методи для її вирішення,  що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної 

практики. 

ПР 08. Розуміти іншомовні наукові тексти з біології; вміти спілкуватись в 

діалоговому режимі, презентувати результати власного наукового дослідження 

іноземною мовою, описувати отримані результати. 

ПР 10. Демонструвати глибокі знання із спеціальності «Біологія», зокрема 

засвоєння основних концепцій, розуміння сучасних теоретичних і практичних 

проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за спеціальністю 

«Біологія», оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму.  
 

У результаті засвоєння дисципліни аспірант повинен знати: 

- різноманіття мікробіологічних методів, що використовуються у лабораторній 

практиці;  

- техніки проведення визначення чутливості бактерій до антибактеріальних 

препаратів; 

- основні методи досліджень, що використовуються в практичній медицині і 

науковій діяльності для визначення механізмів резистентності мікробіому організму 

людини до антибактеріальних препаратів.  

вміти:  

- підібрати метод до відповідного дослідження;  

- обґрунтувати вибір методу до певного дослідження;  

- оптимізувати вибраний метод до умов своєї лабораторії;  

- використовувати сучасні методи аналізу антибіотикорезистентності  в 

лабораторній практиці. 

демонструвати здатність та готовність: 

- кваліфіковано підбирати різні методи аналізу антибіотикорезистентності  на 

практиці;  

- пропонувати нові підходи до вирішення задач в межах лабораторних наукових 

досліджень. 

-  

 

 

 

 

 

 



5.  Програма навчальної дисципліни  

Тема 1.  Механізми резистентності до антибактеріальних препаратів. Загальні 

закономірності. Природна та набута резистентність. Біохімічні та генетичні 

механізми. 

Тема 2.   Механізми стійкості до β-лактамних антибіотиків. Ферментативна 

інактивація. Характеристика і властивості β-лактамаз. Хромосомні і плазмідні β-

лактамази. β-лактамази стафілококів, стрептококів і грамнегативних бактерій. 

Тема 3.  Механізми стійкості до  аміноглікозидів. Ферментативна інактивація. 

Характеристика і основні групи АМФ, особливості у грампозитивних і 

грамнегативних бактерій. Зниження проникності зовнішніх структур. Модифікація 

мішеней дії. 

Тема 4.   Механізми стійкості до хінолонів. Первинна і вторинна мішень дії. 

Активне виведення. Особливості резистентності до фторхінолонів Pseudomonas 

aeruginosa. 

Тема 5.   Механізми стійкості до макролідів, кетолідів і лінкозамідів. 

Модифікація мішеней дії. Характеристика метилаз бактерій, метицилінрезистентні 

стафілококи. 

 Тема 6.   Механізми стійкості до тетрациклінів. Активне виведення, особливості 

у грампозитивних і грамнегативних бактерій. Захист рибосом.  

Тема 7.   Механізми стійкості до глікопептидів.  Модифікація мішеней дії на 

прикладі ентерококів. MRSA і MRSE штами, стійкість до глікопептидів.  

Тема 8.   Стійкість до сульфаніламідів, ко-тримаксозола, хлорамфенікола, 

поліміксинів, нітрофуранів, нітроімідазолів. Формування метаболічного шунта. 

Модифікація мішеней дії. Розвиток стійкості у Helicobacter pylori. 

Тема 9.   Множинна стійкість, основні її механізми.  

Тема 10.   Механізми стійкості до внутрішньо лікарняних і нозокоміальних 

інфекцій. 

Тема 11.   Механізми резистентності до протитуберкульозних препаратів. 

Тема 12.   Механізми резистентності до протигрибкових препаратів. 

Тема 13.   Механізми резистентності до противірусних препаратів. 

Тема 14.   Механізми резистентності до антипротозойних препаратів. 

Тема 15.   Стан резистентності до антиінфекційних хіміопрепаратів в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Структура навчальної дисципліни  

3 семестр 
Форма навчання ___денна ___ 
 

 

 

3 семестр 
Форма навчання ___заоччна___ 
 

№ 
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3 семестр 

1.  Тема 1.  Механізми резистентності 

до антибактеріальних препаратів. 

2 2  10     

2.  Тема 2.   Механізми стійкості до β-

лактамних антибіотиків.  

2 2  10     

3.  Тема 3.  Механізми стійкості до  

аміноглікозидів.  

2 1  10     

4.  Тема 4.   Механізми стійкості до 

хінолонів.  

2 1  10     

5.  Тема 5.   Механізми стійкості до 

макролідів, кетолідів і лінкозамідів.  

2 1  10     

6.  Тема 6.   Механізми стійкості до 

тетрациклінів.  

1 1  10     

7.  Тема 7.   Механізми стійкості до 

глікопептидів.   

1 1  10     

8.  Тема 8.   Стійкість до 

сульфаніламідів, ко-тримаксозола, 

хлорамфенікола, поліміксинів, 

нітрофуранів, нітроімідазолів.  

1 1  7     

9.  Тема 9.   Множинна стійкість, 

основні її механізми.  

1 2  5     

10.  Тема 10.   Механізми стійкості до 

внутрішньо лікарняних і 

нозокоміальних інфекцій. 

1 1  5     

11.  Тема 11.   Механізми резистентності 

до протитуберкульозних препаратів. 

1 1  5     

12.  Тема 12.   Механізми резистентності 

до протигрибкових препаратів. 

1 1  5     

13.  Тема 13.   Механізми резистентності 

до противірусних препаратів. 

1 1  5     

14.  Тема 14.   Механізми резистентності 

до антипротозойних препаратів. 

1 1  5     

15.  Тема 15.   Стан резистентності до 

антиінфекційних хіміопрепаратів в 

Україні. 

1 1  5     

 ВСЬОГО 20 18  112     
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3 семестр 

1 Тема 1.  Механізми резистентності 

до антибактеріальних препаратів. 

0,5 0,5  10     

2 Тема 2.   Механізми стійкості до β-

лактамних антибіотиків.  

0,5 0,25  10     

3 Тема 3.  Механізми стійкості до  

аміноглікозидів.  

0,5 0,25  10     

4 Тема 4.   Механізми стійкості до 

хінолонів.  

0,5 0,25  10     

5 Тема 5.   Механізми стійкості до 

макролідів, кетолідів і лінкозамідів.  

0,5 0,25  10     

6 Тема 6.   Механізми стійкості до 

тетрациклінів.  

0,5 0,25  10     

7 Тема 7.   Механізми стійкості до 

глікопептидів.   

0,5 0,25  10     

8 Тема 8.   Стійкість до 

сульфаніламідів, ко-тримаксозола, 

хлорамфенікола, поліміксинів, 

нітрофуранів, нітроімідазолів.  

0,5 0,25  10     

9 Тема 9.   Множинна стійкість, 

основні її механізми.  

0,5 0,25  10     

10 Тема 10.   Механізми стійкості до 

внутрішньо лікарняних і 

нозокоміальних інфекцій. 

0,25 0,25  10     

11 Тема 11.   Механізми резистентності 

до протитуберкульозних препаратів. 

0,25 0,25  10     

12 Тема 12.   Механізми резистентності 

до протигрибкових препаратів. 

0,25 0,25  10     

13 Тема 13.   Механізми резистентності 

до противірусних препаратів. 

0,25 0,25  10     

14 Тема 14.   Механізми резистентності 

до антипротозойних препаратів. 

0,25 0,25  5     

15 Тема 15.   Стан резистентності до 

антиінфекційних хіміопрепаратів в 

Україні. 

0,25 0,25  5     

 ВСЬОГО 6 4  140     



7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Контекстне навчання -  засвоєння знань шляхом виявлення зв’язків між конкретним 

знанням та його використанням: скласти карту-схему мікробіологічних методів 

визначення чутливості бактерій до антибактеріальних препаратів (антибіотиків, 

антисептиків, дезінфектантів. 

Проектна технологія – збір, розподіл та систематизація матеріалу за обраною темою в 

результаті якої складається проект – проблемна лекція-презентація. 

Критичне мислення - коротка презентація англійською мовою можливості 

використати набуті знання з курсу при виконанні наукової роботи, підготовка завдання 

для самостійного вивчення за даним питанням з посиланням на літературу. 

Виконання завдання до практичних робіт. 

Оволодіння мікробіологічними  методами визначення чутливості бактерій до 

антибактеріальних препаратів – описання 2 методів. 

 

 

8. Критерії та засоби оцінювання 

 

8.1 Шкала відповідності оцінювання в балах: 

Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 

Добре/Good 82-89 

75-81 

Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 

Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 

 

8.2 Форми та організація оцінювання:  

Анкетування, наскрізне, колегіальне, бальне 

 

 

8.3 Поточне бальне оцінювання : 

пропонується такий перелік форм оцінювання, який може бути 

доповнено (скорочено) 

 

Поточне оцінювання денна форма навчання : 

3 семестр 

 

Форма оцінювання Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів (кількість завдань 

помножене на кількість 

балів) 

 

Виконання практичних  робіт  22 та 41 тижні 2Х5=10 

Оцінювання індивідуальних 

завдань (АО) (підготовка 

презентацій  лекцій після 

опрацювання матеріалів лекцій 

22-41 2Х20=40 



та  матеріалів для самостійного 

опрацювання) 

Оцінювання рівня виконання 

завдань для самостійної 

роботи (коротка презентація 

англійською мовою про 

можливості мікробіологічних 

методів визначення чутливості 

бактерій до антибактеріальних 

препаратів  для вирішення питань 

за темою наукового дослідження,  

описання 2 методів, 

запропонованих на практичних 

роботах, складання схем) 

22-41 2Х25=50 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання                        100 

 

Підсумкове оцінювання (денна форма навчання): 

 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна 

кількість балів 

Диференційований залік  

(за результатами поточного 

оцінювання) 

?? 100 

 

Поточне оцінювання заочна форма навчання : 

3 семестр 

 

Форма оцінювання Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів (кількість завдань 

помножене на кількість 

балів) 

 

Виконання практичних  робіт  За розкладом сесії 2Х5=10 

Оцінювання індивідуальних 

завдань (АО) (підготовка 

презентацій  лекцій після 

опрацювання матеріалів лекцій 

та  матеріалів для самостійного 

опрацювання) 

За розкладом сесії 2Х20=40 

Оцінювання рівня виконання 

завдань для самостійної 

роботи (коротка презентація 

англійською мовою про 

можливості мікробіологічних 

методів визначення чутливості 

бактерій до антибактеріальних 

препаратів  для вирішення питань 

За розкладом сесії 2Х25=50 



за темою наукового дослідження,  

описання 2 методів, 

запропонованих на практичних 

роботах, складання схем) 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання                        100 

 

Підсумкове оцінювання (заочна форма навчання): 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна 

кількість балів 

Диференційований залік  

(за результатами поточного 

оцінювання) 

За розкладом 3 

семестру 
100 

 
9. ДОДАТОК ДО СТРУКТУРИ РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО  

ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Початковий контроль рівня підготовки студентів до засвоєння курсу «Механізми 

стійкості до антимікробних препаратів мікробіому організму людини» 

здійснюється шляхом перевірки їх знань з питань біології  та мікробіології, які є 

базовими для вивчення  даного курсу,   використовується  усне опитування. Для 

оцінки очікуваного результату навчання пропонуються анкети. 

2. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і включає 

перевірку знань, вмінь та контроль опанування студентами практичних навичок, 

які передбачені методичними розробками занять з відповідних тем, з 

використанням усного та письмового опитування. 

3. Проміжний  контроль здійснюється під час  перевірки індивідуальних та 

самостійних завдань за критеріями, які, схвалені на засіданні методичної комісії 

кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології. 

4. При визначенні загальної (підсумкової) оцінки враховуються результати поточного 

та проміжного контролю. 

 

Критерії оцінювання 

 

Відповіді 

на 

практични

х заняттях  

0-5 балів 

На кожному практичному занятті викладач  оцінює виконання завдання до 

практичних робіт 

Завдання 

для 

самостійно

ї роботи  

0-10 балів 

Оцінюється рівень виконання завдань для самостійної роботи 

– коротка презентація англійською мовою  

– описання 2 методів, 

 складання 2 схем 



Індиві-

дуальні 

завдання 

(АО)  

0-20 балів 

 

 

Оцінюється рівень виконання індивідуальних завдань (АО): 

 - презентації проблемна лекція; 

- матеріали для самостійного опрацювання  

У разі невиконання завдання (відсутності виконаного завдання) на занятті 

студент одержує 0 балів; відповідно, після виконання завдання, кількість 

балів за нього визначається як (0+ оцінка виконання завдання)  

 

 

 

 

                    Критерії оцінювання  індивідуального завдання 

 

При оцінюванні враховується  

− характер засвоєння матеріалу: обсяг, повнота, правильність та точність знань, 

рівень  осмислення, міцність засвоєння, систематизованість, навички та вміння 

засвоювати вивчене на практиці в типових та змінених ситуаціях; 

− якість відповіді: обґрунтованість, логічність, послідовність викладу, ступінь 

самостійності в судженнях, культура мовлення; 

− вміння узагальнювати, виокремлювати, порівнювати 

− якість виконання роботи . 

 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях 

 

 

При оцінюванні враховується  

− обсяг, повнота, правильність та точність  

− осмислення, систематизованість,  

− обґрунтованість, логічність, послідовність викладу, ступінь самостійності в 

судженнях, культура мовлення; 

− вміння узагальнювати, виокремлювати, порівнювати 

− якість виконання роботи . 

 

  

Відмінно  

− Повні відповіді на усі запитання 

− Уміння аналізувати відповідні положення, поняття, твердження;  

− Виклад матеріалу логічний, послідовний, лаконічний; 

− Застосування схем та графічних методів подання інформації у 

поєднанні з вербальним описом 

− Вміння аналізувати-узагальнювати-порівнювати. 

− Самостійне, творче, ініціативне застосування знань; 

− Поєднання повноти відповіді та лаконічності 

− Достатня старанність і вправність застосування набутих знань. 

− Відмінна якість оформлення 



 

Добре 

− Повні відповіді усі запитання 

− Виклад матеріалу логічний, послідовний, лаконічний; 

− Самостійне репродуктивне застосування знань за вказівками 

викладача; 

− Старанність і вправність застосування набутих знань. 

− Добра якість оформлення 

 

Задовільно − Відповіді на більшість запитань 

− Механічність, фрагментарність відповідей 

−  Порушення логіки та послідовності відповіді, недостатня 

самостійність мислення. 

− Задовільна якість оформлення 

 

 

Незадовільно  

− Відсутність виконання всіх завдань 

− Неповні відповіді на запитання 

− Фрагментарність відповідей; 

− Незадовільна якість оформлення 

 

 

Критерії оцінювання завдання для самостійної роботи 

 

0 балів  Завдання не виконано. 

1-2  бали Завдання виконано неправильно або недбало. 

3-4 бали Виконана правильно частина завдання, використовується з 

конспектів. 

5-6 балів  Завдання виконане правильно, але є неточності з окремих питань. 

7-8 балів  Завдання виконане правильно. 

9-10 балів  Завдання виконане правильно, творчо. Правильно виконані додаткові 

завдання за власною ініціативою студента. 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна (у разі потреби).  

Комп’ютер та проектор 
Освітні технології 

Викладання дисципліни має включати в себе наступні освітні технології: 

1) організація активних лекцій-діалогу; 

2) забезпечення студентів супутніми роздатковими матеріалами з метою активізації 

роботи студентів по засвоєнню матеріалів навчального курсу; 

3) використання проблемно-орієнтованого міждисциплінарного підходу під час 

перегляду відеоматеріалів; 

4) використання методів, заснованих на вивченні практики; 

5) інтерактивні методи взаємодії викладача та студентів (дискусії); 

7) небальна (колегіальна) та бально-рейтингова система оцінки успішності 

аспірантів. 

 

 

 

 

 



10. Питання для самостійного опрацювання в рамках лекційних  

тем з курсу 

 

1. Хромосомна і плазмідна резистентність до антибіотиків.  

2. Фармакологічна характеристика антиінфекційних хіміопрепаратів. 

3. Класифікація антиінфекційних препаратів. 

4. Антисептики, механізм дії. 

5. Дезінфектанти, характеристика і механізм дії. 

6. Особливості фармакодинаміки і фармакокінетики антимікробних 

препаратів. 

7. Пеніциліни, класифікація, механізм дії, особливості застосування. 

8. Група цефалоспоринів. 

9. Група карбопенемів. 

10. Група аміноглікозидів. 

11. Група хінолонів. 

12. Група макролідів. 

13. Група тетрациклінів. 

14. Група лінкозамідів. 

15. Група глікопептидів. 

16. Група оксазолідінонів. 

17. Група поліміксинів. 

18. Група нітроімідазолів і нітрофуранів. 

19. Препарати інших груп: нітроксолін, фосфоміцин, фузідієва кислота, 

хлорамфенікол. 

20. Протитуберкульозні препарати. 

21. Протигрибкові препарати. 

22. Противірусні препарати: протигерпетичні, протигрипозні, 

розширеного спектру дії. 

23. Антиретровірусні препарати. 

24. Протипротозойні препарати. 
 
 
 

11. Рекомендована література: 

Основна: (Базова) 

 

1. Буценко Л.M. Технології мікробного синтезу лікарських засобів: Навч. 

посіб./Л.М. Буценко, Ю.М.Пенчук, Т.П. Пирог  — К.: НУХТ, 2010. — 323 

с.  

2. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія антибіотиків та лікарських 

препаратів» /   Укладач: Головей О.П. – Кам᾽янське: ДДТУ, 2017. – 121 с. 

3. Мікробіологія з основами імунології. Підручник. 2-ге вид., перероб. І доп. 

/ За ред. В.В. Данилейченка, Й.М. Федечка. – К.: Медицина, 2019. – 376 с. 



4. Посохова К.А. Антибіотики (властивості, застосування, взаємодія). Навч. 

посіб. / К.А. Посохова, О.П. Вікторов. – Тернопіль: ТДМУ, 2005. – 296 с. 

5. Технологія ліків промислового виробництва: Підручник / В.І. Чуєшов, 

Л.М. Хохлова,  О.О.  Ляпунова  та  ін.:  За  ред.  В.І.  Чуєшова  —  Х.:  

Вид-во  НФаУ; Золоті сторінки, 2003. — 720 с. 

6. Normanno G. Occurrence, characterization and antimicrobial resistance of 

enterotoxigenic Staphylococcus aureus isolated from meat and dairy products / 

G. Normanno // International Journal of Food Microbiology. – 2007. – Vol. 115 

(3). – P. 290-296. 

7. Nawras N. J. Isolation and biotyping of Staphylococcus aureus from white 

cheese in basrah local markets / N. J. Nawras // Bas. J. Vet. Res. – 2011. – Vol. 

88 (10). – P.56-65. 

8. Антибіотикорезистентність польових штамів мікроорганізмів / М. Д. 

Кучерук, Д. А. Засекин, Л. М. Виговська, В. О. Ушкалов // Біоресурси і 

природокористування. – 2018. – Т.10, №5-6. – С.205-217. 

9. Magiorakos, A.-P., Srinivasan, A., Carey, R. B., Carmeli, Y., Falagas, M. E., 

Giske, C. G., Harbarth, S., Hindler, J. F., Kahlmeter, G., Olsson-Liljequist, B., 

Paterson, D. L., Rice, L. B., Stelling, J., Struelens, M. J., Vatopoulos, A., 

Weber, J. T. Monnet D. L. (2012). Multidrug-resistant, extensively drug-

resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for 

interim standard definitions for acquired resistance. Clinical Microbiology and 

Infection, 18(3), 268–281.  

10. Mahami T., Togby-Tetteh W.,Kottoh D., Amoakoah-Twum L., et al. Microbial 

food safety risk to humans associated with poultry feed: the role of irradiation // 

International journal of food science. – Vol. 2019, Article ID 6915736, 7 pages  

11. Sanjit S. A., Lekshmi M., Prakasan S., Nayak B. B., Kumar S.Multiple 

antibiotic-resistant, extended spectrum-β-Lactamase (ESBL)-producing 

enterobacteria in fresh seafood// Microorganisms. – 2017. – 30, 5(3).  

12. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing et.al. Breakpoint 

tables for interpretation of MICs and zonediameters. Version 5.0, January. 

2015.  

13. Becker, K., van Alen, S., Idelevich, E., Schleimer, N., Seggewiß, J., Mellmann, 

A., Kaspar, U., & Peters, G. (2018). Plasmid-encoded transferable mecB-

mediated methicillin resistance in Staphylococcus aureus. Emerging Infectious 

Diseases, 24(2), 242–248. doi: 10.3201/eid2402.171074 

14. Brinkman, C., Schmidt-Malan, S., Mandrekar, J., & Patel, R. (2017). Rifampin-

based combination therapy is active in foreign-body osteomyelitis after prior 

rifampin monotherapy. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 61(2), 

e01822-16. doi: 10.1128/AAC.01822-16  
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15. Ehelepola, N., Rajapaksha, R., Dhanapala, D., Thennekoon, T., & 

Ponnamperuma, S. (2018). Concurrent methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus septicemia and pyomyositis in a patient with dengue hemorrhagic fever: 
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17. Khan, A., Wilson, B., & Gould, I. (2018). Current and future treatment options 
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Isfahan University of Medical Sciences 22: 108. doi: 
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стійкості до антибіотиків представників родини Enterobacteriaceae// 

Вісн. ДНУ. Біол. Мед. 2014. – 5(1). – С. 31-38. 
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