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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України  
________________ №_______ 

МЕТОДИКА 
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА ЧУТЛИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ ДО 

АНТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ 

І. Скорочення та терміни  

ATCC American Type Culture Collection http://www.atcc.org (Американська колекція 
типових культур) 

BLNAR β-Lactamase negative, ampicillin resistant (β -лактамазонегативний, стійкий до 
ампіциліну) 

BSAC British Society for Antimicrobial Chemotherapy www.bsac.org.uk Британська 
спілка антимікробної хіміотерапії  

CCUG Culture Collection Universtity of Geteborg http://www.ccug.se(Колекція культур 
університету Ґетеборга) 

CECT Colecciуn Espaсola de Cultivos Tipo. http://www.cect.org (Іспанська Колекція 
Типових Культур) 

CIP Collection de Institut Pasteur http://www.cabri.org/CABRI/srs-doc/cip_bact.info.html
(Колекція Інституту Пастера) 

CLSI Clinical and Laboratory Standards Institute (Інститут клінічних і лабораторних 
стандартів США) 

DSM Bacterial cultures from Deutsche Stammsammlung für Mikroorganismen und
Zellkulturen (DSMZ) have DSM numbers http://www.dsmz.de/index.htm
(Бактеріальні культури з Німецької колекції мікроорганізмів і клітинних культур 
(DSMZ) мають номери DSM) 

ECOFF Epidemiological cut-off values (Епідеміологічні точки відсікання) 
EMA European Medicines Agency (Європейська медична агенція) 
ESBL Extended Spectrum β-lactamase (β -лактамаза розширеного спектра) 
EUCAST European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing http://www.eucast.org

(Європейський комітет з визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків) 
HLGR High Level Aminoglycoside Resistance (Стійкість до аміногликозидів високого рівня) 
GRSA Стійкий до гликопептидів S. aureus
GISA Помірно стійкий до гликопептидів S. аureus
hGISA Гетерогенний помірно стійкий до гликопептидів S. аureus 
MRSA Methicillin resistant Staphylococcus aureus (Метицилінстійкий золотистий 

стафілокок (внаслідок наявності генів mecА або mecС) 
NCTC National Collection of Type Cultures http://www.hpacultures.org.uk (Англійська 

національна колекція типових культур) 
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β-NAD β-Nicotinamide adenine dinucleotide (β -нікотинамідаденіндінуклеотид) 
АМП Антимікробний препарат 
Ізотонічний 
розчин 

Розчин 0,85% NaCl у воді 

ПЗБ Пеніцилін-зв’язуючий білок 

МІК Мінімальна  інгібуюча концентрація 

ТЕМ Плазмідні β-лактамази 

МБЛ Метало-β-беталактамаза 
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ІІ. Загальні положення  

Ця методика визначає уніфіковані підходи до визначення та оцінки чутливості клінічно 
значущих мікроорганізмів до антибактеріальних лікарських засобів, які базуються на 
рекомендаціях Європейського комітету з визначення чутливості до антимікробних препаратів 
(далі - EUCAST). 

До антибіотиків EUCAST відносить речовини природного, напівсинтетичного або 
синтетичного походження (останні в точному значенні відносяться до хіміотерапевтичних 
агентів), що проявляють вибіркову активність відносно бактерій, і потенційно можуть 
застосовуватись для лікування інфекційних хвороб. Антисептики, дезінфектанти та консерванти 
до антибіотиків не відносяться. Широко використовуваний у літературі термін 
«антибіотикочутливість» варто розглядати як аналог терміна «antimicrobial susceptibility» 
(антимікробна чутливість), який використовується в документах EUCAST. 

Серед стандартизованих методів визначення чутливості мікроорганізмів до антимікробних 
препаратів (далі – АМП)  розрізняють методи послідовних (серійних) розведень та дифузійні. 

Метод послідовних мікророзведень визнаний референтним, але у повсякденній практиці 
мікробіологічних лабораторій не застосовується через значну трудомісткість. Проте, саме 
відносно цього методу "калібруються" як найпоширеніший у рутинній практиці диско-
дифузійний метод (далі - ДДМ), так і різні комерційні методи. Результати оцінки 
антибіотикочутливості бактерій, отримані за допомогою референтного методу, використовують 
для обґрунтування мікробіологічних і клінічних критеріїв чутливості. 

Ідеологія EUCAST заснована на визнанні факту існування розходжень між 
мікробіологічною та клінічною чутливістю/стійкістю мікроорганізмів. З мікробіологічної точки 
зору в межах популяцій окремих видів бактерій EUCAST пропонує виділяти наступні типи: 

"Дикий" тип (wild type - WT), до якого відносяться мікроорганізми, позбавлені мутаційних 
або інших придбаних механізмів стійкості до конкретного АМП. Інфекції, викликані 
мікроорганізмами, що відносяться до «дикого» типу, можуть, як піддаватися терапії цим 
препаратом, так і не відповідати на неї.

"Недикий" тип (non-wild type - NWT), до якого відносяться мікроорганізми, що мають 
мутаційні або інші придбані механізми стійкості до конкретного АМП. Інфекції, викликані 
мікроорганізмами, що відносяться до «недикого» типу, можуть, як піддаватися терапії цим 
препаратом, так і не відповідати на неї. 

Як критерій для віднесення мікроорганізму до одного з наведених типів використовують 
значення «мінімальна інгібуюча концентрація» (далі – МІК) АМП, що одержали назви 
«епідеміологічні точки відсікання» (epidemiological cut-off values, ECOFF). Значення точок 
відсікання для конкретних комбінацій мікроорганізм-антибіотик визначають статистичними 
методами на підставі аналізу характеру розподілу МІК антибіотика відносно репрезентативної 
вибірки ізолятів відповідного мікроорганізму. Значення точок відсікання є постійними 
видовими ознаками мікроорганізмів і не залежать від обставин, що змінюються. Гістограми та 
таблиці розподілу МІК основних антибіотиків відносно значної частини збудників інфекційних 
захворювань людини, а також гістограми та таблиці розподілу діаметрів зон інгібіції росту, 
отриманих з використанням диско-дифузійного методу EUCAST доступні на веб-сайті EUCAST 
http://mic.eucast.org/.

Для визначення клінічної чутливості/стійкості EUCAST пропонує наступні категорії: 

Мікроорганізм оцінюється як чутливий до АМП, якщо рівень активності останнього 
дозволяє припустити високу ймовірність ефективності терапії.

Мікроорганізм оцінюється як помірно-стійкий, якщо рівень активності АМП 
пов'язаний з невизначеним результатом лікування. Передбачається, що позитивний результат 
може бути отриманий при локалізації вогнища інфекції в тих органах і тканинах, де можливе 
формування високих концентрацій препарату, або при застосуванні останнього у високих 
дозах.
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Мікроорганізм оцінюється як стійкий (резистентний) до АМП, якщо рівень активності 
останнього дозволяє припустити високий ризик неефективності терапії.

Як критерії для віднесення мікроорганізму до однієї з наведених категорій 
використовують граничні значення мінімальних інгібуючих концентрацій (далі – МІК), а також 
граничні значення діаметрів зон пригнічення росту. Критерії клінічної чутливості/стійкості 
(граничні значення МІК АМП) можуть змінюватися залежно від появи нових даних про 
фармакокінетику (далі – ФК) та фармакодинаміку (далі - ФД) АМП та рекомендацій щодо 
режиму їх застосування. 

Для обґрунтування клінічних критеріїв чутливості/стійкості EUCAST використовує 
ФК/ФД закономірності залежності між величиною МІК АМП відносно мікроба-збудника, ФК 
характеристиками препарату та ефективністю лікування. Дані, що обґрунтовують вибір 
клінічних граничних концентрацій, для частини антибіотиків наведені на веб-сайті EUCAST у 
розділі "Documents" - "Rationale Documents" 
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ІІІ. Приготування поживних середовищ для досліджень диско-дифузійним методом  
та визначення величин МІК методом мікророзведення у бульйоні 

Джерело EUCAST версія 5.0, січень 2017 

А. Середовища для диско-дифузійного методу

Агар Мюллер-Хінтона (АМХ) та АМХ з додаванням дефібринованої кінської крові та 
β-НАД (МХ-В) 

АМХ, агар Мюллер-Хінтона без добавок, використовується для невибагливих 
мікроорганізмів. 

Агар МХ-В, МХ із додаванням 5% механічно дефібринованої кінської крові та 20 мг/л β-
НАД, використовується для визначення чутливості Streptococcus spp. (у тому числі S.
pneumoniae), Haemophilus spp., Moraxella catarrhalis, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni
та coli., Pasteurella multocida, Corynebacterium spp., Aerococcus sanguinicola та urinae та Kingella
kingae.

Чашки із середовищем можна придбати в готовій формі з комерційних джерел або 
приготувати в лабораторії наступним чином: 

1. Реагенти 

1.1 Порошок АМХ, що є у продажу 

1.2 Механічно дефібринована кінська кров. 

1.3 β-нікотинамід аденін динуклеотид (β-НАД), ступінь чистоти ≥ 98%. 

2. Приготування базового розчину β-НАД 

2.1 Розчинити β-НАД у стерильній деіонізованій воді до концентрації 20 мг/мл. 

2.2 Стерилізувати розчин крізь мембранний фільтр з діаметром пор 0,2 мкм. 

2.3 Базовий розчин можна зберігати при температурі    ̶20°С у аліквотах та розмороженому 
стані. Не заморожувати повторно розчин, що не використовується. 

3. Приготування чашок із середовищем 

3.1 Приготувати та стерилізувати в автоклаві Агар МХ згідно інструкції виробника. 

3.2 Охолодити середовище до 42-45°С. 

3.3 Для приготування МХ-В в стерильних умовах додати 50 мл механічно дефібринованої 
кінської крові та 1 мл базового розчину β-НАД на 1 літр середовища. Належним чином змішати 
та негайно розлити у чашки. 

3.4 Розлити середовище у стерильні чашки Петрі, товщиною 4 мм ± 0,5 мм (приблизно 25 
мл на 90 мм круглої чашки, 31 мл на 100 мм круглої чашки, 71 мл на 150 мм круглої чашки, 40 
мл на 100 мм квадратної чашки). Упевніться в тому, що використовуєте правильно 
розрахований об’єм середовища, виходячи з розмірів чашки Петрі, оскільки розміри чашок 
Петрі можуть відрізнятися в залежності від виробника. 



9

3.5 Дати середовищу застигнути перед тим, як переміщати чашки. 

3.6 Поверхня середовища має бути сухою перед використанням. На поверхні агару або 
всередині кришки не повинно бути видно крапель води. При необхідності чашки Петрі 
підсушують при 20-25°C протягом ночі, або при 35°С, зі знятою кришкою протягом 15 хвилин. 
Не пересушуйте  середовище. 

4. Зберігання чашок із середовищем 

4.1 Середовища приготовлені у лабораторії зберігають при температурі 4-8°С.  

4.2 Для середовищ виготовлених в лабораторії умови підсушування чашок, умови та 
термін зберігання середовищ, визначаються як частина програми забезпечення якості в 
лабораторії. 

4.3 Готові середовища комерційного виготовлення зберігають відповідно до рекомендацій 
виробника та використовують з урахуванням терміну зберігання, вказаного на етикетці. 

4.4 Для чашок із середовищем МХ-В (як ті, що купують, так і ті, що готують на місці), які 
зберігаються в пакетах або у герметичних контейнерах, може знадобитися підсушування перед 
використанням. Це необхідно для того, щоб прибрати надлишок вологи, що може призвести до 
проблем з нечіткими межами зони та/або димки у межах зон. 

5. Контроль якості 

5.1 За допомогою поверхневого рН електроду, перевірити що рівень рН знаходиться у 
межах 7.2-7.4. 

Перевірити що: 

5.2 товщина агару знаходиться у межах 4 мм ± 0,5 мм; 

5.3 середовище забезпечує гарний ріст контрольного(-их) штаму(-ів) мікроорганізмів, 
призначених для випробування; 

5.4 зони інгібіції знаходяться у межах дозволених відхилень для всіх комбінацій бактерій 
та антимікробних речовин, що використовуються. 

Б. Середовища для визначення МІК методом мікророзведення у бульйоні

Бульйон Мюллер-Хінтона із стандартизованим вмістом катіонів (БМХ) та БМХ із 
додаванням лізованої кінської крові та β-НАД (бульйон МХ-В) 

Бульйон МХ, незбагачений бульйон Мюллер-Хінтона із стандартизованим вмістом 
катіонів, використовується для досліджень невибагливих мікроорганізмів методом 
мікророзведення у бульйоні згідно стандарту ISO 20776-1, 2006. 

Бульйон МХ-В, бульйон МХ із додаванням 5% лізованої кінської крові та 20 мг/л β-НАД, 
використовується для досліджень Streptococcus spp. (у тому числі S. pneumoniae), Haemophilus
spp., Moraxella catarrhalis, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni та coli., Pasteurella
multocida, Corynebacterium spp., Аerococcus sanguinicola та urinae, Kingella kingae та деяких 
інших вибагливих мікроорганізмів. 
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MХ бульйон без добавок може бути придбаний з комерційних джерел або виготовлений у 
лабораторії відповідно до інструкцій виробника. 

Бульйон МХ-В готують наступним чином: 

1. Реагенти

1.1 Бульйон МХ із стандартизованим вмістом катіонів, що є у продажу 

1.2 50% лізована кінська кров. 

1.3 β-нікотинамід аденін динуклеотид (β-НАД), ступінь чистоти ≥ 98%. 

2. Приготування базового розчину 50% лізованої кінської крові 

2.1 В стерильних умовах розбавити кінську кров рівною кількістю стерильної 
деіонізованої води. 

2.2 Заморозити кров при -20°С протягом ночі та розморозити. Повторювати цикли, доки 
клітини повністю не розчиняться (трьох циклів зазвичай достатньо, але стандарт ISO 20776-1 
передбачає до семи циклів).  

2.3 Освітлити 50% лізовану кінську кров до прозорості методом центрифугування  та 
видалити осад. Прозорий розчин дуже важливий для обліку результатів. Неможливість 
освітлити розчин може виникнути завдяки неналежному розчиненню або центрифугуванню. 
Повторне центрифугування може покращити прозорість розчину. 

2.4 Базовий розчин можна зберігати при температурі -20°С у аліквотах та розмороженому 
стані, якщо необхідно. Не заморожувати повторно розчин, що не використовується. 

3. Приготування базового розчину β-НАД 

3.1 Розчинити β-НАД у стерильній деіонізованій воді до концентрації 20 мг/мл. 

3.2 Стерилізувати розчин крізь мембранний фільтр із розміром пор 0,2 мкм. 

3.3 Базовий розчин можна зберігати при температурі -20°С у аліквотах та розмороженому 
стані. Не заморожувати повторно розчин, що не використовується. 

4. Приготування бульйону МХ-В 

4.1 Приготувати та простерилізувати в автоклаві бульйон МХ згідно інструкції виробника, 
використовуючи на 100 мл деіонізованої води менше, щоб можна було додати лізовану кінську 
кров. 

4.2 Охолодити середовище до 42-45°С. 

4.3 В стерильних умовах додати 100 мл 50% лізованої кінської крові та 1 мл базового 
розчину β-НАД на літр середовища та належним чином змішати. 

4.4 Розлити бульйон МХ-В в стерильні флакони із кришками що закручуються. 

5. Зберігання бульйону МХ-В 
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5.1 Зберігати бульйон МХ-В при температурі в 4-8°С. 

5.2 Умови зберігання та термін зберігання повинні бути частиною програми забезпечення 
якості в лабораторії. Очікуваний термін зберігання – 3 місяці. 

6. Контроль якості 

Перевірити що: 

6.1 рівень рН знаходиться у межах 7.2-7.4; 

6.2 середовище забезпечує гарний ріст контрольного (-их) штаму (-ів) мікроорганізмів, 
призначених для випробування; 

6.3 МІК знаходяться у межах дозволених відхилень для всіх комбінацій бактерій та 
антимікробних речовин, що використовуються. 

ІV. Метод послідовних розведень визначення чутливості мікроорганізмів до АМП 

Основним параметром, що характеризує взаємини між мікроорганізмом і АМП, є величина 
мінімальної інгібуючої концентрації (МІК) препарату. МІК визначають як мінімальну 
концентрацію, що пригнічує видимий ріст мікроба. Як основний метод визначення МІК 
розглядають метод послідовних розведень. Для визначення МІК задані концентрації АМП 
(найчастіше з 2-кратним кроком) вносять у поживне середовище, яке потім засівають культурою 
досліджуваного мікроорганізму та після інкубації оцінюють наявність або відсутність видимого 
росту. Відомі два основних варіанти постановки методу послідовних розведень: в агарі та у 
бульйоні. Метод послідовних розведень у бульйоні, у свою чергу, може виконуватися в макро- і 
мікроваріанті (в об’ємі ≤0,2 мл). 

Референтним вважається метод послідовних мікророзведень, регламентований міжнародним 
стандартом ISO 20776-1:2006 ("Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems - 
Susceptibility testing of infectious agents and evaluation of performance of antimicrobial susceptibility
test devices - Part 1: Reference method for testing the in vitro activity of antimicrobial agents against
rapidly growing aerobic bacteria involved in infectious diseases"). В Україні наказом 
Мінекономрозвитку від 02.12.2014 №1435 затверджено Державний стандарт ДСТУ EN ISO 
20776-1:2014 Клінічні лабораторні дослідження та тест-системи для діагностики in vitro — 
Випробування чутливості інфекційних агентів та оцінювання характеристик засобів для 
випробування  антимікробної чутливості – Частина 1: Референтний метод випробування in vitro
активності антимікробних агентів щодо аеробних мікроорганізмів, які швидко ростуть, 
збудників  інфекційних захворювань, ідентичний міжнародному стандарту. 
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V. Визначення чутливості до антибіотиків диско-дифузійним методом  

Джерело: EUCAST Версія 6, січень 2017 

1 Введення 

Диско-дифузійний метод є одним з найстаріших і залишається найбільш поширеним 
методом оцінки чутливості до антибіотиків в звичайних бактеріологічних лабораторіях. Він 
підходить для дослідження більшості бактеріальних патогенів, в тому числі і для найбільш 
поширених бактерій зі складними поживними потребами. Метод є універсальним для широкого 
кола антимікробних препаратів і не вимагає обов'язкового використання спеціального 
обладнання.  

Разом з кількома іншими диско-дифузійними методиками, метод EUCAST являє собою 
стандартизований метод, заснований на принципах, визначених у доповіді Міжнародного 
Колективного Дослідження Чутливості до Антибіотиків 1972 року і досвід експертних груп по 
всьому світу. 

Контрольні точки діаметра зони затримки росту у методі EUCAST відкалібровані за  
узгодженням із європейськими контрольними точками, які опубліковані EUCAST і є у вільному 
доступі на веб-сайті EUCAST (http://www.eucast.org).

Як і усі методи, описана методика повинна бути точно відтворена без відхилень для 
отримання достовірних результатів. 

2 Приготування та зберігання поживних середовищ 

2.1 Приготуйте агар Мюллер-Хінтона у відповідності до інструкції виробника із 
добавками для вибагливих організмів як вказано у таблиці 1. Приготування і додавання добавок 
детально описані в розділі ІІІ цієї Методики. 

2.2 Поживні середовища повинні бути налиті товщиною 4 мм ± 0,5 мм (приблизно 25 мл 
на 90 мм круглої чашки Петрі, 31 мл на 100 мм круглої чашки, 71 мл на 150 мм круглої чашки, 
40 мл на 100 мм квадратної чашки). Упевніться в тому, що використовуєте правильно 
розрахований об’єм середовища, виходячи з розмірів чашки Петрі, оскільки розміри чашок 
Петрі можуть відрізнятися в залежності від виробника. 

2.3 Поверхня агару повинна бути сухою перед використанням. На поверхні агару або 
всередині кришки не повинно бути видно крапель води. При необхідності підсушіть чашки 
Петрі або при 20-25°C протягом ночі, або при 35°С, зі знятою кришкою протягом 15 хвилин. Не 
пересушуйте  середовище. 

2.4 Середовища приготовлені у лабораторії зберігають при температурі 4-8°С. 

2.5 Для середовищ виготовлених в лабораторії умови підсушування чашок, умови та 
термін зберігання середовищ, визначаються як частина програми забезпечення якості в 
лабораторії. 

2.6 Готові середовища комерційного виготовлення зберігають відповідно до рекомендацій 
виробника та використовують з урахуванням терміну зберігання, вказаного на етикетці. 

2.7 Для чашок із середовищем МХ-В (як комерційного виготовлення так і тих, що готують 
на місці), які зберігаються в пакетах або у герметичних контейнерах, може знадобитися 
підсушування перед використанням. Це необхідно для того, щоб прибрати надлишок вологи, 
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що може призвести до проблем з нечіткими межами зони інгібіції росту та/або димки у межах 
зон. 

Таблиця 1. Поживні середовища для визначення чутливості бактерій до антибіотиків 

Мікроорганізм Поживне 
середовище 

Мікроорганізм Поживне 
середовище 

Enterobacteriaceae МХА Viridans group
streptococci

МХА-В1

Pseudomonas spp. МХА Haemophilus spp. МХА-В1

Stenotrophomonas maltophilia МХА Moraxella catarrhalis МХА-В1

Acinetobacter spp. МХА Listeria monocytogenes МХА-В1

Staphylococcus spp. МХА Pasteurella multocida МХА-В1

Enterococcus spp. МХА Campylobacter jejuni
and coli

МХА-В1

Streptococcus groups A, B, C and G МХА-В1 Corynebacterium МХА-В1

Streptococcus pneumoniae МХА-В1 Kingella kingae МХА-В1

Aerococcus sanguinicola and urinae МХА-В1 Інші вибагливі 
мікроорганізми 

В очікуванні 

1 - МХА + 5% механічно дефібринованої крові коней + 20 мг/л β-NAD 

3. Приготування інокулюму 

3.1. Використовуйте прямий метод приготування суспензії мікроорганізму із колонії у 
фізіологічному розчині щільністю 0,5 за стандартом мутності МакФарланд, що відповідає 
приблизно 1-2 x108 КУО / мл для Escherichia coli.

Прямий метод приготування суспензії мікроорганізму із колонії підходить для всіх 
мікроорганізмів, в тому числі для вибагливих, вказаних у таблиці 1. 

3.2 За допомогою стерильної бактеріологічної петлі або ватного тампону відібрати 

декілька морфологічно подібних колоній (коли це можливо), щоб уникнути потрапляння 

атипових варіантів, нічної культури вирощеної на неселективному середовищі. Суспендувати 

колонії в фізіологічному розчині і перемішати до рівномірного помутніння. 

3.3 Довести суспензію до щільності 0,5 за стандартом МакФарланд. Більш щільний 

інокулят призведе до зменшення зон пригнічення, а зменшення щільності посівного матеріалу 

матиме протилежний ефект. 

3.3.1 Для вимірювання щільності суспензії рекомендується використовувати фотометричні 

пристрої, калібровані за стандартом МакФарланд 0,5 відповідно до інструкції виробника. 

3.3.2 Щільність суспензії також може бути визначена шляхом візуального порівняння зі 

стандартом мутності 0,5 за МакФарланд на білому фоні із чорними лініями. 

3.3.3 Суспензію Streptococcus pneumoniae готують переважно з колоній, що виросли на 

кров'яному агарі, щільністю 0,5 за стандартом МакФарланд. При необхідності використання 
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культури, що виросла на шоколадному агарі, щільність інокулята повинна бути доведена до 1,0 

згідно стандарту МакФарланд. 

3.4 Суспензія повинна бути оптимально використана протягом 151 хв., але не пізніше 60 

хв. від моменту приготування. 

Таблиця 2. Приготування стандарту мутності 0,5 за МакФарланд 

1 Додати 0,5 мл розчину HCl з концентрацією 0,048 моль/л (1,175% розчин BaCl2 х 

2Н2О) до 99,5 мл розчину H2SO4 з концентрацією 0,18 моль/л (0,36 N) (1% v/v) і 

ретельно перемішати до отримання гомогенної суспензії

2 Правильність приготування суспензії необхідно перевірити на спектрофотометрі. 

Поглинання при використанні кювети 1 см повинне скласти 0,08 - 0,13 при довжині 

хвилі 625 нм.

3 Приготовану суспензію розливають в пробірки, що герметично закриваються, такого ж 

діаметру, як і для приготування бактеріальної суспензії.

4 Зберігати приготовлений стандарт в темному місці при кімнатній температурі.

5 Безпосередньо перед використанням приготований стандарт необхідно ретельно 
струшувати на вортексі.

6 Стандарт мутності поновлюють або перевіряють його оптичну густину після 6 місяців 
зберігання. 

4. Інокуляція чашок з агаром 

4.1  Упевніться, що чашки перед посівом були витримані при кімнатній температурі 

4.2 Оптимально бактеріальну суспензію слід інокулювати на агар протягом 15 хвилин1, але 
не пізніше 60 хвилин після приготування.  

4.3 Занурити стерильний ватний тампон в суспензію.  

4.3.1 Щоб уникнути надмірної інокуляції грамнегативних бактерій, видалити надлишок 
суспензії, віджавши тампон об стінки пробірки. 

4.3.2 Для грампозитивних бактерій, не відтискайте тампон, а поверніть його по 
внутрішній частині пробірки 

4.4 При посіві кількох чашок із тієї ж суспензії, повторіть процедуру, описану у п 4.3 для 
кожної чашки. 

4.5 Чашки можуть бути посіяні або тампоном у трьох напрямках, або за допомогою 
автоматичного приладу для посіву. 

4.5.1 Для грампозитивних бактерій, проявіть особливу обережність, щоб гарантувати, 
відсутність будь-яких проміжків між штрихами. 

4.6 Диски на поверхню агару необхідно нанести протягом 15 хвилин після інокуляції 
агару. 
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Якщо засіяні чашки витримують при кімнатній температурі протягом тривалого періоду 
часу перед застосуванням дисків, мікроорганізм може почати рости, що призведе до 
помилкового зменшення розмірів зон пригнічення росту 

5. Нанесення дисків із антибіотиками 

5.1. Необхідні концентрації антибіотиків в дисках представлені в таблицях з контролю 
якості та із граничними значеннями діаметрів зон пригнічення росту (розділи VI та VIІІ). 

5.2. Витримати диски при кімнатній температурі перед відкриванням картриджа або 
флакона, у якому диски зберігаються. Це попередить утворення конденсату, який може бути 
причиною розпаду деяких речовин 

5.3 Покласти диски щільно на засіяний агар протягом 15 хв1 після посіву. Контакт диска з 
агаром повинен бути щільним. Після нанесення на поверхню агару диски не можна пересувати, 
так як дифузія антибіотика в середовище починається дуже швидко. 

5.4 Кількість дисків на одній чашці Петрі має бути обмежена, для запобігання 
перекривання зон пригнічення росту, а також взаємодії між антибіотиками. Це важливо для 
достовірної оцінки діаметрів зон. Максимальна кількість дисків на одній чашці Петрі залежить 
від виду мікроорганізму і досліджуваних антибіотиків. Зазвичай на одну чашку діаметром 90 
мм слід поміщати не більше 6 дисків, а на чашку діаметром 150 мм - не більше 12 дисків.  

5.4.1. Для детекції індуцібельної стійкості до кліндаміцину у стафілококів і стрептококів, 
диски з еритроміцином і кліндаміцином слід розташувати на відстані 12-20 мм між краями 
дисків для стафілококів, і 12-16 мм - для стрептококів. 

5.5. Втрата активності антимікробних агентів в дисках призводить до зменшення діаметра 
зони інгібіції і є загальним джерелом помилок. При зберіганні дисків необхідно дотримуватися 
наступних правил: 

5.5.1. Зберігати диски (включаючи диспенсери з дисками) в закритих сухих контейнерах, 
захищених від дії світла (деякі препарати, включаючи метронідазол, хлорамфенікол, і 
фторхінолони, інактивуються при тривалому впливі світла). 

5.5.2. Зберігати основні партії дисків відповідно до інструкцій виробників. Деякі 
препарати більш лабільні ніж інші (наприклад: амоксицилін-клавуланат, цефаклор та 
карбапенеми)  тому повинні застосовуватись специфічні рекомендації виробника.  

5.5.3 Зберігати робочі партії дисків відповідно до інструкцій виробників. Після того, як 
контейнери із дисками були відкриті, диски повинні бути використані протягом терміну, 
зазначеного виробником. 

5.5.4 Не допускається використання дисків після закінчення терміну придатності, 
зазначеного виробником. 

5.5.5 Проводити контроль якості (див. підрозділ 9) робочих партій щоб упевнитись що 
диски не втратили потенціал протягом зберігання  

1 Використовуйте правило 15-15-15 хвилин: використати інокулюм протягом 15 

хвилин після приготування, покласти диски протягом 15 хвилин після інокуляції і почати 

інкубувати чашки не пізніше 15 хвилин після нанесення дисків. 
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6. Інкубація 

6.1 Перевернути чашки в гору дном і впевнитися в тому, що диски не відірвались від 
поверхні агару. Помістити їх в термостат не пізніше 15 хв1 після нанесення дисків. Якщо чашки 
залишити при кімнатній температурі після того, як були нанесені диски, попередня дифузія 
може привести до помилково великих зон пригнічення. 

6.2 Неправильне розташування чашок Петрі в термостаті (зокрема, кількість чашок в одній 
стопці) може привести до їх нерівномірного нагрівання. З огляду на різний ступінь точності 
роботи термостатів, контроль цього етапу дослідження, включаючи кількість чашок, що 
інкубують в одному термостаті, має бути частиною програми внутрішньолабораторного 
контролю якості. Для більшості термостатів кількість чашок у стовпчику повинна бути не 
більше 5.

6.3 Інкубувати чашки в умовах вказаних у таблиці 3 

6.3.1 Термін інкубації не повинен перевищувати вказані межі так як це може призвести до 
росту в межах зони пригнічення та повідомлення штамів як хибно резистентних. 

6.3.2 Резистентність до глікопептидів у деяких ізолятів Enterococcus spp. може бути 
виявлена тільки після 24 годин інкубації. Облік результатів визначення чутливості можна 
проводити через 16-20 годин інкубації. При виявленні резистентності інкубацію можна не 
продовжувати. Проте, висновок про чутливість ізоляту може бути зроблений тільки після 24 
год. інкубації. 





ТОВ «УКРБІО» 
м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10, оф.304 
тел. (044) 205-56-20,  
моб. (067) 405-51-45 
office.ukrbio@gmail.com 
www.ukrbio.com.ua 
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Таблиця 3. Умови інкубації при визначення чутливості до антибіотиків 
диско-дифузійним методом 

Мікроорганізми Умови інкубації 

Enterobacteriaceae  35±1°С, звичайна атмосфера, 16-20 год  
Pseudomonas spp.  35±1°С, звичайна атмосфера, 16-20 год  
Stenotrophomonas maltophilia  35±1°С, звичайна атмосфера, 16-20 год  
Acinetobacter spp.  35±1°С, звичайна атмосфера, 16-20 год  
Staphylococcus spp.  35±1°С, звичайна атмосфера, 16-20 год  
Enterococcus spp.  35±1°С, звичайна атмосфера, 16-20 год  

(24 години – для гликопептидів)  
Стрептококи груп A, B, C та G 35±1°С, атмосфера із 4-6% СО2, 16-20 год 
Streptococcus pneumoniae  35±1°С, атмосфера із 4-6% СО2,16-20 год 
Стрептококи групи Viridans 35±1°С, атмосфера із 4-6% СО2,16-20 год 
Haemophilus spp.  35±1°С, атмосфера із 4-6% СО2, 16-20 год 
Moraxella catarrhalis  35±1°С, атмосфера із 4-6% СО2, 16-20 год 
Listeria monocytogenes  35±1°С, атмосфера із 4-6% СО2, 16-20 год 
Pasteurella multocida  35±1°С, атмосфера із 4-6% СО2, 16-20 год 
Campylobacter jejuni та coli  Див. Додаток А  

Corynebacterium spp.  35±1°С, атмосфера із 4-6% СО2 ,16-20 годин. При слабкому 
рості ізоляту після 16-20 год інкубації слід продовжити 
інкубацію до 40-44 год, після чого провести облік результатів. 

Aerococcus sanguinicola
та urinae

35±1°С, атмосфера з 4-6% СО2, 16-20 годин. При слабкому 
рості ізолята після 16-20 год. інкубації варто продовжити 
інкубацію до 40-44 годин, після чого провести облік 
результатів. 

Kingella kingae

35±1°С, атмосфера з 4-6% СОН, 16-20 годин. При слабкому 
рості ізолята після 16-20 год. інкубації варто продовжити 
інкубацію до 40-44 годин, після чого провести облік 
результатів. 

Інші вибагливі мікроорганізмі В розробці 

7. Перегляд чашок після інкубації

7.1 Правильно приготовлений і посіяний штрихом інокулюм повинен привести до 
зливного росту. 

7.1.1 Якщо можна побачити окремі колонії, то інокулят недостатньо щільний і тест 
необхідно повторити. 

7.2 Ріст повинен бути рівномірно розподілений по поверхні чашки для отримання 
рівномірних круглих (не гострих) зон затримки росту. 

7.3 Переконайтеся, що зони інгібіції знаходяться в межах контролю якості. 

8. Вимірювання зон затримки росту та інтерпретація результатів 

8.1 Для всіх антимікробних препаратів (якщо інше не зазначено в пункті 8.9) край зони 
слід читати в точці повного гальмування росту, про що судять неозброєним оком тримаючи 
чашку на відстані близько 30 см від очей. 
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8.2 Облік результатів на чашках із прозорим середовищем (без добавок) проводять через 
задню частину у відбитому світлі, тримаючи її над темною поверхнею. 

8.3 Облік результатів на чашках із непрозорим середовищем (із добавками крові тощо) 
проводять спереду зі знятою кришкою у відбитому світлі. 

8.4 Не використовуйте світло, що проходить (утримання чашки над джерелом світла) або 
збільшувальне скло, якщо не вказано інше (див. пункт 8.9). 

8.5 Діаметри зон інгібіції вимірюють з точністю до міліметра лінійкою або 
штангенциркулем. 

8.5.1 Якщо використовується  прилад для автоматизованого зчитування зон він повинен 
бути відкалібрований відповідно із ручним зчитуванням. 

8.6 Інтерпретувати діаметри зони інгібіції росту слід за граничними значеннями у 
таблицях. 

8.7 Якщо для інтерпретації діаметрів зон використовуються шаблони, чашку поміщають 
поверх шаблону і зони інтерпретують відповідно до контрольних точок EUCAST, позначених 
на шаблоні. Переконайтеся в тому, що контрольні точки, які використовуються, відповідають 
останній версії EUCAST. Програма для підготовки шаблонів є у вільному доступні за 
посиланням http://bsac.org.uk/usceptibility/template-program.

8.8 Кілька прикладів фотографій, що ілюструють облік діаметрів зони інгібіції, а також  
вказівки з обліку результатів для конкретних комбінацій мікроорганізм-антимікробний 
препарат наведені в розділ VII цієї Методики.  

8.9 Конкретні вказівки для обліку результатів: 

8.9.1 У випадку подвійної зони затримки росту або наявності окремих колоній, які виросли 
в зоні інгібіції, досліджувані культури повинні бути перевірені на чистоту,  при необхідності 
(при виявленні контамінації) дослідження повинні бути повторені. Якщо культура чиста, 
колонії в межах зони затримки росту слід враховувати при вимірюванні діаметру. 

8.9.2 Антагоністи в середовищі можуть призвести до слабкого росту в межах зони навколо  
дисків із триметопримом і триметоприм-сульфаметоксазолом. Такий ріст слід ігнорувати і 
діаметр зони вимірювати по найбільш очевидному краю зони. 

Для комбінації Stenotrophomonas maltophilia і триметоприм-сульфаметоксазолом, якщо 
ізолят дає будь-яку видиму зону інгібіції більшу за граничні значення для «чутливий», то він 
повинен бути повідомлений як чутливий. Зверніть увагу, що у межах зони затримки росту може 
бути суттєвий ріст. Зона затримки відсутня, якщо наявний ріст до диска і відсутні ознаки 
інгібіції. 

8.9.3 При обліку чутливості Enterobacteriaceae до ампіциліну, ампіциліну-сульбактаму і 
амоксицилін-клавуланату слід ігнорувати ріст, який може з'явитися у вигляді тонкої плівки, що 
створює внутрішню зону на деяких серіях Мюллер-Хінтон агара. 

8.9.4 При обліку чутливості E.coli до мецилінаму слід ігнорувати ізольовані колонії в 
межах зони інгібіції росту. 

8.9.5 При обліку чутливості Proteus spp., слід ігнорувати роїння і враховувати зону 
інгібіції росту. 
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8.9.6 При обліку чутливості стафілококів до бензилпеніциліну слід оглянути край зони 
близько до світла, що проходить. Штами з діаметрами зон інгібіції більшими ніж значення 
контрольних точок для інтерпретації «чутливий», але з гострими краями, повинні бути 
інтерпретовані як стійкі. 

8.9.7 При використанні цефокситину для виявлення стійкості до метициліну у S.aureus,
вимірюють очевидну зону, і ретельно переглядають зону в хорошому світлі, щоб виявити 
колонії в межах зони інгібіції. Це може бути або контамінація або прояв гетерогенної стійкості 
до метициліну. 

8.9.8 Облік чутливості стафілококів до лінезоліду здійснюють через дно чашки розміщеної 
над джерелом світла (в світлі, що проходить). 

8.9.9 При обліку чутливості ентерококів до ванкоміцину, огляньте край зони через дно 
чашки розміщеної над джерелом світла (в світлі, що проходить). Нечіткі краї зони і колонії в 
межах зони вказують на резистентність до ванкоміцину і повинні бути досліджені додатково. 
Ізоляти не повинні повідомлятися як чутливі раніше 24 год. інкубації. 

8.8.10 При визначенні чутливості гемолітичних стрептококів на середовищі МХ-В 
враховують зону інгібіції росту, а не гемолізу. β-гемоліз, як правило, вільний від росту, в той 
час як α-гемоліз і ріст, як правило, збігаються. Нахиляйте чашку назад і вперед, щоб краще 
розрізняти гемоліз і  ріст. 

8.9.11 При обліку чутливості E.coli до фосфоміцину ігноруйте ізольовані колоній в межах 
зони інгібіції і враховуйте зовнішній край зони. 

9. Контроль якості 

9.1 Використовуйте контрольні штами для моніторингу виконання тесту (таблиця 4). 
Основні рекомендовані контрольні штами є типовими чутливими штамами, але стійкі штами 
також можуть бути використані для підтвердження того, що цей метод буде виявляти стійкість, 
спричинену відомим механізмом резистентності (таблиця 5). Ці штами можуть бути придбані з 
колекції культур або з комерційних джерел. 

9.1.1 Для контролю інгібуючого компоненту комбінованих дисків бета-лактамів із 
інгібіторами бета-лактамаз рекомендовано використовувати спеціальні бета-лактамаза 
продукуючі штами (таблиця 4). Ці дослідження повинні бути частиною рутинного контролю 
якості. Активний компонент перевіряється чутливим контрольним штамом. 

9.2 Зберігати контрольні штами необхідно в умовах, які будуть підтримувати 
життєздатність мікроорганізму та його характеристики. Зберігання на скляних кульках при 
мінус 70 ° С в гліцериновому бульйоні (або з використанням комерційних аналогів) є зручним 
методом. Невибагливі мікроорганізми можуть зберігатися при температурі -20 ° C. Слід 
зберігати дві ємності кожного контрольного штаму, один в якості джерела для щоденного 
використання, а інший в якості архіву для поповнення флакона для щоденного використання, 
коли це потрібно. 

9.3 Щотижня субкультивуйте кульку з ємності для щоденного використання на 
відповідних неселективних середовищах і перевіряйте на чистоту. З цієї чистої культури, 
підготуйте по одній субкультурі на кожен день тижня. Для вибагливих організмів, які не 
виживають на чашках протягом п'яти-шести днів, субкультивуйте їх щодня протягом не більше 
одного тижня. 



20

При пересівах контрольного штаму, використовуйте кілька колоній, щоб уникнути 
селекції мутантів. 

9.4 Допустимі діапазони для контрольних штамів представлені у таблицях. 

9.4.1 У таблицях контролю якості перелічені і діапазони і цільові значення. Повторні 
дослідження контрольних штамів EUCAST повинні давати значення діаметра зони розподілені 
випадковим чином в межах рекомендованих діапазонів. Якщо число випробувань ≥10, середній 
діаметр зони повинен бути близьким до заданого значення (± 1 мм від заданого значення). 

9.5 Використовуйте контрольні штами, рекомендовані для рутинного контролю для 
моніторингу продуктивності тестування.  

Контрольні дослідження повинні проводитись і перевірятись щодня, принаймні для 
антибіотиків, які є частиною рутинних наборів.  

Кожен день, коли проводяться дослідження, перевіряйте результати останніх 20 
послідовних досліджень. Вивчайте результати для виявлення тенденцій до зменшення або 
збільшення зон вище або нижче цільового показника. Якщо два або більше з 20 досліджень 
виходять за межі діапазону дослідження потрібно повторити. 

9.6 Додатково до рутинного контролю якості необхідно досліджувати кожну нову серію 
агару Мюллер-Хінтона, щоб упевнитись, що всі зони потрапляють у встановлені межі. 

Аміноглікозидні диски можуть давати неприйнятні зміни у присутності двовалентних 
катіонів в середовищі, тігациклін у присутності магнію, триметоприм-сульфаметоксазол - 
тиміну, еритроміцин при неприйнятному рівні рН. 

Таблиця 4. Перелік контрольних штамів мікроорганізмів, рекомендованих  
для використання у рутинній практиці 

Організм Штам Характеристика 

Escherichia coli ATCC 25922
NCTC 12241
CIP 7624
DSM 1103
CCUG 17620
CECT 434

Чутливий, дикий тип  

Escherichia coli ATCC 35218
NCTC 11954
CIP 102181
DSM 5564
CCUG 30600
CECT 943

Продуцент TEM-1, стійкий до 
ампіциліну (для контролю 
інгібуючого компоненту 
комбінованих дисків) 

Klebsiella pneumoniae ATCC 700603
NCTC 13368
CCUG 45421
CTCN 7787

Штам продуцент БЛРС (SHV-18) 
(для контролю інгібуючого 
компоненту комбінованих дисків)

Pseudomonas
aeruginosa

ATCC 27853
NCTC 12934
CIP 76110
DSM 1117

Чутливий, дикий тип  
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CCUG 17619
CECT 108

Staphylococcus aureus ATCC 29213
NCTC 12973
CIP 103429
DSM 2569
CCUG 15915
CECT 794

Слабкий продуцент β-лактамаз  

Enterococcus faecalis ATCC 29212
NCTC 12697
CIP 103214
DSM 2570
CCUG 9997
CECT 795

Чутливий, дикий тип  

Streptococcus
pneumoniae

ATCC 49619
NCTC 12977
CIP 104340
DSM 11967
CCUG 33638

Низька стійкість до пеніциліну 

Haemophilus
influenzae

АТСС 49766 
NCTC 12975
CIP 103570
DSM 11970
CCUG 29539

Чутливий, дикий тип  

Haemophilus
influenzae

ATCC 49766
NCTC 12975
CIP 103570
DSM 11970
CCUG 29539

Чутливий, дикий тип  

Campylobacter jejuni ATCC 33560
NCTC 11351
CIP 702
DSM 4688
CCUG 11284

Чутливий, дикий тип. Для умов 
дослідження, див. Додаток А 
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Таблиця 5. Додатковий перелік контрольних штамів для детекції 
специфічних механізмів резистентності 

Організм Штам Характеристика 

Klebsiella pneumoniae ATCC 700603
NCTC 13368
CCUG 45421
CECT 7787

Продуцент ESBL (SHV-18)  

Staphylococcus aureus NCTC 12493 mecA-позитивний, гетеро-
резистентний MRSA  

Enterococcus faecalis ATCC 51299
NCTC 13379
CIP 104676
DSM 12956
CCUG 34289

Високий рівень стійкості до 
аміноглікозидів (HLAR) та 
ванкоміцину (vanB-
позитивний)  

Haemophilus influenzae ATCC 49247
NCTC 12699
CIP 104604
DSM 9999
CCUG 26214

β-лактамаза-негативний, 
ампіцилін-резистентний 
(BLNAR)
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Додаток А. Диско-дифузійний метод визначення чутливості до антибіотиків 

Campylobacter jejuni та сoli 

Необхідно дотримуватись наступної методики визначення чутливості Campylobacter jejuni
та сoli диско-дифузійним методом 

1. Поживне середовище. Мюллер-Хінтон агар із 5% дефібринованої крові коней та 20 мг/л 
β-NAD (МХ-В). Для зменшення роїння чашки із МХ-В необхідно підсушити перед інокуляцією 
(при 20-25°C  протягом ночі або при 35°C із знятою кришкою протягом  15 хв.). 

2. Інокулюм. 0,5 за МакФарландом 

3. Інкубація. Мікроаерофільне середовище, 41 ±1 0С, 24 год.  

Інкубація повинна привести до зливного росту. Деякі штами C. сoli можуть дати 
недостатній ріст через 24 год. Потрібна додаткова негайна інкубація і облік зон затримки росту 
проводиться через 40-48 год. 

Температура інкубації 41 ± 1 ° C була обрана для створення сприятливих умов для росту 
Campylobacter spp.

4. Облік результатів. Необхідно використовувати інструкції із використання стандартів 
EUCAST з обліку результатів: 

Враховуйте результати на чашці МХ-В з лицьової сторони із знятою кришкою у відбитому 
світлі. Краї повинні бути враховані у  точці повного гальмування, про що судять неозброєним 
оком на відстані близько 30 см від очей 

5. Контроль якості. Зони інгібіції для Campylobacter jejuni АТСС 33560 повинні бути в 
межах певних діапазонів. 
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VI. Поточний та розширений внутрішній контроль якості 

Джерело: EUCAST (версія  7.0, 2017) 

Примітки.

У таблицях контролю якості (КЯ) комітету EUCAST наведені цільові та допустимі 
значення діапазонів. Повторні дослідження із штамами для контролю якості, рекомендовані 
EUCAST, повинні давати окремі MIК і значення діаметрів зон розподілені випадковим чином в 
межах рекомендованих діапазонів. Якщо кількість випробувань перевищує 10, величина МІК 
має відповідати цільовому значенню, а середній діаметр зони інгібіції росту повинен 
наближуватися до цільової величини. 

2. Доступ до документів стандартів ISO можна отримати за наступним посиланням: 
http://www.eucast.org/documents/external_documents/.

3. Штами для контролю якості рекомендовані EUCAST, призначені для поточного 
контролю якості, використовуються для моніторингу за проведенням досліджень. Контрольні 
дослідження мають здійснюватися та перевірятися щоденно, щонайменше для антимікробних 
речовин, які є частиною поточного набору реагентів. Аналіз результатів випробувань з КЯ 
дивись у EUCAST Довідник з випробування диско-дифузійним методом.

4. Специфічні штами, що продукують β-лактамази доцільно використовувати для 
перевірки інгібуючого компоненту дисків, що містять комбінації β-лактамів з інгібіторами β-
лактамаз. Це повинно бути частиною поточного контролю якості. Активний компонент 
перевіряється чутливим контрольним штамом. 

5. Штами для контролю якості EUCAST, призначені для розширеного контролю якості, є 
додатковими штамами EUCAST при проведенні поточного контролю якості. Ці штами 
рекомендуються для визначення специфічних механізмів стійкості (ESBL, MRSA, VRE, HRGL 
та мутацій ПЗБ) та використовуються для перевірки того, чи призводить поточне випробування 
чутливості до правильного розподілу за категоріями: чутливий, помірно стійкий та стійкий (Ч, 
ПС та С). Розширений КЯ необхідно здійснювати при будь-якій зміні в системі визначення 
чутливості (з кожною новою партією дисків або середовища) та/або щомісячно.  
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Поточний контроль якості  
(Таблиці з контролю якості EUCAST, версія 7.0, чинні з 01.01.2017)

Escherichia coli ATCC 25922
(NCTC 12241, CIP 76.24, DSM 1103, CCUG 17620, CECT 434)

Диско-дифузійний метод: МХА; інокулюм – 0,5 за МакФарланд; звичайна атмосфера, 35±10C, 18±2 год.; облік 
результатів – чашку Петрі поміщають догори дном на темну матову поверхню, так щоб світло падало на неї під 
кутом 45° (облік у відбитому світлі). 

МІК (мг/л) Діаметр зони пригнічення росту (мм)АМП 

Цільові значення1 Допустимі значення2

Вміст у диску 
(мкг) Цільові значення1 Допустимі значення3

Азтреонам 0,125 0,06-0,25 30 32 28-36

Амікацин 1-2 0,5-4 30 22-23 19-26

Амоксіцилін 4 2-8 - - -

Амоксіцилін-клавуланат4,5 4 2-8 20-10 21 18-246

Ампіцилін 4 2-8 10 18-19 15-226

Ампіцилін-сульбактам5,7 2 1-4 10-10 21-22 19-246

Гентаміцин 0,5 0,25-1 10 22-23 19-26

Доріпенем 0,03 0,016-0,06 10 31 27-35

Ертапенем 0,008 0,004-0,016 10 32-33 29-36

Іміпенем 0,125 0,06-0,25 10 29 26-32

Колістин12 0,5-1 0,25-2 - - -

Левофлоксацин 0,016-0,03 0,008-0,06 5 33 29-37

Меропенем 0,016-0,03 0,008-0,06 10 31-32 28-35

Мецилінам16 0,06-0,125 0,03-0,25 10 27 24-30

Моксіфлоксацин 0,016-0,03 0,008-0,06 5 31-32 28-35

Налідиксова кислота 2 1-4 30 25 22-28

Нетилміцин - ≤0,5-1 10 21 18-24

Нітроксолін Примітка 17 Примітка 17 30 21 18-24

Нітрофурантоін 8 4-16 100 20 17-23

Норфлоксацин 0,06 0,03-0,125 10 31-32 28-35

Офлоксацин 0,03-0,06 0,016-0,125 5 31 29-33

Пефлоксацин - - 5 29 26-32

Піперацилін 2 1-4 30 24 21-27

Піперацилін-тазобактам5,8 2 1-4 30-6 24 21-27

Поліміксин В3 - 0,25-2 - - -

Тігециклін18 0,06-0,125 0,03-0,25 15 23-24 20-27

Тікарцилін 8 4-16 75 27 24-30

Тікарцилін-клавуланат4,5 8 4-16 75-10 27 24-30

Тобраміцин 0,5 0,25-1 10 22 18-26

Триметоприм 1 0,5-2 5 24-25 21-28

Триметоприм-сульфаметоксазол12 ≤0,52 - 1,25-23,75 26 23-29

Фосфоміцин13 1 0,5-23 20014 30 26-3415

Хлорамфенікол 4 2-8 30 24 21-27

Цефадроксіл - - 30 17 14-20

Цефалексин 8 4-16 30 18 15-21

Цефепім 0,03-0,06 0,016-0,125 30 34 31-37

Цефіксим 0,5 0,25-1 5 23 20-26

Цефокситин 4 2-8 30 26 23-29

Цефотаксим 0,06 0,03-0,125 5 28 25-31

Цефподоксим 0,5 0,25-1 10 25-26 23-28

Цефтазидим 0,125-0,25 0,06-0,5 10 26 23-29

Цефтазидим-авібактам 8,9 0.125-0.25 0.06-0.5 10-4 27 24-30

Цефтаролін 0,06 0,03-0,125 5 27 24-30

Цефтибутен 0,25 0,125-0,5 30 31 27-35

Цефтобіпрол 0,06 0,03-0,125 5 28 25-31

Цефтолозан-тазобактам8,9 0,25 0,125-0,5 30-10 28 24-32

Цефтріаксон 0,06 0,03-0,125 30 32 29-35

Цефуроксим 4 2-8 30 23 20-26

Ципрофлоксацин 0,008 0,004-0,016 5 33 29-37



Escherichia coli ATCC 25922
(NCTC 12241, CIP 76.24, DSM 1103, CCUG 17620, CECT 434)
1 Розраховано EUCAST. 

2 Запозичене у Міжнародної Організації Стандартів, ISO 20776-1:2006 (із оновленнями, як вказано в останній версії 
документу CLSI M100), за винятком діапазонів, виділених жирним або курсивним шрифтом, які встановлені 
EUCAST.

3 Запозичене в Інституті клінічних та лабораторних стандартів, M100-S25, 2016, за винятком діапазонів, виділених 
жирним або курсивним шрифтом, які встановлені EUCAST. Всі діапазони були перевірені EUCAST. 

4 Для визначення МІК, концентрація клавуланової кислоти дорівнює 2 мг/л. 

5 Штам E. coli з колекції ATCC 35218 (TEM-1 штам, що продукує β-лактамазу) використовується для перевірки 
інгібуючого компоненту. 

6 Ігноруйте ріст, що може з’явитися у якості тонкої внутрішньої зони на деяких серіях агару Мюлер-Хінтону. 

7 Для визначення МІК, концентрація сульбактаму дорівнює 4 мг/л. 

8 Для визначення МІК, концентрація авібактаму дорівнює 4 мг/л.

9
Для контролю інгібуючого компоненту використовують K. pneumoniae ATCC 700603 (див. поточний контроль 

якості для комбінованих дисків β-лактам+інгібітор) 

10 Для визначення МІК, концентрація тазобактаму дорівнює 4 мг/л  

11 Для контролю інгібуючого компоненту використовують або E.coli ATCC 35218 або K. pneumoniae ATCC 700603
(див. поточний контроль якості для комбінованих дисків β-лактам+інгібітор) 

12 Контроль якості колістину повинен бути виконана як з чутливими контрольними штамами (E.coli ATCC 25922 або  
P. aeruginosa ATCC 27853) та із колістин стійкою E.coli NCTC 13846 (mcr-1 позитивний). Для E.coli NCTC 13846
цільове значення МІК колістину 4 мг / л і тільки в деяких випадках повинен бути 2 або 8 мг / л. 

13 Референс-метод для фосфоміцину – розведення в агарі. Визначення  МІК фосфоміцина повинно відбуватись у 
присутності глюкозо-6-фосфат (25 мг/л середовища).   Використовуйте інструкції виробників комерційних тест-систем 

14 Диск із 200 мг фосфоміцину повинен містити 50 мг глюкозо-6-фосфат 

15 Ігноруйте ізольовані колонії в зоні пригнічення росту і враховуйте зовнішній край зони 

16 Розведення в агарі є референсним методом визначення МІК мецилінаму 

17 В даний час немає діапазонів MIC для E.coli ATCC 25922 і нітроксоліну 

18Для визначення МІК тігецикліну методом мікророзведення у бульйоні середовище повинно бути приготовлене у 
день його використання. 

19 Триметоприм-сульфаметаксозол в пропорції 1:19. Величини МІК виражені як концентрація триметоприму. 
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Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
(NCTC 12903, CIP 76.110, DSM 1117, CCUG 17619, CECT 108)

Диско-дифузійний метод: МХА; інокулюм – 0,5 за МакФарланд; звичайна атмосфера, 35±10C, 18±2 год.; облік 
результатів – чашку Петрі поміщають догори дном на темну матову поверхню, так щоб світло падало на неї під кутом 
45° (облік у відбитому світлі). 

МІК (мг/л) Діаметр зони пригнічення росту (мм)АМП 
Цільові 

значення1
Допустимі 
значення2

Вміст у 
диску (мкг) Цільові 

значення1
Допустимі 
значення3

Азтреонам 4 2-8 30 26 23-29
Амікацин 2 1-4 30 22 18-26
Гентаміцин 1 0,5-2 10 20 17-23
Доріпенем 0,25 0,125-0,5 10 31-32 28-35
Іміпенем 2 1-4 10 24 20-28
Колістин8 1-2 0,5-4 - - -
Левофлоксацин 1-2 0,5-4 5 22-23 19-26
Меропенем 0,5 0,25-1 10 30 27-33
Нетилміцин 2 0,5-8 10 18 15-21
Піперацилін 2-4 1-8 - - -
Піперацилін-тазобактам6,7 2-4 1-8 30-6 26 23-29
Тікарцилін 16 8-32 - - -
Тікарцилін-клавуланат10,11 16 8-32 75-10 24 20-28
Тобраміцин 0,5 0,25-1 10 23 20-26
Фосфомицин9 4 2-83 - - -
Цефепім 1-2 0,5-4 30 27 24-30
Цефтазидим 2 1-4 10 24 21-27
Цефтазидим-авібактам 4,5 1-2 0,5-4 10-4 24 21-27
Цефтолозан-тазобактам6,7 0,5 0,25-1 30-10 28 24-32
Ципрофлоксацин 0,5 0,25-1 5 29 25-33

1 Розраховано EUCAST. 

2 Запозичене у Міжнародної Організації Стандартів, ISO 20776-1:2006 (з оновленнями, як вказано в останній версії 
документу Інституту клінічних та лабораторних стандартів CLSI M100). 

3 Запозичене в Інституті клінічних та лабораторних стандартів, M100-S25, 2016, за винятком діапазонів, виділених 
жирним або курсивним шрифтом, які встановлені EUCAST. Всі діапазони були перевірені EUCAST. 

4 Для визначення МІК, концентрація авібактаму дорівнює 4 мг/л.

5
Для контролю інгібуючого компоненту використовують K. pneumoniae ATCC 700603 (див. поточний контроль 

якості для комбінованих дисків β-лактам+інгібітор) 

6 Для визначення МІК, концентрація тазобактаму дорівнює 4 мг/л. 

7
 Для контролю інгібуючого компоненту можуть бути використані E. coli ATCC 35218 або K. pneumoniae ATCC

700603 (див. поточний контроль якості для комбінованих дисків β-лактам+інгібітор) 

8 Контроль якості колістину повинен бути виконана як з чутливими контрольними штамами (E.coli ATCC 25922 або  
P. aeruginosa ATCC 27853) та із колістин стійкою E.coli NCTC 13846 (mcr-1 позитивний). Для E.coli NCTC 13846
цільове значення МІК колістину 4 мг / л і тільки в деяких випадках повинен бути 2 або 8 мг / л. 

9 Референс-метод для фосфоміцину – розведення в агарі. Визначення  МІК фосфоміцина повинно відбуватись у 
присутності глюкозо-6-фосфат (25 мг/л середовища).   Використовуйте інструкції виробників комерційних тест-систем 

10 Штам E. coli з колекції ATCC 35218 (штам, що продукує β-лактамазу TEM-1) використовується для перевірки 
інгібуючого компоненту 

11 Для випробування МІК, концентрація клавуланової кислоти дорівнює 2 мг/л. 
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Staphylococcus aureus ATCC 29213
(NCTC 12973, CIP 103429, DSM 2569, CCUG 15915, CECT 794)
Штам, слабкий продуцент β-лактамаз 

Диско-дифузійний метод: МХА; інокулюм – 0,5 за МакФарланд; звичайна атмосфера, 35±10C, 18±2 год.; облік 
результатів – чашку Петрі поміщають догори дном на темну матову поверхню, так щоб світло падало на неї під кутом 
45° (облік у відбитому світлі). 

МІК (мг/л) Діаметр зони пригнічення росту (мм)АМП 

Цільові значення1 Допустимі значення2
Вміст у 

диску (мкг) Цільові значення1 Допустимі значення3

Азитроміцин 1 0,5-2 - - -
Амікацин 2 1-4 30 21 18-24
Ампіцилін - - 2 18 15-21
Бензилпеніцилін 0,5-1 0,25-2 1 ОД 15 12-18
Ванкоміцин 1 0,5-2 - - -
Гентаміцин 0,25-0,5 0,125-1 10 22 19-25

Далбаванцин4 0,06 0,03-0,125 - - -

Даптоміцин5 0,25-0,5 0,125-1 - - -

Доксіциклін 0,25 0,125-0,5 - - -
Еритроміцин 0,5 0,25-1 15 26 23-29
Кларитроміцин 0,25 0,125-0,5 - - -
Кліндаміцин 0,125 0,06-0,25 2 26 23-29
Левофлоксацин 0,125-0,25 0,06-0,5 5 26 23-29
Лінезолід 2 1-4 10 24 21-27

Міноциклін 0,125-0,25 0,06-0,5 30 26 23-29
Моксіфлоксацин 0,03-0,06 0,016-0,125 5 28 25-31
Мупіроцин 0,125 0,06-0,25 200 34 31-37

Нетилміцин ≤0,25 - 10 23 20-26
Нітрофурантоін 16 8-32 100 20 17-23
Норфлоксацин 1 0,5-2 10 21 18-24
Орітаванцин4 0,03-0,06 0,016-0,125 - - -
Офлоксацин 0,25-0,5 0,125-1 5 24 21-27
Рифампіцин 0,008 0,004-0,016 5 33 30-36
Тедизолід 0,5 0,25-1
Тейкопланін 0,5 0,25-1 - - -
Телаванцин5 0,06 0,03-0,125 - - -
Телітроміцин 0,125 0,06-0,25 15 В розробці В розробці
Тетрациклін 0,25-0,5 0,125-1 30 27 23-31

Тігециклін7 0,06-0,125 0,03-0,25 15 22 19-25
Тобраміцин 0,25-0,5 0,125-1 10 23 20-26
Триметоприм 2 1-4 5 25 22-28
Триметоприм-сульфаметоксазол8 ≤0,5 - 1,25-23,75 29 26-32
Фосфоміцин 6 1-2 0,5-4 - - -
Фузидова кислота 0,125 0,06-0,25 10 29 26-32
Хінупристин-далфопристин 0,5 0,25-1 15 24 21-27

Хлорамфенікол 4-8 2-16 30 24 20-28
Цефокситин 2 1-4 30 27 24-30

Цефтаролін 0,25 0,125-0,5 5 27 24-30
Цефтобіпрол 0,25-0,5 0,125-1 5 25 22-28
Ципрофлоксацин 0,25 0,125-0,5 5 24 21-27

1 Розраховано EUCAST. 

2 Запозичене у Міжнародної Організації Стандартів, ISO 20776-1:2006 (з оновленнями, як вказано в останній версії 
документу Інституту клінічних та лабораторних стандартів CLSI M100). 

3 Встановлено та перевірено EUCAST. 

4 МІК повинна бути визначена у присутності полісорбат-80 (0,002% у середовищі для розведень у бульйоні; метод 
розведення у агарі не валідований). Використовуйте інструкції виробника комерційних систем.  
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5 МІК даптоміцину визначається у присутності Са2+ (25 мг/л у середовищі для розведень у бульйоні; метод 
розведення у агарі не валідований). Використовуйте інструкції виробника комерційних систем. 

6  Референс-метод для фосфоміцину – розведення в агарі. Визначення  МІК фосфоміцина повинно відбуватись у 
присутності глюкозо-6-фосфат (25 мг/л середовища).   Використовуйте інструкції виробників комерційних тест-систем 

7 Для визначення МІК тігецикліну методом мікророзведення у бульйоні потрібно приготувати свіже середовище у 
день його використання. 

8 Триметоприм-сульфаметаксозол в пропорції 1:19. Величина МІК виражена як концентрація триметоприму. 

Enterococcus faecalis ATCC 29212
(NCTC 12697, CIP 103214, DSM 2570, CCUG 9997, CECT 795)

Диско-дифузійний метод: МХА; інокулюм – 0,5 за МакФарланд; звичайна атмосфера, 35±10C, 18±2 год.; облік 
результатів – чашку Петрі поміщають догори дном на темну матову поверхню, так щоб світло падало на неї під 
кутом 45° (облік у відбитому світлі).  

МІК (мг/л) Діаметр зони пригнічення росту (мм)АМП 
Цільові 

1
Допустимі 

2

Вміст у 
диску (мкг) Цільові 

1
Допустимі 

3
Ампіцилін 1 0,5-2 2 18 15-21
Ванкоміцин 2 1-4 5 13 10-16
Гентаміцин 8 4-16 304 15 12-18
Іміпенем 1 0,5-2 10 27 24-30
Левофлоксацин 0,5-1 0,25-2 5 22 19-25
Лінезолід 2 1-4 10 22 19-25
Нітрофурантоін 8 4-16 100 21 18-24
Норфлоксацин 4 2-8 10 19 16-22
Стрептоміцин Примітка 5 Примітка 5 3006 17 14-208

Тейкопланін 0,5 0,25-1 30 18 15-21
Тігециклін7 0,06 0,03-0,125 15 23 20-26
Триметоприм 0,25 0,125-0,58 5 28 24-32
Триметоприм-сульфаметоксазол9 ≤0,52 - 1,25-23,75 30 26-34
Хінупристин-далфопристин 4 2-8 15 14 11-17
Ципрофлоксацин 0,5-1 0,25-2 5 22 19-25

1 Розраховано EUCAST. 

2 Запозичене у Міжнародної Організації Стандартів, ISO 20776-1:2006 (з оновленнями, як вказано в останній версії 

документу Інституту клінічних та лабораторних стандартів CLSI M100). 
3 Встановлено та перевірено EUCAST. 

4 Скринінговий диск визначення високого рівня стійкості до аміноглікозидів у ентерококів. 

5 В даний час немає значень MIК для E.faecalis ATCC 29212 і стрептоміцину 300 мкг.

6 Скринінговий диск визначення високого рівня стійкості до аміноглікозидів у ентерококів  

7 Для визначення МІК тігецикліну методом мікророзведення у бульйоні потрібно приготувати свіже середовище у 

день його використання. 

8 Запозичене в Інституті клінічних та лабораторних стандартів, M100-S25, 2016. 

9 Триметоприм-сульфаметаксозол в пропорції 1:19. Величини МІК виражені як концентрація триметоприму. 
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Streptococcus pneumoniae ATCC 49619*
(NCTC 12977, CIP 104340, DSM 11967, CCUG 33638)
Штам зі зниженою чутливістю до бензилпеніциліну. 

* Межі зон для S. pneumoniae на МХА-В часто супроводжуються α-гемолізом. Облік результатів проводиться по границі 
зони пригнічення росту S.pneumoniae, а не по границі зони гемолізу. Для полегшення вимірювання діаметра зони 
пригнічення росту S.pneumoniae на середовищі МХА-В, чашку варто розглядати під кутом. Зазвичай ріст присутній в усій 

зоні α -гемолізу, однак у деяких випадках зона α-гемолізу виходить за межі зони росту. 

Диско-дифузійний метод: МХА-В; інокулюм – 0,5 за МакФарланд; атмосфера з 5% СО2, 35±10C, 18±2год.; облік 
результатів – чашку Петрі помістити дном донизу, так щоб світло падало на поверхню агару під кутом 45° (облік у 
відбитому світлі), зняти кришку.  

МІК (мг/л) Діаметр зони пригнічення росту (мм)АМП 

Цільові значення1 Допустимі 

значення2

Вміст у 

диску (мкг) Цільові значення1 Допустимі 

значення3
Азитроміцин 0,125 0,06-0,25 - - -
Амоксіцилін 0,06 0,03-0,125 - - -
Ампіцилін 0,125 0,06-0,25 2 28 25-31
Бензилпеніцилін 0,5 0,25-1 1 ОД 19 16-22
Ванкоміцин 0,25 0,125-0,5 5 20 17-23
Далбаванцин5 0,016 0,008-0,034 - - -
Даптомицин6 0,125-0,25 0,06-0,5 - - -
Доксіциклін 0,03-0,06 0,016-0,125 - - -
Доріпенем 0,06 0,03-0,125 10 34 31-37
Іміпенем 0,06 0,03-0,125 10 38 34-42
Кларитроміцин 0,06 0,03-0,125 - - -
Кліндаміцин 0,06 0,03-0,125 2 25 22-28
Левофлоксацин 1 0,5-2 5 24 21-27
Лінезолід 0,5-1 0,25-2 10 26 23-29
Меропенем 0,125 0,06-0,25 10 34 30-38
Міноциклін - - 30 28 25-31
Моксіфлоксацин 0,125 0,06-0,25 5 27 24-30
Нітрофурантоін 8 4-16 100 28 25-31
Норфлоксацин 4 2-8 10 21 18-24
Оксацилін7 - - 1 11 8-147

Орітаванцин5 0,002 0,001-0,0044 - - -
Офлоксацин 2 1-4 5 21 18-24
Рифампіцин 0,03 0,016-0,06 5 29 26-32
Тедизолід 0,25 0,125-0,54 - - -
Тейкопланін - - 30 21 18-24
Телітроміцин 0,008-0,016 0,004-0,03 15 30 27-33
Тетрациклін 0,125-0,25 0,06-0,5 30 31 28-34
Тігециклін8 0,03-0,06 0,016-0,125 15 27 24-30
Триметоприм-сульфаметоксазол9 0,25-0,5 0,125-1 1,25-23,75 23 20-26
Хлорамфенікол 4 2-8 30 27 24-30
Цефаклор 2 1-4 30 28 25-31
Цефепім 0,06-0,125 0,03-0,25 30 34 31-37
Цефотаксим 0,06 0,03-0,125 5 31 28-34
Цефподоксим 0,06 0,03-0,125 10 32 29-35
Цефтаролін 0,016 0,008-0,034 - - -
Цефтобіпрол 0,008-0,016 0,004-0,034 - - -
Цефтріаксон 0,06 0,03-0,125 30 35 32-38
Цефуроксим 0,5 0,25-1 30 31 28-34
Ципрофлоксацин - - 5 25 22-28
Еритроміцин 0,06 0,03-0,125 15 29 26-32
Ертапенем 0,06-0,125 0,03-0,25 10 31 28-34

1 Розраховано EUCAST. 

2 Запозичене у Міжнародної Організації Стандартів, ISO 20776-1:2006 (із оновленнями, як вказано в останній версії 
документу Інституту клінічних та лабораторних стандартів CLSI M100). 
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3 Встановлено та перевірено EUCAST.  

4 Запозичене в Інституті клінічних та лабораторних стандартів, M100-S26, 2016 та перевірено EUCAST. 

5 МІК повинна бути визначена у присутності полісорбат-80 (0,002% у середовищі для розведень у бульйоні; метод 
розведення у агарі не валідований). Використовуйте інструкції виробника комерційних систем.

6МІК даптоміцину визначається у присутності Са2+ (25 мг/л у середовищі для розведень у бульйоні; метод 
розведення у агарі не валідований). Використовуйте інструкції виробника комерційних систем. 

7 Для контролю якості диска, що містить 1 мкг оксациліну, можна використовувати штам S. aureus ATCC 29213. Оцінка 
результату: цільове значення  діаметра зони пригнічення росту – 22 мм, допустимий діапазон значень –19-25 мм. 
(Застосовуйте методологію ДДМ для S. аureus)

8Для визначення МІК тігецикліну методом мікророзведення у бульйоні поживне середовище готують у день його 
використання. 

9 Співвідношення триметоприм-сульфаметаксозол в пропорції 1:19. Величини МІК представлені по триметоприму. 



Haemophilus influenzae ATCC 49766
(NCTC 12975, CIP 103570, DSM 11970, CCUG 29539)

Диско-дифузійний метод: МХА-В; інокулюм – 0,5 за МакФарланд; атмосфера з 5% СО2, 35±10C, 18±2год.; облік 
результатів – чашку Петрі помістити дном донизу, так щоб світло падало на поверхню агару під кутом 45° (облік у 
відбитому світлі), зняти кришку.  

МІК (мг/л) Діаметр зони пригнічення росту (мм)АМП 

Цільові значення1 Допустимі 

значення2

Вміст у 

диску (мкг) Цільові 

значення

Допустимі 

значенняАмоксицилін-клавуланова кислота 0,25 0,125-0,5 2-1 20 17-23
Амоксіцилін 0,25 0,125-0,5 - - -
Ампіцилін 0,125 0,06-0,25 2 22 19-25
Ампіцилін-сульбактам5 0,125 0,06-0,25 - - -
Азитроміцин 1 0,5-2 - - -
Бензилпеніцилін - - 1 одиниця 16 13-19
Цефепім 0,06 0,03-0,125 30 32 29-35
Цефіксим 0,03 0.016-0.06 5 30 27-33
Цефотаксим 0,008 0.004-0.016 5 32 29-35
Цефподоксим 0,06 0,03-0,125 10 31 28-34
Цефтаролін 0,008 0.004-0.016 - - -
Цефтибутен 0,03 0.016-0.06 30 34 31-37
Цефтриаксон 0,04 0.002-0.008 30 38 34-42
Цефуроксим 0,5 0.25-16 30 28 25-31
Хлорамфенікол 0,5 0.25-1 30 34 30-38
Ципрофлоксацин 0,008 0.004-0.016 5 36 32-40
Кларитроміцин 8 4-16 - - -
Доріпенем 0,125 0.06-0.256 10 29 26-32
Доксіциклін 0,5 0.25-1 - - -
Ертапенем 0,03 0.016-0.066 10 30 27-33
Еритроміцин 4 2-8 15 15 12-18
Іміпенем 0,5 0,125-16 10 28 25-31
Левофлоксацин 0,016 0.008-0.03 5 35 31-39
Меропенем 0,06 0,03-0,1256 10 31 28-34
Міноциклін 0,25 0,125-0,5 30 30 27-33
Моксіфлоксацин 0,016 0.008-0.03 5 33 30-36
Налідиксова кислота - - 30 30 27-33
Офлоксацин 0,03 0.016-0.06 5 34 31-37
Рифампіцин 0,5 0.25-1 5 23 20-26
Рокситроміцин 8 4-16 - - -
Телітроміцин 2 1-4 15 18 15-21
Тетрациклін 0,5 0.25-1 30 31 28-34
Триметоприм-сульфаметаксозол7 0,03 0.016-0.06 1.25-23.75 30 26-34

1 Розраховано EUCAST. 

2 Встановлено та перевірено EUCAST. 

3 Для визначення МІК, концентрація клавуланової кислоти дорівнює 2 мг/л. 

4 E. coli ATCC 35218 (для методу МІК) та S. аureus ATCC 29213 (для ДДМ) використовується для контролю 
інгібуючого компоненту (див. поточний контроль якості β-лактамів і β-лактамів із інгібіторами β-лактамаз) 

5 Для визначення МІК використовують фіксовану концентрацію сульбактама 4 мг/л 

6  Запозичено в Інституті клінічних та лабораторних стандартів, M100-S26, 2016 та перевірено EUCAST. 

7 Співвідношення триметоприм-сульфаметаксозол в пропорції 1:19. Величини МІК представлені по триметоприму 
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Campylobacter jejuni ATCC 33560
(NCTC 11351, CIP 702, DSM 4688, CCUG 11284)

Диско-дифузійний метод: МХА-В; інокулюм – 0,5 за  МакФарланд; мікроаерофільні умови, 41±10C, 24 год.; облік результатів – 
чашку Петрі помістити дном донизу, так щоб світло падало на поверхню агару під  кутом 45° (облік у відбитому світлі), зняти кришку. 
Чашки з МХА-В повинні бути підсушені перед інокуляцією для зменшення роїння (при 20-25°C протягом 10-12 год. або при 35°C, зі 
знятою кришкою протягом 15 хв.). 

МІК (мг/л) Діаметр зони пригнічення росту (мм)
АМП 

Цільові 
1

Допустимі значення2

Вміст у диску 
(мкг) Цільові значення1 Допустимі значення2

Ципрофлоксацин НСП НСП 5 38 34-42
Еритроміцин НСП НСП 15 31 27-35
Тетрациклін НСП НСП 30 34 30-38

1 Розраховано EUCAST. 

2 Встановлено та перевірено EUCAST. 

НСП = На стадії підготовки 

Контроль інгібуючого компоненту комбінованих дисків β-лактамів із інгібіторами β-
лактамаз  

Escherichia coli ATCC 35218
(NCTC 11954, CIP 102181, DSM 5923, CCUG 30600, CECT 943)
TEM-1 штам, що продукує β-лактамазу (не ESBL) для перевірки інгібуючого компоненту комбінованих дисків 
β-лактамів з інгібіторами β-лактамаз 

Диско-дифузійний метод: МХА; інокулюм – 0,5 за МакФарланд; звичайна атмосфера, 35±10C, 18±2 год..; облік результатів – 
чашку Петрі поміщають догори дном на темну матову поверхню, так щоб світло падало на неї під кутом  45° (облік у відбитому світлі);  

МІК (мг/л) Діаметр зони пригнічення росту (мм)АМП 

Цільові значення1 Допустимі значення2

Вміст у 
диску (мкг)

Цільові значення1 Допустимі значення2

Амоксіцилін-клавуланат3 8-16 4-32 20-10 19-20 17-224

Ампіцилін-сульбактам5 32-64 16-128 10-10 16 13-194

Цефтолозан-тазобактам 6,7 0,125 0,06-0,25 30-10 28 25-31
Піперацилін-тазобактам6 1 0,5-2 30-6 24 21-27
Тікарцилін-клавуланат3 16 8-32 75-10 23 21-25

Klebsiella pneumoniae ATCC 700603
(NCTC 13368, CCUG 45421, CECT 7787)
продуцент ESBL (SHV-18) 

МІК (мг/л) Діаметр зони пригнічення росту (мм)АМП 

Цільові значення1 Допустимі значення2

Вміст у 
диску (мкг)

Цільові значення1 Допустимі значення2

Цефтазидим-авібактам8 0,5-1 0,25-2 10-4 21 18-24

Цефтолозан-тазобактам6,7 0,125 0,06-0,25 30-10 28 25-31
Піперацилін-тазобактам 6,7 16 8-32 30-6 17 14-20



34

Staphylococcus aureus NCTC 29213
(NCTC 12973, CIP 103429, DSM 2569, CCUG 15915, CECT 794 )
Слабкий продуцент β-лактамаз 

МІК (мг/л) Діаметр зони пригнічення росту (мм)АМП 

Цільові значення1 Допустимі значення2

Вміст у 
диску (мкг)

Цільові значення1 Допустимі значення2

Амоксіцилін-клавуланат3 Примітка  9 Примітка  9 2-1 22 19-25

1 Розраховано EUCAST. 

2 Запозичене в Інституті клінічних та лабораторних стандартів, M100-S26, 2016, за винятком діапазонів, виділених 
жирним або курсивним шрифтом, які встановлені EUCAST. Всі діапазони були перевірені EUCAST. 

3 Для визначення МІК концентрація клавуланової кислоти дорівнює 2 мг/л. 

4 Ігноруйте ріст, що може з’явитися у якості тонкої внутрішньої зони на деяких серіях агару Мюлер-Хінтону. 

5 Для визначення МІК концентрація сульбактаму дорівнює 4 мг/л. 

6 Для визначення МІК концентрація тазобактаму дорівнює 4 мг/л. 

7
Для контролю інгібуючого компоненту можуть бути використані E. coli ATCC 35218 або K. pneumoniae ATCC

700603 (див. поточний контроль якості для комбінованих дисків β-лактам+інгібітор) 

8 Для визначення МІК концентрація авібактаму дорівнює 4 мг/л. 

9
Для контролю інгібуючого компоненту використовується E. coli ATCC 35218



35

Розширений контроль якості 
Штами для контролю якості визначення механізмів стійкості  

диско-дифузійним методом із використанням агару Мюлер-Хінтона 

Диско-дифузійний метод: МХА; інокулюм – 0,5 за МакФарланд; звичайна атмосфера, 35±10C, 18±2 год.; облік 
результатів – чашку Петрі поміщають догори дном на темну матову поверхню, так щоб світло падало на неї під кутом 
45° (облік у відбитому світлі); при вимірюванні зон пригнічення росту варто орієнтуватися на зону повного 
пригнічення видимого росту. 

Продукція ESBL у Enterobacteriaceae

Klebsiella pneumoniae ATCC 700603
(NCTC 13368, CCUG 45421, CECT 7787) SHV-18 продуцент ESBL 

АМП Вміст диску (мкг) 
Цільова категорія 

чутливості 1
Припустимі значення2

(мм) 
Коментарі 

Азтреонам 30 С 9-17
Цефотаксим 5 ПС або С 12-18

Цефподоксим 10 С 9-16
Цефтазидим 10 ПС або С 6-12
Цефтриаксон 30 ПС або С 16-22

Метицилін стійкість у Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus NCTC 12493
(CCUG 67181)
Метицилін стійкий золотистий стафілокок (MRSA), mecA позитивний. 

АМП Вміст диску (мкг) 
Цільова категорія 

чутливості 1
Припустимі значення2

(мм) 
Коментарі 

Цефокситин 30 С 14-20

VanB опосередкована стійкість до ванкоміцину у ентерококів 
Enterococcus faecalis ATCC 51299
(NCTC 13379, CIP 104676, DSM 12956, CCUG 34289)
VanB позитивний штам 

АМП 
Вміст диску 

(мкг) 

Цільова 
категорія 

чутливості 1

Припустимі 
значення2

(мм) 
Коментарі 

Тейкопланін 30 Ч 16-20

Ванкоміцин 5 С 6-12

Облік результатів у минаючому світлі. При нечітких 
межах зони пригнічення результат інтерпретують як 
стійкий, навіть якщо діаметр зони більше, ніж 
контрольне значення для категорії чутливий
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Високий рівень стійкості до аміноглікозидів у ентерококів 
Enterococcus faecalis ATCC 51299
(NCTC 13379, CIP 104676, DSM 12956, CCUG 34289)
Високий рівень стійкості до гентаміцину та стрептоміцину 

АМП 
Вміст диску  

(мкг) 
Цільова категорія 

чутливості 1
Припустимі значення2

(мм) 
Коментарі 

Гентаміцин 30 С 6
Стрептоміцин 300 С 6

1 Відповідність цільової категорії свідчить про те, що механізми стійкості виявляються коректно; оцінюються відповідно до 
граничних значень EUCAST: Ч = чутливий, ПС = помірно-стійкий (проміжний), С = стійкий (резистентний). 

2 Запозичене в Інституті клінічних та лабораторних стандартів, M100-S26, 2016, за винятком діапазонів, виділених 
жирним або курсивним шрифтом, які встановлені EUCAST. Всі діапазони були перевірені EUCAST. 

Штами для контролю якості визначення механізмів резистентності диско-дифузійним 
методом на агарі Мюлер-Хінтона для вимогливих мікроорганізмів (МХА-В) 

Диско-дифузійний метод: МХА + 5% дефібринованої крові коней та 20 мг/л β-НАД (МХА-В). Інокулюм: 0,5 за 
МакФарланд. Інкубація: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2год. Облік діаметру зони повної затримки видимого росту через передню 
частину чашки Петрі із знятою кришкою у відбитому світлі. 

Haemophilus influenzae ATCC 49247
(NCTC 12699, CIP 104604, DSM 9999, CCUG 26214)

Знижена чутливість до β-лактамів завдяки мутаціям в генах, що кодують ферменти ПЗБ у  Haemophilus influenzae

АМП 
Вміст диску 

(мкг) 

Цільова 
категорія 

чутливості 1

Припустимі 
значення2

(мм) 
Коментарі 

Діаметри зон пригнічення залежать від коливань в 
середовищі, умов інокуляції та інкубації. Зони 
пригнічення зі зростанням невеликих колоній у межах 
зони інтерпретуються  як 6 мм (відсутність зони).

Ампіцилін 2 С 6-12

Бензилпеніцилін 1 од С 6-9

1 Відповідність цільової категорії свідчить про те, що механізми стійкості виявляються коректно; оцінюються відповідно до 
граничних значень EUCAST: Ч = чутливий, ПС = помірно-стійкий (проміжний), С = стійкий (резистентний). 

2 Встановлено та перевірено EUCAST. 
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VII. Облік діаметрів зон затримки росту 

Джерело: Керівництво із обліку результатів визначення чутливості до антибіотиків диско-дифузійним методом

EUCAST. Версія 5.0, січень 2017 

Краї зони слід враховувати в точці повної ігібіції яку видно неозброєним оком на чашці 
встановленій на відстані 30 см від очей.  

Діаметр зони вимірюють за допомогою лінійки, штангенциркуля або автоматизованих 
пристроїв. Якщо використовується автоматичний прилад, він повинен бути відкалібрований для 
ручного читання. 

Агар МХ  
Зони враховують збоку дна  
на темному фоні  
у відбитому світлі. 

Агар МХ-В  
Зони враховують з лицьової сторони  
із піднятою кришкою у відбитому  
світлі. 

Колонії у зоні пригнічення росту 

У разі окремих колоній в межах зони пригнічення росту, треба перевірити чистоту культури 
і, при необхідності, повторити дослідження. 

Якщо культура чиста, колонії в межах зони повинні бути прийняті до уваги при обліку зон. 
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E. coli із ESBL H. influenzae із мутацією ПЗБ 

Роїння 

Для Proteus spp., роїння в зоні затримки росту ігнорують і вимірювання зони роблять по 
найбільш помітному зовнішньому діаметру. 

Подвійні зони 

У випадку подвійних зон, треба перевірити чистоту досліджуваної культури і, при необхідності, 
у випадку контамінації, повторити тест. 

Якщо культура чиста, враховують внутрішню зону  

Нечіткі зони 

Enterobacteriaceae

Облік нечітких зон затримки росту проводять неозброєним оком тримаючи чашку на 
темному фоні на відстані 30 см. Краї зони оцінюють по внутрішньому краю найменш помітного 
росту. Не можна тримати чашку над світлом (у світлі, що проходить) або використовувати лупу. 
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Нечіткі зони 
Стафілококи 

Тримаючи чашку на темному фоні на відстані 30 см,  неозброєним оком оцінюють найменш 
помітні краї зони. Не можна тримати чашку над світлом (у світлі, що проходить) або 
використовувати лупу. 

Нечіткі зони 
S.pneumoniae

Невеликі колонії, які видно, коли чашка утримується близько 30 см від неозброєного ока 
повинні бути прийняті до уваги при обліку зон. 

Присутність невеликих колоній, близьких до краю зони може бути пов'язано з надмірною 
вологістю поживного середовища МХ-В, і може бути зменшено шляхом підсушування чашок 
перед використанням. 

Ріст чи гемоліз 

Враховують зону затримки росту, а не пригнічення гемолізу.  
Іноді важко провести різницю між гемолізом і ростом. 
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β-гемолізини дифундують в агар, тому зона бета-гемолізу, як правило, вільна від росту. 
α-гемолізини НЕ дифундують в агар, тому в зоні альфа-гемолізу часто буває ріст. 
краї зон, що супроводжуються альфа-гемолізом,  найбільш характерні для S.pneumoniae та β-

лактамних антибіотиків. 

β-гемоліз 

Нахиліть чашку, щоб легко розрізнити гемоліз і ріст.  
β-гемоліз, як правило, вільний від росту. 

α-гемоліз 

Нахиліть чашку вперед та назад, щоб було краще розрізнити гемоліз і ріст. 

Ріст існує, як правило, по всій  
площі альфа-гемолізу.

Для деяких організмів, існує додатковий α-гемоліз без 
росту. Нахиліть чашку щоб розрізнити гемоліз і ріст 

Специфічні інструкції для обліку зон 

Триметоприм та триметоприм-сульфаметоксазол 

Виконуйте інструкції для обліку результатів і коли з'являються подвійні зони враховуйте  

внутрішні зони, (див. приклади нижче). 

Ігноруйте димчатий або слабкий ріст біля диска в межах зони затримки з чітким краєм. 
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Stenotrophomonas maltophilia та триметоприм-сульфаметоксазол 

Ізолят, який утворює будь-яку видиму зону пригнічення більшу за граничні значення для 
«чутливий», повинен бути повідомлений як чутливий. Зверніть увагу, що у межах зони затримки 
росту може бути суттєвий ріст.  

Ігноруйте ріст і враховуйте будь-яку зону інгібіції яку можна 
побачити. = Чутливий якщо  діаметр зони ≥ 16 мм 

Ріст до диска і ніяких 
ознак зони пригнічення 
 = Стійкий 

Enterobacteriaceae  та ампіцилін, ампіцилін-сульбактам та ампіцилін-клавуланат 

Ігноруйте ріст, який може з'явитися у вигляді тонкої внутрішньої зони на деяких серіях агару 
Мюллер-Хінтона. При обліку результатів тільки по зовнішній зоні ніякої різниці між партіями 
агару не виявляється. 

E. coli і мецилінам 

• Ігноруйте ізольовані колонії в межах зони затримки росту 
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E. coli і фосфоміцин 

Ігноруйте ізольовані колонії в зоні пригнічення росту і враховуйте зовнішній край зони

Ентерококи і ванкоміцин 

Облік результатів проводиться у світлі що проходить (чашку піднесіть до світла). 
Нечіткі краї зони і колонії в межах зони вказують на резистентність до ванкоміцину. Якщо 

діаметр зони ≥ 12 мм, а краї зони є нечітким, необхідне продовжити інкубацію до 24 годин. 
Ізоляти не повинні повідомлятись як чутливі раніше 24 год. інкубації. 

E. faecalis не VRE E. faecium VRE

S. aureus і бензилпеніцилін 

Облік результатів проводиться у світлі що проходить (чашку піднесіть до світла). 
Диско-дифузійний метод є більш надійним ніж MIК для виявлення продуцентів 

пеніцилінази, за умови, як можливо більш точного вимірювання діаметра зони затримки росту. 

No
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S. aureus. Чіткий край зони затримки росту 
діаметром ≥ 26 мм = Стійкий 

S. aureus. Нечіткий край зони затримки 
росту діаметром ≥ 26 мм = Чутливий 

Детекція індуцибельної резистентності у стафілококів  

Індуцібельна резистентність стафілококів до кліндаміцину (D феномен) може бути виявлена 
за допомогою антагонізму кліндаміцина і макролідів. 

Для виявлення антагонізму помістіть диски з еритроміцином і кліндаміцином на відстані 12-
20 мм один від одного (від краю до краю дисків). 

Виявлення індуцібельної резистентності стафілококів до кліндаміцину (D феномен) 

Детекція індуцибельної резистентності у стрептококів 

Індуцибельна резистентність стрептококів до кліндаміцину може бути виявлена за 
допомогою антагонізму кліндаміцина і макролідів. 

Помістіть диски з еритроміцином і кліндаміцином на відстані 12-16 мм один від одного (від 
краю до краю дисків) і шукайте антагонізм (D феномен). 

Виявлення індуцібельної резистентності стрептококів до кліндаміцину (D феномен) 



ТОВ «УКРБІО» 
м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10, оф.304 
тел. (044) 205-56-20,  
моб. (067) 405-51-45 
office.ukrbio@gmail.com 
www.ukrbio.com.ua 
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VIII Таблиці граничних значень для інтерпретації МІК та зон пригнічення росту  
Джерело: EUCAST Версія 7.0, 2017 

Пояснення 

Таблиці граничних значень EUCAST містять клінічні граничні значення MIК (встановлені 
або переглянуті протягом 2002-2016) і відповідні їм граничні значення діаметрів зон пригнічення 
росту. Таблиці граничних значень EUCAST версії 7.0 включають в себе виправлені помилки, 
уточнення, граничні значення для нових агентів і / або організмів, переглянуті MIК контрольні 
точки і поновлені та нові контрольні точки діаметрів зони. Зміни найкраще видно на екрані або на 
кольоровому відбитку, так як клітини, що містять зміни, жовтого кольору. Нові або переглянуті 
коментарі підкреслені. Вилучені коментарі наведені в перекресленому вигляді 

2. ФK/ФД (не пов'язані з конкретним видом) граничні значення вказані окремо на останній 
сторінці. 

3. Примітки, позначені цифрами, відносяться до граничних значень МІК. Примітки, 
позначені буквами, відносяться до граничних значень діаметрів зон пригнічення росту. 

4. Граничні значення діаметрів пригнічення зони "Ч ≥ 50 мм" - довільно вибране граничне 
значення діаметра зони пригнічення росту, що знаходиться за межами вимірювань, яке відповідає 
граничному значенню МІК в тих випадках, коли ізоляти "дикого типу" розглядаються як помірно-
стійкі (означає, що ізолятів, повністю чутливих до даного антибіотика не існує).  

5. З метою спрощення таблиць EUCAST, проміжної категорії немає в списку. Це 
інтерпретується як значення між Ч і С граничних значень. Наприклад, для граничних значень MIК, 
вказаних як Ч ≤ 1 мг/л і С > 8 мг/л, проміжна категорія 2-8 (технічно > 1-8) мг/л, а для граничних 
значень діаметра зони, вказаних як Ч ≥ 22 мм і С <18 мм, проміжна категорія 18-21 мм. 

6. При визначенні чутливості Stenotrophomonas maltophilia до триметоприм-
сульфаметоксазолу, S.aureus до бензилпеніциліну та ентерококів до ванкоміцину, вкрай важливо 
слідувати конкретним інструкціям обліку результатів для правильної інтерпретації результатів 
ДДМ. Для цього в кінці відповідної таблиці із граничними концентраціями наведені фотографії з 
прикладами інтерпретації. Для загальних і інших конкретних інструкцій для інтерпретації, слід 
звернутися до керівництва з інтерпретації EUCAST. 

7. Для цефуроксима та фосфоміцину наведені граничні значення для внутрішньовенного і 
перорального введення 

8. Для визначення МІК загальноприйнятим є використання двократних розведень, вище та 
нижче концентрації 1 мг/л. При цьому концентрації нижче 0,25 мг/л виражаються дробовими 
числами з декількома знаками після коми. Для спрощення EUCAST вирішив використовувати 
наступний формат (виділені жирним шрифтом): 0,125→0,125, 0,0625→0,06, 0,03125→0,03,
0,015625→0,016, 0,0078125→0,008, 0,00390625→0,004 і 0,001953125→0,002 мг/л. 

"-" Вказує на те, що визначення чутливості не рекомендується, оскільки препарат не має активності до 
представників даного виду. Ізоляти можуть бути оцінені як «С» без попереднього дослідження. 

"НД" - вказує на те, що не отримано переконливих доказів ефективності терапії інфекції, викликаної даним 
мікроорганізмом. Результат (звіт) може включати значення МІК, але не буде супроводжуватися клінічною інтерпретацією (Ч, ПС 
або С). 

НЗ = Не застосовується  
ВА = У процесі валідації
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Рекомендації щодо використання 
таблиць граничних значень 

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) Антимікробний препарат 

Ч≤ Р

Вміст у диску 
(мкг) 

Ч≥ Р

Примітка 
Примітки, відмічені цифрами, відносяться до граничних 
значень МІК 
Примітки, відмічені буквами, відносяться до граничних 
значень діаметрів зон пригнічення росту 

Антимікробний препарат А 11 11 X 20А 20А 1. Коментарі для граничних значень МІК 
А. Коментарі для граничних значень ДДМ 

Антимікробний препарат В,  S.aureus 2 4 Y 26 23

Антимікробний препарат C НД НД НД НД  

Антимікробний препарат D - - - -

Антимікробний препарат E Ва Ва Ва Ва  

Антимікробний препарат F (скринінг) НЗ НЗ 25 25

Антимікробний препарат G 0,5 2 Z 30 24

Якщо в рядку є назва виду, граничні 

концентрації, що вказані в ньому, 

використовують тільки для представників цього 

виду (у даному прикладі – для S.aureus)

Значення для категорії «помірно-стійкий» не 

вказані. До категорії ПС відносяться значення, 

що знаходяться в інтервалі між граничними 

значеннями категорії Ч і С. Якщо граничні 

значення категорій Ч і С рівні, то категорії ПС 

не існує. 

Антибіотик А: немає категорії ПС 

Диско-дифузійний метод 
(стандартизований диско-дифузійний метод EUCAST) 
Поживне середовище: 
Інокулюм: 
Інкубація: 
Облік результатів: 
Контроль якості: 

Параметри диско-дифузійного методу 

для визначення чутливості та 

рекомендації щодо проведення 

контролю якості 

Граничні значення для скринінга 

– тобто для виявлення ізолятів, 

що мають (і не мають) 

механізмів резистентності 

Не отримано переконливих доказів 

ефективності терапії інфекції, що 

викликана даним мікроорганізмом 

Не застосовується

У процесі валідації

Граничні значення не виявлені. Виявлення 

чутливості проводити не рекомендується 
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Enterobacteriaceae Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 
Диско-дифузійний метод (стандартизований диско-дифузійний метод EUCAST) 
Поживне середовище: Мюллер-Хінтон агар 
Інокулюм: 0,5 за МакФарланд 
Інкубація: звичайна атмосфера, 35±1ºC, 18±2 год 
Облік результатів: Враховується зона повної затримки росту через дно чашки на фоні темної матової поверхні у відбитому світлі. 
Контроль якості: Escherichia coli АТСС 25922. Для контролю інгібуючого компоненту комбінованих дисків β-лактамних антибіотиків із інгібіторами 
використовують Escherichia coli ATCC 35218 або Klebsiella pneumoniae ATCC 700603

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Пеніциліни1

Ч ≤  С > 

Вміст у 
диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту 

Бензилпеніцилін - - - -

Ампіцилін 81 8 10 14 A,B 14 B

Ампіцилін-сульбактам 8 1,2 8 2 10-10 14 A,B 14 B

Амоксіцилін 8 1 8 - Примітка С Примітка C

Амоксицилін-клавуланова кислота 8 1,3 8 3 20-10 19 A,B 19 B

Амоксицилін-клавуланова кислота (тільки 
при неускладнених інфекціях СВШ) 32 1,3 32 3 20-10 16 A,B 16 B

Піперацилін 8 16 30 20 17

Піперацилін-тазобактам 8 4 16 4 30-6 20 17

Тікарцилін 8 16 75 23 23

Тікарцилін-клавуланат 8 3 16 3 75-10 23 23

Темоцилін Примітка5 Примітка5 Примітка5 Примітка5 Примітка5

Феноксиметилпеніцилін - - - -

Оксацилін - - - -

Клоксацилін - - - -

Диклоксацилін - - - -

Флуклоксацилін - - - -

Мецилінам (тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ)  E. coli, Klebsiella spp. та 
P. mirabilis

8 6 8 6 10 15 D 15 D

1/А. Дикий тип Enterobacteriaceae розцінюється як чутливий до амінопеніцилінів
Деякі країни вважають за краще класифікувати ізоляти диких типів E.coli і P.
mirabilis як помірностійкі (проміжні). Коли є такий випадок, використовуйте 
граничні значення МІК Ч ≤ 0,5 мг/л,  
діаметр зони пригнічення росту Ч ≥ 50 мм 
2. Для визначення чутливості використовується  фіксована концентрація 
сульбактама – 4 мг/л 
3. Для визначення чутливості використовується  фіксована концентрація 
клавуланата – 2 мг/л. 
4. Для визначення чутливості використовується  фіксована концентрація 
тазобактама – 4 мг/л.  
5. Значення граничних концентрацій знаходяться на розгляді національних 
органів з ліцензування 
6.Референс-метод для визначення МІК мецилінама – розведення в агарі 
B. Не варто враховувати тонкий ріст всередині зони пригнічення росту, який 
може виявлятися при використанні деяких партій МХА. 
C. Чутливість оцінюється по ампіциліну. 
D. При визначенні чутливості E. coli   окремі колонії всередині зони пригнічення 
росту не   враховуються 
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Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Цефалоспорини 1

Ч≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту 

Цефаклор - - - -

Цефадроксил (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ)

16 16 30 12 12

Цефалексин (тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ)

16 16 30 14 14

Цефазолін - - - -

Цефепім 1 4 30 27 21
Цефіксим (тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ) 

1 1 5 17 17

Цефотаксим 1 2 5 20 17

Цефокситин (скринінг)2 НЗ НЗ 30 19 19
Цефподоксим (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ) 

1 1 10 21 21

Цефтаролін 0,5 0,5 5 23 23

Цефтазидим 1 4 10 22 19

Цефтазидим-авібактам 83 83 10-4 13 13

Цефтибутен (тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ)

1 1 30 23 23

Цефтобіпрол 0,25 0,25 5 23 23

Цефтолозан-тазобактам 14 14 30-10 23 23

Цефтриаксон 1 2 30 25 22

Цефуроксим в/в 4

E. coli, P. mirabilis та Klebsiella spp 8 8 30 19 19

Цефуроксим перорально (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ)  8 8 30 19 19

1.  Граничні значення для цефалоспоринів у більшості випадків  дозволяють 
виявити клінічно значимі механізми стійкості (включаючи ESBL та AmpC 

обумовлену плазмідами). Деякі ізоляти, які продукують β-лактамази, є 
чутливими або помірностійкими до цефалоспоринів 3 або 4 покоління з цими 
граничними значеннями, і повинні бути представлені як досліджені, тобто 
наявність або відсутність ESBL сама по собі не впливає на категоризацію 
чутливості. Виявлення і визначення характеристик ESBL рекомендується 
використовувати для цілей громадського здоров'я та інфекційного контролю.  
2. ECOFF цефокситину (8 мг / л) має високу чутливість, але низьку 
специфічність для ідентифікації AmpC продукуючих Enterobacteriaceae, так 
як цей препарат також погіршує зміну проникності клітинної стінки та 
продукції  деяких карбапенемаз. Типові ізоляти, які не продукують  AmpC є 
дикого типу, в той час як продуценти плазмідопосередкованих AmpC або 
гіперпродуценти хромосомних AmpC не є диким типом. 
3. Для цілей визначення чутливості концентрація авібактама  
фіксована - 4 мг/л. 
4. Для цілей визначення чутливості концентрація тазобактама  
фіксована - 4 мг/л. 
5. Граничні значення засновані на терапії високими дозами (1,5 г х 3). 
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Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Карбапенеми 1

Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту пригнічення росту  

Доріпенем     
1 2 10 24 21

Ертапенем 
05 1 10 25 22

Іміпенем2

2 8 10 22 16

Меропенем 

2 8 10 22 16

1.Граничні значення карбапенемів для ентеробактерій дозволяють виявляти 
всі клінічно важливі механізми стійкості (в тому числі більшість 
карбапенемаз). Деякі ізоляти, які продукують карбапенемази, класифікуються 
як чутливі  із цими граничними значеннями, і повинні бути представлені як 
досліджені, тобто присутність або відсутність карбапенемаз саме по собі не 
впливає на категоризацію чутливості. Виявлення і визначення характеристик 
карбапенемаз рекомендується використовувати для цілей громадського 
здоров'я та інфекційного контролю. 
2. Низький рівень стійкості є загальним у  Morganella spp., Proteus spp. і 
Providencia spp.

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Монобактами 

Ч≤ С >

Вміст в 
диску (мкг)

Ч≥ С <

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту 

Азтреонам1 1 4 30 26 21 1. Граничні значення для азтреонама в більшості випадків дозволяють виявити клінічно 
значимі механізми стійкості (включаючи продукцію ESBL). Деякі ізоляти, які 
продукують β -лактамази є чутливими  або помірностійкими до азтреонаму з цими 
граничними значеннями, і повинні бути представлені як досліджені, тобто наявність 
або відсутність ESBL сама по собі не впливає на категоризацію чутливості. Виявлення 
і визначення характеристик ESBL рекомендується використовувати для цілей 
громадського здоров'я та інфекційного контролю.

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Фторхінолони 

Ч≤ С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч≥ С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Ципрофлоксацин 0,25 0,5 5 26 24

Ципрофлоксацин, Salmonella spp.1 0,06 0,06 Примітка А Примітка А

Пефлоксацин (скринінг), Salmonella spp.1 НЗ НЗ 5 24В 24В

Левофлоксацин 0,5 1 5 23 19

Моксіфлоксацин 0,25 0,25 5 22 22

1. Клінічні дані вказують на низьку ефективність ципрофлоксацину при лікуванні 
системних інфекцій, викликаних ізолятами Salmonella spp. із стійкістю низького рівня до 
ципрофлоксацину (МІК > 0,06 мг/л). Наявні дані відносяться, в основному, до 
Salmonella Typhi. Є дані про низьку ефективність терапії інфекцій, викликаних і іншими 
представниками роду Salmonella.
A. Визначення чутливості з використанням диска з ципрофлоксацином 5 мкг не дозволяє 
надійно  виявити стійкість низького рівня у Salmonella spp.
 Для скринінга стійкості до ципрофлоксацину слід використовувати диск із 
пефлоксацином, 5 мкг. Див. примітку В.
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Налідиксова кислота (скринінг) НЗ НЗ НЗ НЗ 

Норфлоксацин тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ 

0,5 1 10 22 19

Офлоксацин 0,25 0,5 5 24 22

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Аміноглікозиди1

Ч≤ С >

Вміст в 
диску (мкг)

Ч≥ С <

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Амікацин 8 16 30 18 15

Гентаміцин 2 4 10 17 14

Нетилміцин 2 4 10 15 12

Тобраміцин 2 4 10 17 14

1. Граничні значення встановлені на основі даних, отриманих при використанні 
високих доз аміноглікозидів, які призначаються 1 раз на добу. Найбільш часто 
аміноглікозиди використовуються в комбінації із β-лактамними препаратами. 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення
діаметра зон пригнічення 

росту (мм)

Глікопептиди та ліпоглікопептиди 

Ч≤ С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Далбаванцин  - - - -

Орітаванцин - - - -

Тейкопланін - - - -

Телаванцин - - - -

Ванкоміцин - - - -

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Макроліди, лінкозаміди та 
стрептограміни

Ч≤ С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч≥ С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Азітроміцин1 - - - -
Кларитроміцин - - - -

Еритроміцин - - - -

Рокситроміцин - - - -

Телітроміцин - - - -

Кліндаміцин - - - -

Хінупристин-далфопристин - - - -

1. Азітроміцин використовується при лікуванні інфекцій викликаних Salmonella
Typhi (МІК ≤16 мг/л для ізолятів "дикого типу") та Shigella spp.
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Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Тетрацикліни 

Ч≤ С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Доксіциклін - - - -

Тетрациклін - - - -

Міноциклін -
-

- -
-

-

Тігециклін 1 1 2 2 2 15 18 А 15 А

1.Тігециклін має знижену активність відносно Morganella spp., Proteus spp. та 
Providencia spp.
2. Для визначення МІК Тігецикліна методом мікророзведень в бульйоні слід 
використвувати поживне середовище, приготовлене в день використання. 
A. Значення діаметрів зон пригнічення росту валідовані тільки для E. coli. Для 
інших представників родини Enterobacteriaceae слід використовувати тільки 
метод визначення МІК. 

Граничні значення 
МІК   (мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Оксазолідінони 

Ч ≤ С >

Вміст в 

диску (мкг)

Ч ≥ С <

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Лінезолід - - - -
Тедизолід - - - -

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Інші антимікробні препарати 

Ч≤ С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Хлорамфенікол 8 8 30 17 17

Колістин1 2 2 Примітка А Примітка А

Даптоміцин - - - -

Фосфоміцин в/в 32 1 32 1 200В 24СD 24СD

Фосфоміцин перорально (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ)  

32 1 32 1 200В 24СD 24СD

Фузидієва кислота - - - -

Лінезолід - - - -

Метронідазол - - - -

Мупіроцин - - - -

1. Для контролю якості для колистину повинні  використовуватися як  чутливі 
контрольні штами  (E.coli АТСС 25922 або Pseudomonas aeruginosa ATCC
27853) так і  колістинрезистентні E.coli NCTC 13846 (mcr – 1 позитивна) 
2. Референс-метод  для фосфоміцину – розведення в агарі. Визначення  МІК 
фосфоміцина повинно відбуватись у присутності глюкозо-6-фосфат (25 мг/л 
середовища).   Використовуйте інструкції виробників комерційних тест-систем.
3.  Співвідношення триметоприм-сульфаметоксазол - 1:19. Граничні значення 
представлені по триметоприму.  
А. Використовується метод визначення МІК. 
В. Диски з фосфоміцином 200 мкг повинні містити 50 мг глюкозо-6-фосфат. 
С. Граничні значення діаметрів зон затримки росту застосовуються тільки для 
E.coli. Для інших представників родини Enterobacteriaceae слід 
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Нітрофурантоін (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ), E.coli

64 64 100 11 11

Нітроксолін (тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ), E.coli

16 16 30 15 15

Рифампіцин - - - -

Спектиноміцин - - - -

Триметоприм (тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ)

2 4 5 18 15

Триметоприм-сульфаметоксазол2 2 4 1,25-23,75 14 11

Приклади зон інгібіції для Escherichia coli при визначенні чутливості для фосфоміцину
а-с) -  Не враховують окремі колонії в межах зони інгібіції. Ізолят вважають чутливим. 
d) – Ізолят оцінюють як стійкий 
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Pseudomonas spp. Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 
Диско-дифузійний метод (стандартизований диско-дифузійний метод EUCAST) 
Поживне середовище: Мюллер-Хінтон агар 
Інокулюм: 0,5 за МакФарланд 
Інкубація: звичайна атмосфера, 35±1ºC, 18±2 год 
Облік результатів: Враховується зона повної затримки росту через дно чашки на фоні темної матової поверхні у відбитому світлі. 
Контроль якості: Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853.
Для контролю інгібуючого компоненту комбінованих дисків бета-лактамних антибіотиків із інгібіторами використовують  
або Escherichia coli ATCC 35218 або Klebsiella pneumoniae ATCC 700603

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Пеніциліни 

Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥ С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Бензилпеніцилін - - - -

Ампіцилін - - - -

Ампіцилін-сульбактам - - - -

Амоксіцилін - - - -

Амоксицилін-клавуланова кислота - - - -

Піперацилін1 16 16 30 18 18
Піперацилін-тазобактам1 162 162 30-6 18 18

Тікарцилін3 16 16 75 18 18

Тікарцилін-клавуланат3 164 164 75-10 18 18

Темоцилін  - - - -

Феноксиметилпеніцилін - - - -

Оксацилін - - - -

Клоксацилін - - - -

Диклоксацилін - - - -

Флуклоксацилін - - - -

Мецилінам (тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ) 

- - - -

1. Граничні значення базуються на терапії високими дозами (4 г х 4, з 
тазобактамом або без нього). 
2. Для визначення чутливості використовується  фіксована концентрація 
тазобактама 4 мг/л. 
3. Граничні значення базуються на дозі щонайменше 3 г х 4, з додаванням або 
без клавуланової кислоти. 
4. Для визначення чутливості використовується  фіксована концентрація 
клавуланової кислоти 2 мг/л. 
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Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Цефалоспорини 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Цефаклор - - - -

Цефадроксил - - - -

Цефалексин - - - -

Цефазолін - - - -

Цефепім 1 8 8 30 19 19

Цефіксим - - - -

Цефотаксим - - - -

Цефокситин НЗ НЗ НЗ НЗ 

Цефподоксим - - - -

Цефтаролін - - - -

Цефтазидим 2 8 8 10 17 17

Цефтазидим-авібактам, Pseudomonas
aeruginosa

83 83 10-4 17 17

Цефтибутен - - - -

Цефтобіпрол НД НД НД НД 

Цефтолозан-тазобактам, P. aeruginosa 44 44 30-10 Ва Ва 

Цефтриаксон - - - -

Цефуроксим в/в - - - -

Цефуроксим перорально - - - -

1. Граничні  значення  встановлені на основі терапії високими дозами 
(2 г х 3). 
2. Граничні  значення  встановлені на основі терапії високими дозами  
(2 г х 3). 
3. Для визначення чутливості використовується  фіксована концентрація 
авібактама 4 мг / л. 
4.Для визначення чутливості використовується  фіксована концентрація 
тазобактама 4 мг / л. 

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення
діаметра зон пригнічення 

росту (мм)

Карбапенеми 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Доріпенем 1 1 2 10 25 22

Ертапенем - - - -

Іміпенем 2 4 8 10 20 17

Меропенем 2 8 10 24 18

1. Граничні  значення  встановлені на основі терапії високими дозами 
(1 г вводять протягом 4 год х 3) 
2. Граничні  значення  встановлені на основі терапії високими дозами  
(1 г х 4). 
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Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Монобактами 

Ч ≤               С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥                       С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Азтреонам 1 16 30 50 16

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Фторхінолони 

Ч ≤               С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Ципрофлоксацин 0,5 0,5 5 26 26

Левофлоксацин 1 1 5 22 22

Моксіфлоксацин - - - -

Налідиксова кислота (скринінг) НЗ НЗ НЗ НЗ 

Норфлоксацин, тільки для 
неускладнених інфекцій СВШ. 

- - - -

Офлоксацин - - - -

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Аміноглікозиди 1

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Амікацин 8 16 30 18 15

Гентаміцин 4 4 10 15 15

Нетилміцин 4 4 10 12 12

Тобраміцин 4 4 10 16 16

1. Граничні значення встановлені на основі даних, отриманих при 
використанні високих доз аміноглікозидів, які призначаються 1 раз на добу. 
Найбільш часто аміноглікозиди використовуються в комбінації із бета-
лактамними препаратами. 

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Глікопептиди та ліпоглікопептиди 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Далбаванцин  - - - -

Орітаванцин - - - -

Тейкопланін - - - -

Телаванцин - - - -
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Ванкоміцин - - - -

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Макроліди, лінкозаміди та 

стрептограміни 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Азитроміцин - - - -

Кларитроміцин - - - -

Еритроміцин - - - -

Рокситроміцин - - - -

Телітроміцин - - - -

Кліндаміцин - - - -

Хінупристин-далфопристин - - - -

Граничні значення 
МІК   (мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Тетрацикліни 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Доксициклін - - - -

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Тетрациклін - - - -

Міноциклін - - - -

Тігециклін - - - -

Граничні значення 
МІК   (мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Оксазолідінони 

Ч ≤  С >

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С <

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Лінезолід - - - -
Тедизолід - - - -

Граничні значення 
МІК   (мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Інші антимікробні препарати 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Хлорамфенікол - - - -

Колістин1 2 2 Примітка А Примітка А
1. Для контролю якості для колистину повинні  використовуватися як  чутливі 
контрольні штами  (E.coli АТСС 25922 або Pseudomonas aeruginosa ATCC
27853)  так і  колистинрезисттентні E.coli NCTC 13846 (mcr – 1 позитивна)
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Даптоміцин - - - -

Фосфоміцин в/в2 - - - -
Фосфоміцин перорально2 - - - -

Фузидієва кислота - - - -

Метронідазол - - - -

Мупіроцин - - - -

Нітрофурантоін (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ)  

- - - -

Нітроксолін  (тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ) 

- - - -

Рифампіцин - - - -

Спектиноміцин - - - -

Триметоприм тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ) 

- - - -

Триметоприм-сульфаметоксазол - - - -
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Stenotrophomonas maltophilia

Граничні значення EUCAST встановлені тільки 
для триметоприма-сульфаметоксазола.  Додаткова 

інформаці у документах на  www.eucast.org.

Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017
Диско-дифузійний метод (стандартизований диско-дифузійний метод EUCAST) 
Поживне середовище: Мюллер-Хінтон агар 
Інокулюм: 0,5 за МакФарланд 
Інкубація: звичайна атмосфера, 35±1ºC, 18±2 год 
Облік результатів: Враховується зона повної затримки росту через дно чашки на фоні темної матової поверхні у відбитому світлі. 
Контроль якості: Escherichia coli ATCC 25922

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Інші антимікробні препарати 

Ч ≤              С > 

Вміст в 
диску  
(мкг) 

Ч ≥                        С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Триметоприм-сульфаметоксазол 1,2 4 4 1,25-23,75 16 А 16 А 1. Співвідношення триметоприм-сульфаметоксазол - 1:19. Граничні значення 
представлені по триметоприму. 
2. Граничні значення встановлені на основі використання  високих доз. 
щонайменше, 240 мг триметоприму і 1,2 г сульфаметоксазолу вводять разом два 
рази на день. 
A.Ізоляти, які дають будь-яку видиму зону інгібіції, ≥16 мм повинні бути 
повідомлені як чутливі. Щільність росту  всередині зони пригнічення росту 
може коливатися від тонкої матовості до значниї щільності (див. малюнок 
нижче). 

Варіанти зон пригнічення росту при визначення чутливості Stenotrophomonas maltophilia до триметоприму-сульфаметоксазолу. 
a-c) Вимірювання проводится по зовнішньому краю зони пригнічення росту. Якщо діаметр зони  ≥ 16 мм, ізолят вважають чутливим. 
d) Ріст до краю диска і відсутність пригнічення росту. Ізолят вважають резистентним
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Мікроорганізм

Stenotrophomonas maltophilia - мікроорганізм, широко поширений в навколишньому середовищі. Виділення його з клінічного матеріалу пацієнтів 

найчастіше свідчить про колонізацію, проте в окремих випадках S. maltophilia може бути причиною розвитку інфекцій, особливо у пацієнтів з 

імуносупресією або муковісцидозом.  

Резистентність до АМП

Серйозною проблемою є природна резистентність S. maltophilia до антибіотиків, особливо до аміноглікозидів і карбапенемів. Множинні ефлюксні 

системи і модифікації білків зовнішньої мембрани призводять до резистентності різного рівня до широкого кола АМП. Хромосомно-кодовані бета-

лактамази гідролізують всі бета-лактами, включаючи карбапенеми. У переважній більшості випадків ізоляти S. maltophilia продукують 

аміноглікозид-ацетил-трансферазу, а також мають SmQnr гени, експресія яких обумовлює зниження чутливості до фторхінолонів [3]. Також, 

резистентність до багатьох АМП, включаючи триметоприм-сульфаметоксазол (ко-тримоксазол), може бути пов'язана з придбанням нових генів 

[17]. Крім того, ефективність АМП знижується за рахунок утворення біоплівок.  

Терапія

Триметоприм-сульфаметоксазол є препаратом з найбільш підтвердженою клінічною активністю і єдиним препаратом, для якого встановлені 

граничні значення EUCAST (чутливий ≤ 4 мг / л, резистентний> 4 мг / л). Якщо триметоприм-сульфаметоксазол не може бути використаний для 

терапії через резистентність штамів або, що зустрічається частіше, непереносимості сульфаніламідів, вибір терапії стає проблематичним. У цих 

випадках можливе застосування різних комбінацій АМП, що включають тикарцилін-клавуланат, міноціклін, тігеціклін, колістин, хлорамфенікол і 

цефалоспорини [5]. Згідно з даними опублікованих клінічних випадків, хорошою клінічною ефективністю володіють фторхінолони (при системних 

інфекціях, викликаних S. maltophilia, клінічна ефективність терапії фторхінолонами відзначена в 81,4% із 43 випадків у порівнянні з 81,7% із 60 

випадків терапії триметопримом-сульфаметоксазолом). Левофлоксацин і моксифлоксацин активніші «in vitro», ніж ципрофлоксацин. Крім того, «in

vitro», виявлено синергізм між рядом β-лактамів і ципрофлоксацином при МІК ципрофлоксацину ≤ 16 мг / л [10, 14, 15, 18]. Теоретичне 

обґрунтування і дані «in vitro» досліджень, дозволяють припускати можливу активність азтреонаму в комбінації з препаратами, що містять 

клавуланат (амоксицилін-клавуланат або тикарцилін-клавуланат [7, 11]. Однак, клінічні спостереження, що підтверджують ці результати, отримані 

«in vitro», вкрай обмежені [ 4,6].  
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Визначення чутливості до АМП  

Визначення чутливості S. maltophilia важке, так як на результати впливає температура інкубації, використовувані середовища і методика 

дослідження (розведення в агарі, мікророзведення в бульйоні, ДДМ, метод градієнтної дифузії) [1, 2, 8, 9, 12, 13, 16, 19]. Результати визначення 

чутливості, за винятком ко-тримоксазолу, повинні оцінюватися з обережністю, так як немає доказів взаємозв'язку між результатами визначення 

чутливості і клінічними результатами при інфекціях, викликаних S. maltophilia. Результати визначення чутливості до триметопримом-

сульфаметоксазолу характеризуються більшою відтворюваністю в порівнянні з результатами дослідження інших АМП. Визначення чутливості до 

триметопримом-сульфаметоксазолу можна проводити ДДМ і методом градієнтної дифузії [8, 12, 13, 16]. Слід враховувати зону пригнічення 80% 

видимого росту.  
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Визначення чутливості Burkholderia cepacia complex (ВСС)  

Мікроорганізм 

B. cepacia complex (BCC) - група близькоспоріднених видів бактерій, повсюдно поширених у навколишньому середовищі і особливо часто 

виявляються в грунті і воді [1-4]. Мають клінічне значення переважно при хронічних інфекційних захворюваннях легенів у пацієнтів з 

муковісцидозом, але також можуть бути причиною інфекції у пацієнтів з імуносупресією, включаючи пацієнтів з хронічним гранулематозом. 

Резистентність до АМП 

Бактерії групи ВСС резистентні до багатьох АМП. Відсутність локусів для зв'язування із ліпополісахаридами клітинної стінки є причиною їх 

природньої резистентності до катіон-активних АМП, поліміксинів і аміноглікозидів [5]. Ізоляти ВСС також можуть бути резистентні до багатьох 

або всіх доступних β-лактамних препаратів через поєднання таких механізмів, як зниження проникності і продукції індуцибельних хромосомних β-

лактамаз [6-7]. Крім природно зумовленої зниженої проникності зовнішньої мембрани, описана як мінімум одна система ефлюксу, яка призводить 

до природної резистентності до тетрациклінів, хлорамфеніколу і ципрофлоксацину [9]. Можлива присутність цих механізмів резистентності 

означає, що полірезистентність бактерій групи ВСС є широко поширеним явищем. Результати одного з досліджень свідчать, що 50% ізолятів були 

резистентні «in vitro» до всіх 10 з протестованих АМП, які широко використовуються на практиці [10]. 

Терапія

Результати нещодавно опублікованого Кокранівського систематичного огляду свідчать про відсутність достатньої кількості доказових даних для 

створення рекомендацій щодо вибору оптимальних режимів антибактеріальної терапії інфекцій, викликаних представниками групи B. cepacia 

complex, у пацієнтів з муковісцидозом. Лікар повинен оцінювати кожного пацієнта індивідуально, беручи до уваги результати визначення 

чутливості виділеного ізоляту до АМП, отримані «in vitro», попередні клінічні спостереження і свій власний досвід [11]. На жаль, в даний час немає 

достатньої кількості доказів взаємозв'язку між результатами визначення чутливості «in vitro» до всіх специфічним АМП та клінічними 

результатами. Можливо, це пов'язано з невідповідністю між експресією механізмів резистентності «in vitro» та «in vivo» в зв'язку з відомою 

здатністю бактерій групи ВСС до формування біоплівки «in vivo», а також до проникнення і виживання всередині епітеліальних клітин і макрофагів 

[12]. У зв'язку з тим, що при інфекціях, викликаних бактеріями групи BCC, часто призначаються комбінації антимікробних препаратів, як при 

лікуванні змішаних інфекцій, оцінити кореляцію між результатом терапії та специфічною активністю конкретного препарату щодо даного збудника 

не представляється можливим.  
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Визначення чутливості до АМП 

В даний час неможливо встановити граничні значення МІК для ВСС так як:  

- відсутні дані, що дозволяють встановити взаємозв'язок між МІК і клінічними результатами. 

- бактерії групи ВСС часто виявляють у складі змішаних інфекцій.  

- значення МІК для клінічно значущих АМП варіюють в широкому діапазоні, який в тому числі включає неспецифічні фармакодинамічні 

граничні концентрації. Тому значення епідеміологічних точок відсікання (ECOFF) не можуть використовуватися ні для виділення популяції 

дикого типу, ні для розмежування популяції на чутливу і резистентну.  

Вибір методології визначення чутливості до АМП є скрутним, тому що:  

- визначення МІК методом мікророзведень в бульйоні Мюллер-Хінтона відповідно до стандарту ISO забезпечує отримання відтворюваних 

результатів.  

- визначення МІК методом градієнтної дифузії (Е-тест) характеризується меншою відтворюваністю у порівнянні з методом мікророзведень в 

бульйоні.  

- виявлено низька кореляція між значеннями МІК, отриманими методом мікророзведень в бульйоні відповідно до стандарту ІSО, і діаметрами 

зон пригнічення росту, отриманими при використанні методології EUCAST (на агарі Мюллер-Хінтона) або BSAC (на агарі Ізосенсітест 

(Isosensitest).

Рекомендації

Так як тільки метод мікророзведень в бульйоні, що виконується відповідно до стандарту ISO, забезпечує отримання відтворюваних значень МІК 

(метод градієнтної дифузії і диско-дифузійний метод не дають відтворюваних результатів), в даний час не представляється можливим 

рекомендувати визначення чутливості бактерій групи ВСС для вибору АМП для терапії інфекцій, викликаних даними збудником. 
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Acinetobacter spp. Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 
Диско-дифузійний метод (стандартизований диско-дифузійний метод EUCAST) 
Поживне середовище: Мюллер-Хінтон агар 
Інокулюм: 0,5 за МакФарланд 
Інкубація: звичайна атмосфера, 35±1ºC, 18±2 год. 
Облік результатів: Враховується зона повної затримки росту через дно чашки на фоні темної матової поверхні у відбитому світлі. 
Контроль якості: Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853 

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Пеніциліни 1

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту 

Бензилпеніцилін - - - -

Ампіцилін - - - -

Ампіцилін-сульбактам НД НД НД НД 

Амоксіцилін - - - -

Амоксіцилін-клавуланова кислота - - - -

Піперацилін НД НД НД НД 

Піперацилін-тазобактам НД НД НД НД 

Тикарцилін НД НД НД НД 

Тикарцилін-клавуланат НД НД НД НД 

Темоцилін - - - - -

Феноксиметилпеницилин - - - -

Оксацилін - - - -

Клоксацилін - - - -

Диклоксацилин - - - -

Флуклоксацилин - - - -

Мецилінам (тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ) 

- - - -

1. Визначення чутливості Acinetobacter spp. до пеніцилінів  не достовірно. В 
більшості випадків Acinetobacter spp. стійкі до пеніцилінів. 
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Граничні 
значення МІК (мг/л)

Граничні значення 
діаметра зон 

пригнічення росту (мм) 

Цефалоспорини 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску  
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту 

Цефаклор - - - -

Цефадроксил - - - -

Цефалексин - - - -

Цефазолін - - - -

Цефепім - - - -

Цефіксим - - - -

Цефотаксим - - - -

Цефокситин - - - -

Цефподоксим - - - -

Цефтаролін - - - -

Цефтазидим1 - - - -

Цефтазидим-авібактам - - - -

Цефтибутен - - - -

Цефтобіпрол - - - -

Цефтолозан-тазобактам - - - -

Цефтриакон - - - -

Цефуроксим в/в - - - -

Цефуроксим перорально - - - -

Граничні 
значення МІК (мг/л)

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Карбапенеми 

Ч ≤  С > 

Вміст в  
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту 

Доріпенем 1 1 2 10 24 21

Ертапенем - - - -

Іміпенем 2 2 8 10 23 17

Меропенем 2 8 10 21 15

1. Граничні  значення  встановлені на основі терапії високими дозами  
(1 г вводять протягом 4 год х 3) 
2. Граничні  значення  встановлені на основі терапії високими дозами  
(1 г х 4). 
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Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон ригнічення 

росту (мм)

Монобактами 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту

Азтреонам - - - -

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон 

пригнічення росту (мм) 

Фторхінолони 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту 

Ципрофлоксацин1 1 1 5 21 21

Левофлоксацин 0,5 1 5 23 20

Моксіфлоксацин - - - -

Налідиксова кислота (скринінг) НЗ НЗ НЗ НЗ
Норфлоксацин (тільки для 
неускладнених інфекцій СВШ) 

- - - -

Офлоксацин - - - -

1.Граничні значення зосновані на терапії високими дозами (0,75 гх2 
перорально або 0,4 гх3 внутрішньовенно) 

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон 

пригнічення росту (мм) 

Аміноглікозиди 1

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту 

Амікацин 8 16 30 19 17

Гентаміцин 4 4 10 17 17

Нетилміцин 4 4 10 16 16

Тобраміцин 4 4 10 17 17

1. Граничні значення встановлені на основі даних, отриманих при використанні 
високих доз аміноглікозидів, які призначаються 1 раз на добу. Найбільш часто 
аміноглікозиди використовуються в комбінації із бета-лактамними препаратами. 

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення

росту (мм) 

Глікопептиди та ліпоглікопептиди 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту 

Далбаванцин  - - - -

Орітаванцин - - - -

Тейкопланін - - - -

Телаванцин - - - -

Ванкоміцин - - - -
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Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення
діаметра зон пригнічення

росту (мм)

Макроліди, лінкозаміди та 

стрептограміни 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Азитроміцин - - - -

Кларитроміцин - - - -

Еритроміцин - - - -

Рокситроміцин - - - -

Телітроміцин - - - -

Кліндаміцин - - - -

Хінупристин-далфопристин - - - -

Граничні значення 
МІК   (мг/л) 

Граничні значення
діаметра зон 
пригнічення 
росту (мм)

Тетрацикліни

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту 

Доксициклін - - - -

Тетрациклін НД НД НД НД 

Міноциклін - - - -

Тігециклін НД НД НД НД

Граничні значення 
МІК   (мг/л) 

Вміст в 
диску (мкг)

Граничні значення
діаметра зон 
пригнічення 
росту (мм)

Оксазолідінони 

Ч ≤  С > Ч ≥  С <

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту 

Лінезолід - - - -
Тедизолід - - - -

Граничні значення 
МІК   (мг/л) 

Граничні значення
діаметра зон 
пригнічення 
росту (мм)

Інші антимікробні препарати 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту 

Хлорамфенікол - - - -

Колістин1 4 4 Примітка А Примітка 
А

Даптоміцин - - - -

Фосфоміцин в/в - - - -

1.Для контролю якості для колистину повинні  використовуватися як  чутливі 
контрольні штами  (E.coli АТСС 25922 або Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853) так 
і  колистинрезисттентні E.coli NCTC 13846 (mcr – 1 позитивна) 

2 Співвідношення триметоприм-сульфаметоксазол - 1:19. Граничні значення 
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Фосфоміцин перорально - - - -

Фузидієва кислота - - - -

Метронідазол - - - -

Мупіроцин - - - -

Нітрофурантоін (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ),  

- - - -

Нітроксолін (тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ) 

- - - -

Рифампіцин - - - -

Спектиноміцин - - - -

Триметоприм тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ) 

- - - -

Триметоприм-сульфаметоксазол 1 2 4 1.25-23.75 14 11
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Staphylococcus spp Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0 від 01.01.2017 
Диско-дифузійний метод (стандартизований диско-дифузійний метод EUCAST) 
Поживне середовище: Мюллер-Хінтон агар 
Інокулюм: 0,5 за МакФарланд 
Інкубація: звичайна атмосфера, 35±1ºC, 18±2 год 
Облік результатів: Враховується зона повної затримки росту через дно чашки на фоні темної матової поверхні у відбитому світлі (за виключенням 
бензилпеніциліну та лінезоліду, дивіться нижче) 
Контроль якості:  Staphylococcus aureus АТСС 29213 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Пеніциліни1

Ч ≤  С > 

Вміст 
в диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Бензилпеніцилін, S. aureus 0,125 1 0,125 1 1 OД 26 A,B 26 A,B

Бензилпеніцилін, S. luadunensis 0,125 1 0,125 1 1 OД 26 A 26 A

Бензилпеніцилін, коагулазонегативні 
стафілококи 

_2 _2 Примітка С Примітка С

Ампіцилін, S. saprophyticus Примітка1,3 Примітка1,3 2 18 A,D 18 A,D

Ампіцилін-сульбактам Примітка1,3 Примітка1,3 ПриміткаA,D ПриміткаA,D

Амоксіцилін Примітка1,3 Примітка1,3 ПриміткаA,D ПриміткаA,D

Амоксіцилін-клавуланова кислота Примітка1,3 Примітка1,3 ПриміткаA,D ПриміткаA,D

Піперацилін Примітка1,3 Примітка1,3 ПриміткаA,D ПриміткаA,D

Піперацилін-тазобактам Примітка1,3 Примітка1,3 ПриміткаA,D ПриміткаA,D

Тікарцилін Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Тікарцилін-клавуланат Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Темоцилін  - - - -

Феноксиметилпеніцилін Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Оксацилін4 Примітка1,4 Примітка1,4 ПриміткаA ПриміткаA

Клоксацилін Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Диклоксацилін Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Флуклоксацилін Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

1/A. Більшість стафілококів продукують пеніциліназу. Такі ізоляти стійкі до 
бензилпеніциліну, феноксиметилпеніциліну, ампіциліну, амоксіциліну, піперациліну 
і тикарциліну. 
Ізоляти, які не продукують пеніциліназу і чутливі до метициліну, оцінюються як 
чутливі до вище перелічених АМП. Ізоляти, які продукують пеніциліназу і чутливі до 
метициліну, оцінюються як чутливі до комбінацій β-лактамів з інгібіторами β-
лактамаз і ізоксазилпеніцилінів (оксацилін, клоксацилін, диклоксацилін, 
флуклоксацилін). Ізоляти стійкі до метициліну являються стійкими до всіх β-
лактамних препаратів за невеликим виключенням. 
2/C. В даний час не доступний метод який дозволяє надійно виявляти продукцію 
пеніцилінази у коагулазонегативних стафілококів 
3/D. Ампіцилін чутливі S. saprophyticus є mecA-негативними і  чутливі до 
ампіциліну, амоксициліну і піперациліну (без або в комбінації із інгібітором β -
лактамаз).  
4. S. aureus, S. lugdunensis та S. saprophyticus із МІК оксациліна >2 мг/л частіше  
всього являються стійкими до метициліну за рахунок наявності генів mecA або mecC.
Відповідно МІК оксациліну для коагулазонегатівних стафілококів, крім S. 
saprophyticus і S. lugdunensis становить > 0,25 мг/л.  
В. Для виявлення продукції пеніцилінази у S. aureus ДДМ являється найбільш 
надійним методом у порівнянні із визначенням МІК. При обліку результатів 
необхідно ретельно переглядати межі зон пригнічення росту і вимірювання її 
діаметра (див. мал. під таблицею). Якщо діаметр зони пригнічення росту < 26 мм, 
ізолят розцінюється як стійкий. Якщо діаметр зони  ≥26 мм і край зони чіткий, 
ізолят розцінюється як стійкий. Якщо край зони пригнічення росту нечіткий, ізолят 
розцінюється як чутливий. Якщо результат невизначений (край зони важко оцінити), 
ізолят розцінюється як стійкий. Тести для виявлення β-лактамаз, засновані на 
використанні хромогенних цефалоспоринів, не забезпечують отримання достовірних 
результатів.
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Мецилінам (тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ) 

- - - -

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Цефалоспорини1

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Цефаклор2 Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Цефадроксил Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Цефалексин Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Цефазолін Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Цефепім Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Цефіксим - - - -

Цефотаксим Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Цефокситин (скринфінг), S. аureus та 
коагулазонегативні стафілококи, крім, S.
epidermidis

Примітка3,4 Примітка3,4 30 22АB 22АB

Цефокситин (скринінг), S. epidermidis Примітка4 Примітка4 30 28 АB 28 АB

Цефокситин (скринінг), S.
pseudintermedius

Примітка4 Примітка4 30 35А 35А

Цефподоксим Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Цефтаролін, S. aureus 15 15 5 20В 20В

Цефтазидим - - - -

Цефтазидим-авібактам - - - -

Цефтибутен - - - -

Цефтобіпрол, S. aureus 26 26 5 17С 17С

Цефтолозан-тазобактам - - - -

Цефтриаксон Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Цефуроксим в/в Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Цефуроксим перорально Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

1/А. Чутливість стафілококів до цефалоспоринів визначається по чутливості 
до цефокситину за виключенням цефіксима, цефтазидиму, цефтазидима- 
авібактама, і цефтибутена та цефтолозан-тазобактам,  які не мають 
граничних значень і не використовуються для терапії стафілококових 
інфекцій). 
 Деякі метициліностійкі ізоляти S. aureus чутливі до цефтароліну і 
цефтобіпролу, дивіться примітки 5/С та 6/D. 
2. Граничні значення засновані на мінімальній  дозі (500 мг х3). 
3. S. aureus і S. lugdunensis із МІК для цефокситина >4 мг/л і S. saprophyticus
із МІК цефокситина  > 8 мг/л являються стійкими до метициліну, частіше 
всього за рахунок присутності генів mecA або mecC.
ДДМ надійно прогнозує стійкість до метициліну. 
4. Для стафілококів, крім S. aureus, S. lugdunensis і S. saprophyticus,
визначення МІК цефокситина являється менш надійним для  прогнозування 
стійкості до метициліну, ніж  ДДМ. 
5/С. Метицилінчутливі ізоляти можуть бути повідомлені як чутливі до 
цефтароліна без подальшого дослідження. 
6/Д.Метицилінчутливі ізоляти можуть бути повідомлені як чутливі до 
цефтобіпролу без подальшого дослідження. 

В Якщо коагулазонегатині стафілококи не ідентифіковані до рівня виду 
використовуйте гранічні значення зон затримки росту: 
  чутливі ≥ 25, резистентні ˂22. 
Ізлояти з діаметром зони затримки 22-24 мм повинні бути повідомлені як 

резистентні або необхідно визначити присутність генів mecA або mecC
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Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення  
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Карбапенеми 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Доріпенем Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Ертапенем Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Іміпенем Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Меропенем Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

1/A. Чутливість стафілококів до карбапенемів оцінюється на основі їх 
чутливості до цефокситину. 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм)

Монобактами 

Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску(мкг) 

Ч ≥ С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Азтреонам - - - -

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Фторхінолони 1

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту  

Ципрофлоксацин2, S. aureus 1 1 5 21 А 21 А

Ципрофлоксацин2, коагулазонегативні 
стафілококи 

1 1 5 24А 24А

Левофлоксацин S. aureus 1 1 5 22А 22А

Левофлоксацин коагулазонегативні 
стафілококи 

1 1 5 24А 24А

Моксіфлоксацин S. aureus 0,25 0,25 5 25А 25А

Моксіфлоксацин коагулазонегативні 
стафілококи 

0,25 0,25 5 28А 28А

Налідиксова кислота (скринінг) НЗ НЗ НЗ НЗ 

Норфлоксацин (скринінг) НЗ НЗ 10 17 В ПриміткаB

Офлоксацин 3 S. aureus 1 1 5 20 А 20 А

Офлоксацин 3 коагулазонегативні 
стафілококи 

1 1 5 24А 24А

1. Щодо граничних значень для деяких інших фторхінолонів (наприклад, 
пефлоксацин і еноксацин) - використовуйте граничні значення встановлені 
національним комітетом із визначення чутливості.  
2. Граничні значення засновані на терапії високими дозами (пероральна 
доза 750 мг x 2, в/в доза 400 мг x 3). 
3. Граничні значення засновані на терапії високими дозами (400 мг x 2). 
A. Для виявлення стійкості до фторхінолонів можна використовувати  ДДМ 
із норфлоксацином, дивіться примітку B. 
B. Ізоляти, чутливі до норфлоксацину повідомляються як чутливі до 
ципрофлоксацину, левофлоксацину, моксіфлоксацину та офлоксацину. Для 
ізолятів, нечутливих до норфлоксацину, необхідно визначати чутливість до 
кожного препарату окремо. 
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Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Аміноглікозиди1

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту  

Амікацин2, S. aureus 8 16 30 18 16

Амікацин2, коагулазонегативні 
стафилококи 

8 16 30 22 19

Гентаміцин, S. aureus 1 1 10 18 18

Гентаміцин, коагулазонегативні 
стафилококи

1 1 10 22 22

Нетилміцин, S. aureus 1 1 10 18 18

Нетилміцин, коагулазонегативні 
стафилококи

1 1 10 22 22

Тобраміцин, S. aureus 1 1 10 18 18

Тобраміцин, коагулазонегативні 
стафилококи

1 1 10 22 22

1. Граничні значення встановлені на основі призначення 1 раз на добу.  
2. Стійкість до амікацину найбільш надійно визначається  шляхом 
дослідження із використанням канаміцину (МІК > 8 мг/л).  
Відповідні діаметри зон для диску канаміцину 30 мг є  
Стійкий ˂ 18 мм для S. аureus 
Стійкий ˂ 22 мм для коагулазонегативних стафілококів

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Глікопептиди і ліпоглікопептиди 1

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту  

Далбаванцин 2 0,125 3,4 0,125 3 ПриміткаA ПриміткаA

Орітаванцин,  S. aureus 2 0,125 3,4 0,125 3 ПриміткаA ПриміткаA

Тейкопланін, S. aureus 2 2 2 ПриміткаA ПриміткаA

Тейкопланін, коагулазонегативные 
стафилококки 2

4 4 ПриміткаA ПриміткаA

Телаванцин, MRSA 2 0,1253,5 0,1253 ПриміткаA ПриміткаA

Ванкоміцин, S aureus 2 2 2 ПриміткаA ПриміткаA

Ванкоміцин, коагулазонегативні 
стафілококи 2

4 4 ПриміткаA ПриміткаA

1. Результати визначення МІК глікопептидів залежать від методу і тому повинен 
використовуватись метод мікророзведення у бульйоні (описаний у ISO 20776). S.
аureus із значенням МІК для ванкоміцина 2 мг/л знаходиться на межі поширення 
дикого типу і для якого може бути порушена клінічна відповідь.   
Граничне значення для категорії "стійкий" знижено до 2 мг/л з метою уникнення  
оцінки «GISA» як помірно-стійких, так як терапія серйозних інфекцій, викликаних 
«GISA»  підвищеними дозами ванкоміцина і тейкопланіна не ефективна. 
2. Стійкі ізоляти є рідкісними або поки про них не повідомлялось. Ідентифікація 
та результат визначення чутливість до антибіотиків будь-якого такого ізоляту 
повинні бути підтверджені і ізолят направлено в референс-лабораторію. 
3. МІК повинен визначатись у присутності полісорбат-80 ( 0,002% у середовищі для 
методу мікророзведення у бульйоні. Метод розведень у агарі не був валідований). 
Слідуйте інструкціям виробників тест-систем . 
4. S. аureus чутливий до ванкоміцину може бути повідомлений як чутливий до 
далбаванцину та орітаванцину.   
5. MRSA чутливі до ванкоміцину можуть бути повідомлені як чутливі до 
телаванцину. 
A. ДДМ ненадійний  і не дозволяє відрізнити ізоляти дикого типу із не vanA
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Граничні значення 
(МІК мг /л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Макроліди, лінкозаміди і стрептограміни

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Азітроміцин 11 21 ПриміткаA ПриміткаA

Кларитроміцин 11 21 ПриміткаA ПриміткаA

Еритроміцин 11 21 15 21A 18А

Рокситроміцин 11 21 ПриміткаA ПриміткаA

Телітроміцин НД НД НД НД 

Кліндаміцин2 0,25 0,5 2 22В 19В

Хінупристин-далфопристин 1 2 15 21 18С

1/A. Еритроміцин може бути використаний для визначення чутливості до 
азітроміцину, кларитроміцину і рокситроміцину. 
2. Індуцибельна стійкість до кліндаміцину може бути виявлена за допомогою 
антагонізма між кліндаміцином і макролідами. Якщо антагонізм не виявлений, 
ізолят оцінюється як чутливий до кліндаміцину. Якщо антагонізм виявлений,  
ізолят оцінюється як стійкий. У такому випадку результат визначення 
чутливості може містити додатковий коментар: "Кліндаміцин може бути 
використаний коротким курсом при нетяжких інфекціях шкіри і м’яких 
тканин, так як розвиток стійкості під час таких курсів маловірогідний". 
B. Для виявлення антагонізму покладіть диски із еритроміцином і 
кліндаміцином на відстані 12-20 мм між краями дисків. Знайдіть ознаку 
антагонізму (Д-феномен) для виявлення індукованої стійкості до 
кліндаміцину. 
C. Стійкі ізоляти виявлені ДДМ повинні бути  підтверджені шляхом 

визначення МІК.

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Тетрацикліни 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту  

Доксициклін 11 21 ПриміткаA ПриміткаA

Міноциклін 0,51 11 30 23А 20А

Тетрациклін 11 21 30 22А 19А

Тігециклін 2 0,53 0,53 15 18 18

1/A. Чутливі до тетрацикліну ізоляти є також чутливими до доксицикліну і 
міноцикліну. Однак, деякі ізоляти, стійкі до тетрацикліну, можуть бути 
чутливими до міноцикліну і/або доксицикліну. Визначення МІК повинно бути 
застосовано при визначенні чутливості до доксицикліну у тетрациклін-стійких 
ізолятів, якщо необхідно. 
2. Нечутливі ізоляти є рідкісними або поки про них не повідомляється. 
Ідентифікація та результат визначення чутливості до антибіотиків для 
будь-якого такого ізоляту повинна бути підтверджена і ізолят направлений 
в референс-лабораторію. 
3. Для визначення МІК тігецикліна методом мікроразведень у бульйоні слід 
використовувати поживне середовище, виготовлене  у день використання  
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Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм)

Оксазолідінони 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Лінезолід 4 4 10 21A 21A

Тедизолід 0.51 0.5 Примітка B Примітка B

1. Ізоляти чутливі до лінезоліду можуть бути повідомлені як чутливі до 
тідізоліду. 
А. Вивчення краю зони проводити світлі, що проходить (тримайте чашку 
над джерелом світла) 
В. Ізоляти чутливі до лінезоліду можуть бути повідомлені як чутливі до  
тедизоліду.  Для стійких ізолятів необхідно провести визначення МІК. 

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Інші антимікробні препарати

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Хлорамфенікол 8 8 30 18 18

Колістин - - - -

Даптоміцин1 12 12 ПриміткаA ПриміткаA

Фосфоміцин в/в 323 323 ПриміткаA ПриміткаA

Фосфоміцин перорально - - - -

Фузидієва кислота 1 1 10 24 24

Метронідазол - - - -

Нітрофурантоін (тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ), S. saprophyticus

64 64 100 13 13

Ніторксолін (тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ) , S. saprophyticus

Ва Ва Ва Ва

Рифампіцин 0,06 0,5 5 26 23

Спектиноміцин - - - -

Триметоприм (тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ) 

2 4 5 17 14

Триметоприм-сульфаметоксазол 5 2 4 1,25-23,75 17 14

1. Нечутливі ізоляти є рідкісними або поки про них не повідомляється. 
Ідентифікація та результат визначення чутливості до антибіотиків для 
будь-якого такого ізоляту повинна бути підтверджена і ізолят направлено 
в референс-лабораторію 
2. Визначення МІК даптоміцина необхідно проводити у присутності  Ca2+(50
мг/л у середовищі длямікророзведень в бульйоні, метод розведень у агарі не 
валідований). Використовуйте інструкції виробників тест-систем. 
3.Визначення МІК фосфоміцину необхідно проводити  у присутності глюкоза-
6-фосфат (25 мг/л у бульйоні та агарі для мікророзведень) 
5. Співвідношення триметоприм-сульфаметоксазол - 1:19. Граничні значення 
представлені по триметоприму. 
A. Слід використовувати метод визначення МІК. 
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Варіанти зон пригнічення росту при визначенні чутливості Staphylococcus aureus до бензилпеніциліну. 
a) Нечітка (розмита) границя зони пригнічення росту, діаметр зони  ≥ 26 мм. Ізолят оцінюється як чутливий. 
b) Чітка границя зони пригнічення росту, діаметр зони  ≥ 26 мм. Ізолят оцінюється як стійкий. 
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При ендокардитах слід використовувати граничні значення для Enterococcus spp.,
рекомендовані  національними або міжнародними стандартами щодо лікування ендокардитів 

Enterococcus spp

Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 
Диско-дифузійний метод (стандартизований диско-дифузійний метод EUCAST) 
Поживне середовище: Мюллер-Хінтон агар 
Інокулюм: 0,5 за МакФарланд 
Інкубація: звичайна атмосфера, 35±1ºC, 18±2 год. (24 год. для глікопептидів) 
Облік результатів: Враховується зона повної затримки росту через дно чашки на фоні темної матової поверхні у відбитому світлі 
 (за виключенням ванкоміцину, дивись нижче) 
Контроль якості:   Enterococcus faecalis ATCC 29212

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон 

пригнічення росту (мм)

Пеніциліни1

Ч ≤  С >

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥  С <

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту 

Бензилпеніцилін - - - -

Ампіцилін 4 8 2 10 8

Ампіцилін-сульбактам2 43 83 ПриміткаA ПриміткаA

Амоксіцилін2 4 8 ПриміткаA ПриміткаA

Амоксіцилін-клавуланова кислота2 44 84 ПриміткаA ПриміткаA

Піперацилін2 Примітка2 Примітка2 ПриміткаA ПриміткаA

Піперацилін-тазобактам2 Примітка2 Примітка2 ПриміткаA ПриміткаA

Тикарцилін - - - -

Тикарцилін-клавуланат - - - -

Темоцилін  - - - -

Феноксиметилпеніцилін - - - -

Оксацилін - - - -

Клоксацилін - - - -

Диклоксацилін - - - -

Флуклоксацилін - - - -

Мецилінам (тільки  при неускладнених 
інфекціях СВШ) 

- - - -

1. Ізоляти  E. Faecium, стійкі до пеніциліну, можуть вважатись стійкими до всіх 
інших бета-лактамних антибіотиків, включаючи карбапенеми. 

2/A. Чутливість Enterococcus spp. до ампіциліну, амоксіциліну і піперациліну та їх 
комбінацій із інгібіторами бета-лактамаз визначається на основі їх чутливості до 
ампіциліну.  

3. Для визначення чутливості використовується фіксована концентрація 
сульбактама – 4 мг/л.  

4. Для визначення чутливості використовується фіксована концентрація 
клавуланової кислоти - 2 мг/л. 
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Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон 

пригнічення росту (мм)

Цефалоспорини 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Цефаклор - - - -

Цефадроксил - - - -

Цефалексин - - - -

Цефазолін - - - -

Цефепім - - - -

Цефіксим - - - -

Цефотаксим - - - -

Цефокситин - - - -

Цефподоксим - - - -

Цефтаролін - - - -

Цефтазидим - - - -

Цефтазидим-авібактам - - - -

Цефтибутен - - - -

Цефтобіпрол - - - -

Цефтолозан-тазобактам 

Цефтриаксон - - - -

Цефуроксим в/в - - - -

Цефуроксим перорально - - - -

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон 

пригнічення росту (мм)

Карбапенеми 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Доріпенем - - - -

Ертапенем - - - -

Іміпенем 4 8 10 21 18

Меропенем - - - -
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Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон 

пригнічення росту (мм)

Монобактами 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Азтреонам - - - -

Граничні значення МІК   
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон 

пригнічення росту (мм)

Фторхінолони 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 

пригнічення росту зон пригнічення росту 

Ципрофлоксацин (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ) 

4 4 5 15A 15A

Левофлоксацин (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ)

4 4 5 15A 15A

Моксіфлоксацин - - - -

Налідиксова кислота (скринінг) НЗ НЗ НЗ НЗ 

Норфлоксацин (скринінг) НЗ НЗ 10 12В 12В

Офлоксацин - - - -

A. ДДМ із норфлоксацином може використовуватись для скринігу стійкості до 
фторхінолонів. Див. Примітку B. 
B. Чутливість до ципрофлоксацину і левофлоксацину може визначатись  на основі їх 
чутливості до норфлоксацину. 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон 

пригнічення росту мм)

Аминоглікозиди1

Ч ≤  С >

Вміст в 
диску  
(мкг) 

Ч ≥  С <

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту 

Амікацин Примітка2 Примітка2 ПриміткаA ПриміткаA

Гентаміцин (для виявлення стійкості
високого рівня)

Примітка2 Примітка2 30 ПриміткаА ПриміткаА 

Нетилміцин Примітка2 Примітка2 ПриміткаA ПриміткаA

Стрептоміцин (для виявлення стійкості 
високого рівня) 

Примітка3 Примітка3 300 ПриміткаB ПриміткаB

Тобраміцин Примітка2 Примітка2 ПриміткаA ПриміткаA

1. Ентерококи природно стійкі до аміноглікозидів. Монотерапія аміноглікозидами 
являється неефективною. Існує ймовірність  синергідної дії між аміноглікозидами і 
пеніцилінами або глікопептидами проти ентерококів без придбаної стійкості 
високого рівня. Всі випробування направлені на розрізнення природної та  
придбаної стійкості високого рівня. 
 2/А. Гентаміцин може використовуватись для скринінга стійкості високого рівня до 
аміноглікозидів (HLAR) .  
Негативний результат: Ізоляти із МІК гентаміцина ≤128 мг/л або діаметром зони 
пригнічення росту ≥8 мм. Такі ізоляти відносяться до "дикого типу" і мають 
природну стійкість низького рівня до гентаміцину.  Для інших аміноглікозидів це не 
завжди застосовується.  Синергізм з пеніцилінами або глікопептидами можна 
очікувати, якщо ізолят чутливий до пеніциліну або глікопептидів. 
Позитивний результат : Ізоляти із МІК гентаміцина >128 мг/л або діаметром зони 
пригнічення росту <8 мм. Такі ізоляти мають високий рівень стійкості до 
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гентаміцину та інших аміноглікозидів за виключенням стрептоміцину, який 
повинен досліджуватись окремо (див. примітку 3/B). В такому випадку синергізма з 
пеніцилінами або глікопептидами не спостерігається. 
3/B. Ізоляти з високим рівнем стійкості до гентаміцину можуть не мати стійкості 
високого рівня до стрептоміцину. 
Негативний результат: Ізоляти із МІК стрептомицина ≤512 мг/л або діаметром зони 
пригнічення росту ≥19 мм. Такі ізоляти відносяться до "дикого типу" і мають 
природну стійкість низького рівня до стрептоміцину. Синергізм з пеніцилінами або 
глікопептидами можна очікувати, якщо ізолят чутливий до пеніциліну або 
глікопептидів  
Позитивний  результат: Ізоляти із МІК для стрептоміцина  >512 мг/л або діаметром 
зони пригнічення росту  <19 мм. Такі ізоляти мають високий рівень стійкості до 
стрептоміцину. В такому випадку синергізма з пеніцилінами або глікопептидами не 
спостерігається. 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон 

пригнічення росту (мм)

Глікопептиди та ліпоглікопептиди

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Далбаванцин  НД НД НД НД 

Орітаванцин НД НД НД НД 

Тейкопланін 2 2 30 16 16

Телаванцин НД НД НД НД 

Ванкоміцин 4 4 5 12А 12А

A. Ванкоміцинчутливі ентерококи дають гострі краї зони і не дають росту колоній 
у середині зони пригнічення росту. Огляньте край зони в світлі, що проходить 
(чашку тримайте над світлом). Якщо край зони розмито, колонії ростуть в межах 
зони або якщо ви не впевнені, проведіть підтверджуюче тестування за допомогою 
ПЛР або повідомте ізолят як стійкий (див. малюнок нижче), навіть якщо діаметр 
зони ≥ 12 мм. Ізоляти не повинні бути повідомленими як чутливі раніше 24 год. 
інкубації. 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон 

пригнічення росту 
(мм)

Макроліди, лінкозаміди та 
стрептограміни 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Азітроміцин - - - -

Кларитроміцин - - - -
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Еритроміцин - - - -

Рокситроміцин - - - -

Телітроміцин - - - -

Кліндаміцин - - - -

Хінупристин-далфопристин, 
E.faecium

1 4 15 22 20

Граничні значення МІК   
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон 

пригнічення росту 

Тетрацикліни 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Доксициклін - - - -

Міноциклін - - - -

Тетрациклін - - - -

Тігециклін 1 0,252 0,52 15 18 15

1. Нечутливі ізоляти зустрічаються рідко або про них ще не повідомляли. 
Ідентифікація та результати визначення чутливості будь-якого такого ізоляту 
повинні бути підтверджені і ізолят направлено в референс-лабораторію.  
2.Для визначення МІК тігецикліна методом мікророзведень в бульйоні слід 
використовувати поживне середовище, виготовлене у день використання 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон 

пригнічення росту (мм)

Оксазолідінони 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Лінезолід 4 4 10 19 19

Тедизолід Ва Ва Ва Ва 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон 

пригнічення росту (мм)

Інші протимікробні препарати 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Хлорамфенікол - - - -

Колістин - - - -

Даптоміцин1 НД НД НД НД 

Фосфоміцин в/в - - - -

Фосфоміцин перорально - - - -

1. Більше інформації можна отримати на сайті: 
http://www.eucast.org/guidance_documents/.

2/А. Активність триметоприма і триметоприм-сульфаметоксазола є 
невизначеною проти ентерококів, отже, популяція дикого типу відноситься до 
категорії помірностійких.
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Фузидієва кислота - - - -

Метронідазол - - - -

Мупіроцин - - - -

Нітрофурантоін (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ), E.faecalis

64 64 100 15 15

Нітроксолін (тільки для неускладнених 
інфекцій СВШ) 

Ва Ва Ва Ва

Рифампіцин - - - -

Спектиноміцин - - - -

Триметоприм (тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ)

0,032 1 5 50А 21

Триметоприм-сульфаметоксазол3 0,032 1 1,25-23,75 50А 21

Приклади зон затримки росту для Enterococcus spp  із ванкоміцином.  
а) Гострий край зони і діаметр ≥ 12 мм. Повідомляється як чутливий 
b-d) Розмитий край зони або колонії в межах зони. Необхідне підтвердження в ПЛР або ізолят повідомляється як стійкий, навіть якщо діаметр зони ≥ 12 мм

а)
b) c) d)
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Streptococcus groups A, B, C та G Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 
Диско-дифузійний метод (стандартизований диско-дифузійний метод EUCAST) 
Поживне середовище: агар Мюллер-Хінтон + 5% дефібринованої крові коней та 20 мг/л β-НАД (МХА-В) 
Інокулюм: 0,5 за МакФарланд 
Інкубація: 5% CO2 , 35±1ºC, 18±2год 
Облік результатів: Враховується зона повної затримки росту через передню частину чашки у відбитому світлі, кришку знімають 
Контроль якості: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм)

Пеніциліни1

Ч ≤  С > 

Вміст в диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту  

Бензилпеніцилін2 0,25 0,25 1 ОД 18 18

Ампіцилін Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Ампіцилін-сульбактам3 Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Амоксіцилін Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Амоксіцилін-клавуланова кислота3 Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Піперацилін Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Піперацилін-тазобактамз Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Тикарцилін - - - -

Тикарцилін-клавуланат - - - -

Тімоцилін  - - - -

Феноксиметилпеницилін
Streptococcus groups A, C і G 

Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Оксацилін 
Streptococcus groups A, C і G 

НЗ НЗ НЗ НЗ 

Клоксацилін
Streptococcus groups A, C і G 

Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Диклоксацилін
Streptococcus groups A, C і G 

Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Флуклоксацилін
Streptococcus groups A, C і G 

Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Мецилінам (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ 

- - - -

1/A. Чутливість стрептококів груп A, B, C і G визначається на основі їх 
чутливості до бензилпеніциліну, за виключенням чутливості до 
бензилпеніциліну і ізоксазилпеніцилінів у стрептококів групи B. 

2. Нечутливі ізоляти зустрічаються рідко або про них ще не повідомляли. 
Ідентифікація та результати визначення чутливості будь-якого такого 
ізоляту повинні бути підтверджені і ізолят направлено в Референс-
лабораторію. 

3. Стрептококи груп A, B, C і G не продукують бета-лактамази тому 
призначення інгібітор-захищених бета-лактамів не має клінічних переваг. 
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Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Цефалоспорини1

Ч ≤  С > 

Вміст в диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Цефаклор Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Цефадроксил Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Цефалексин Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Цефазолін Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Цефепім Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Цефіксим - - - -

Цефотаксим Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Цефокситин НЗ НЗ НЗ НЗ 

Цефподоксим Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Цефтаролін Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Цефтазидим - - - -

Цефтазідім-авібактам - - - -

Цефтибутен Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Цефтобіпрол НД НД НД НД 

Цефтолозан-тазобактам НД НД НД НД 

Цефтриаксон Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Цефуроксим в/в Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Цефуроксим перорально Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

1/A. Чутливість стрептококів груп A, B, C та G до цефалоспоринів оцінюється  
на основі їх чутливості до бензилпеніциліну. 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту  (мм) 

Карбапенеми1

Ч ≤  С > 

Вміст в диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Доріпенем Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Ертапенем Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Іміпенем Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Меропенем Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

1/A. Чутливість стрептококів груп A, B, C та G до карбапенемів оцінюється  на 
основі їх чутливості до бензилпеніциліну  



84

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм)

Монобактами 

Ч ≤  С > 

Вміст в диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Азтреонам - - - -

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Фторхінолони 

Ч ≤ С > 

Вміст в диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Ципрофлоксацин - - - -

Левофлоксацин 2 2 5 17А 17А

Моксіфлоксацин 0,5 0,5 5 19А 19А

Налідиксова кислота (скринінг) НЗ НЗ НЗ НЗ 

Норфлоксацин (скринінг) НЗ НЗ 10 12В ПриміткаB

Офлоксацин - - - -

A.  ДДМ із норфлоксацином може використовуватись для скринігу стійкості 
до фторхінолонів. Див. примітку B. 
B. Чутливість до ципрофлоксацину і левофлоксацину може визначатись  на 
основі їх чутливості до норфлоксацину 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм)

Аміноглікозиди 

Ч ≤ С > 

Вміст в диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Амікацин - - - -

Гентаміцин - - - -

Нетилміцин - - - -

Тобраміцин - - - -

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Глікопептиди 

Ч ≤  С > 

Вміст в диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Далбаванцин1

0,125 2,3 0,125 2

ПриміткаA ПриміткаA

Орітаванцин1
0,25 2,3 0,25 2 ПриміткаA ПриміткаA

Тейкопланін1 2 2 30 15 15

1. Нечутливі ізоляти зустрічаються рідко або про них ще не повідомляли. 
Ідентифікація та результати визначення чутливості будь-якого такого 
ізоляту повинні бути підтверджені і ізолят направлено в референс-
лабораторію 
2. МІК повинен визначатись у присутності полісорбат-80 ( 0,002% у середовищі
для методу мікророзведення у бульйоні. Метод розведень у агарі не був 
валідований). Слідуйте інструкціям виробників тест-систем
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Телаванцин НД НД НД НД 

Ванкоміцин1 2 2 5 13 13

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра зон 
пригнічення росту (мм) 

Макроліди, лінкозаміди та 

стрептограміни 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Азітроміцин 0,251 0,51 ПриміткаA ПриміткаA

Кларитроміцин 0,251 0,51 ПриміткаA ПриміткаA

Еритроміцин 0,251 0,51 15 21 А 18А

Рокситроміцин 0,51 11 ПриміткаA ПриміткаA

Телітроміцин 0,25 0,5 15 20 17

Кліндаміцин2 0,5 0,5 2 17В 17В

Хінупристин-далфопристин - - - -

1/A. Еритроміцин може бути використаний для визначення чутливості до 
азітроміцину, кларитроміцину і рокситроміцину. 
2. Індуцибельна стійкість до кліндаміцину може бути виявлена за допомогою 
антагонізму між кліндаміцином і макролідами. Якщо антагонізм не виявлений, 
ізолят оцінюється як чутливий до кліндаміцину. Якщо антагонізм виявлений, 
ізолят оцінюється як стійкий. У такому випадку результат визначення 
чутливості може містити додатковий коментар: "Кліндаміцин може бути 
використаний коротким курсом при нетяжких інфекціях шкіри і м’яких тканин, 
так як розвиток стійкості під час таких курсів маловірогідний". Клінічне 
значення індуцібельної стійкості до кліндаміцину при комбінованій терапії 
важких інфекцій S.pyogenes не відомо. 
B. Для виявлення антагонізму покладіть диски із еритроміцином і 
кліндаміцином на відстані 12-16 мм між краями дисків. Знайдіть ознаку 
антагонізму (Д-феномен) для виявлення індукованої стійкості до 
кліндаміцину. 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра зон 
пригнічення росту (мм) 

Тетрацикліни 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту

Доксіциклин 11 21 ПриміткаA ПриміткаA

Міноциклін 0,51 11 30 23А 20А

Тетрациклін 11 21 30 23А 20А

1/A. Ізоляти чутливі до тетрацикліну також чутливі до доксицикліну і 
міноцикліну. Однак, деякі стійкі до тетрацикліну ізоляти можуть бути 
чутливими до міноцикліну і/або  доксицикліну. При потребі необхідно визначати 
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Тігециклін2 0,253 0,53 15 19 16 МІК доксицикліну у тетрациклін-стійкіх ізолятів. 
2.Нечутливі ізоляти зустрічаються рідко або про них ще не повідомляли. 
Ідентифікація та результати визначення чутливості будь-якого такого 
ізоляту повинні бути підтверджені і ізолят направлено в референс-
лабораторію. 
3.Для визначення  МІК тігецикліна методом мікророзведень у бульйонй слід 
використовувати свіже середовище, приготовлене в день використання. 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра зон 
пригнічення росту (мм)

Оксазолідінони 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту  

Лінезолід1 4 4 10 19 19

Тедизолід1 0,52 0,5 Примітка А Примітка А

1. Нечутливі ізоляти зустрічаються рідко або про них ще не повідомляли. 
Ідентифікація та результати визначення чутливості будь-якого такого 
ізоляту повинні бути підтверджені і ізолят направлено в референс-
лабораторію. 
2. Ізоляти чутливі до лінезоліду можуть бути повідомлені як чутливі до 
тідізоліду.  
А. Ізоляти чутливі до лінезоліду можуть бути повідомлені як чутливі до 
тідізоліду. Для ізолятів стійких до лінезоліду необхідно визначати МІК. 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Вміст в 
диску (мкг)

Граничні значення діаметра зон 
пригнічення росту (мм) 

Інші протимікробні препарати 

Ч ≤  С > Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту

Хлорамфенікол 8 8 30 19 19

Колістин - - - -

Даптоміцин1 12 12 ПриміткаA ПриміткаA

Фосфоміцин в/в - - - -

Фосфоміцин перорально - - - -

Фузидієва кислота НД НД НД НД 

Метронідазол - - - -

Мупіроцин - - - -

Нітрофурантоін (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ), 
S.agalctiae (стрептококи групи В) 

64 64 100 15 15

1. Нечутливі ізоляти зустрічаються рідко або про них ще не повідомляли. 
Ідентифікація та результати визначення чутливості будь-якого такого 
ізоляту повинні бути підтверджені і ізолят направлено в референс-
лабораторію. 
2. МІК даптоміцина визначається у присутністі Ca2+ (50 мг/л для методу  
мікророзведень у бульйоні.  Для мікророзведень у агарі метод не валідований)  
Дотримуйтесь інструкції виробника тест-систем   
3. Співвідношення  триметоприм-сульфаметоксазол - 1:19. Граничні значення 
представлені по триметоприму. 
A. Слід використовувати метод визначення МІК.  
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Нітроксолін (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ) 

- - - -

Рифампіцин 0,06 0,5 5 21 15

Спектиноміцин - - - -

Триметоприм (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ),  
S.agalctiae (стрептококи групи В) 

24 24 5 Ва Ва 

Триметоприм-сульфаметоксазол3 1 2 1,25-23,75 18 15
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Streptococcus pneumoniae Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 
Диско-дифузійний метод (стандартизований диско-дифузійний метод EUCAST) 
Поживне середовище: агар Мюллер-Хінтон + 5% дефібринованої крові коней та 20 мг/л β-НАД (МХА-В) 
Інокулюм: 0,5 за МакФарланд з кров’яного агару, 1,0  за МакФарланд з  шоколадного агару 
Інкубація: 5% CO2 , 35±1ºC, 18±2год 
Облік результатів: Враховується зона повної затримки росту через передню частину чашки у відбитому світлі, кришку знімають 
Контроль якості:   Streptococcus pneumoniae ATCC 49619

Граничні значення МІК 
(мг/л)

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм)

Пеніциліни1

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Бензилпеніцилін
(всі типи інфекцій крім менінгіта)2

0,061 2 1 ПриміткаA ПриміткаA

Бензилпеніцилін (менінгіт) 0,061 0,061 ПриміткаA ПриміткаA

Ампіцилін 0,5 1,3 2 1,3 ПриміткаA,B ПриміткаA,B

Ампіцилін-сульбактам Примітка1,4 Примітка1,4 ПриміткаA,B ПриміткаA,B

Амоксіцилін Примітка1,3,4 Примітка1,3,4 ПриміткаA,B ПриміткаA,B

Амоксіцилін-клавуланова кислота Примітка1,3,4 Примітка1,3,4 ПриміткаA,B ПриміткаA,B

Піперацилін Примітка1,4 Примітка1,4 ПриміткаA,B ПриміткаA,B

Піперацилін-тазобактам Примітка1,4 Примітка1,4 ПриміткаA,B ПриміткаA,B

Тикарцилін - - - -

Тикарцилін-клавуланат - - - -

Темоцилін  - - - -

Феноксиметилпеніцилін Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Оксацилін (скринінг) НЗ НЗ 1 20 С ПриміткаC

Клоксацилін - - - -

Диклоксацилін - - - -

Флуклоксацилін - - - -

Мецилінам (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ) 

- - - -

1.Граничні значення пеніцилінів, крім бензилпеніциліна, застосовуються тільки 
для ізолятів, виділених при всіх типах інфекцій, крім менінгіту. 
Ізоляти повністю чутливі до бензилпеніциліну (МІК ≤0,06 мг/л і/або чутливі до 
оксациліну у скринінгу ДДМ,  див. примітку C), повідомляються як чутливі до  
тих бета-лактамних препаратів,  для яких вказані граничні значення (в тому 
числі із «Примітки»). 

2.При пневмонії, коли використовується доза 1,2 г x 4,  ізоляти із МІК ≤0,5 мг/л 
розцінюються як чутливі;  
При пневмонії, коли використовується доза 2,4 г x 4  або 1,2 г x 6 ізоляти із МІК 
≤1 мг/л розцінюються як чутливі;  
При пневмонії, коли використовується доза 2,4 г x 6, ізоляти із МІК ≤2 мг/л 
розцінюються як чутливі. 
3. Для ізолятів класифікованих як помірно-стійкі до ампіциліну, уникають 
призначення орально ампіциліну, амоксіциліну і амоксіцилін-клавуланова 
кислота. 
4/B. Чутливість визначається по МІК ампіциліна. 
A. Для визначення чутливості до бета-лактамів використовують скринінг із 
диском, який містить 1 мкг оксациліна. Див. примітку C. 
C. Для iнтерпретації результатів скринінга із оксациліном дивіться додаткову 
блок-схему нижче. 
Для ізолятів, нечутливих до оксациліну, необхідно визначати МІК  
бензилпеніциліна. 
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Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм)

Цефалоспорини 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення  

Цефаклор 0,03 0,5 30 50 28

Цефадроксил - - - -

Цефалексин - - - -

Цефазолін - - - -

Цефепім 1 2 ПриміткаA ПриміткаA

Цефіксим - - - -

Цефотаксим 0,5 2 ПриміткаA ПриміткаA

Цефокситин НЗ НЗ НЗ НЗ 

Цефподоксим 0,25 0,5 ПриміткаA ПриміткаA

Цефтаролін 0,25 0,25 ПриміткаA ПриміткаA

Цефтазидим - - - -

Цефтазидим-авібактам - - - -

Цефтибутен - - - -

Цефтобіпрол 0,5 0,5 ПриміткаA ПриміткаA

Цефтолозан-тазобактам - - - -

Цефтриаксон 0,5 2 ПриміткаA ПриміткаA

Цефуроксим в/в 0,5 1 ПриміткаA ПриміткаA

Цефуроксим перорально 0,25 0,5 ПриміткаA ПриміткаA

A. Для визначення чутливості до бета-лактамів використовують скринінг із 
диском, який містить 1 мкг оксациліна. Див. примітку C для пеніциліну та 
додаткову таблицю нижче. 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм)

Карбапенеми 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту

Доріпенем 1 1 1 ПриміткаA ПриміткаA

Ертапенем1 0,5 0,5 ПриміткаA ПриміткаA

Іміпенем1 2 2 ПриміткаA ПриміткаA

Меропенем1 (крім менінгітів) 2 2 ПриміткаA ПриміткаA

Меропенем2 (менінгіти) 0,25 1 ПриміткаA,B ПриміткаA,B

1. Не при менінгітах (тільки  меропенем застосовується при менінгітах). 
2. Тільки  меропенем застосовується при менінгітах  
A. Для визначення чутливості до бета-лактамів використовують скринінг із 
диском, який містить 1 мкг оксациліна. Див. примітку C для пеніциліна та 
додаткову таблицю нижче. 
B. Для використання при менінгітах, визначають МІК меропенему. 
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Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм)

Монобактами

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту

Азтреонам - - - -

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм)

Фторхінолони 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Ципрофлоксацин - - - - -

Левофлоксацин1 2 2 5 16А 16А

Моксіфлоксацин 0,5 0,5 5 22А 22А

Налідиксова кислота (скринінг) НЗ НЗ НЗ НЗ 

Норфлоксацин (скринінг) НЗ НЗ 10 11В ПриміткаB

Офлоксацин - - - -

1. Граничні значення засновані на терапії  високими дозами (500мг х2). 
A. Для виявлення стійкості до фторхінолонів використовують скринінг з 
диском  з норфлоксацином. Див. примітку В. 
В. Ізоляти класифіковані як чутливі до норфлоксацину можуть бути 
представлені чутливими до левофлоксацину і моксифлоксацину. Ізоляти 
класифіковані як стійкі, повинні бути перевірені на чутливість до окремих 
препаратів. 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Аміноглікозиди 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Амікацин - - - -

Гентаміцин - - - -

Нетилміцин - - - -
Тобраміцин - - - -

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Глікопептиди і ліпоглікопептиди

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту

Далбаванцин НЗ НЗ НЗ НЗ 

Орітаванцин НЗ НЗ НЗ НЗ 

Тейкопланін 1 2 2 30 17 17

Телаванцин НД НД НД НД 

Ванкоміцин 1 2 2 5 16 16

1. Нечутливі ізоляти зустрічаються рідко або про них ще не повідомляли. 
Ідентифікація та результати визначення чутливості будь-якого такого 
ізоляту повинні бути підтверджені і ізолят направлено в референс-
лабораторію. 
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Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Макроліди, лінкозаміди і 

стрептограміни 
Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту

Азітроміцин 0,251 0,5 1 ПриміткаA ПриміткаA

Кларитроміцин 0,251 0,5 1 ПриміткаA ПриміткаA

Еритроміцин 0,251 0,5 1 15 22 А 19 А

Рокситроміцин 0,51 1 1 ПриміткаA ПриміткаA

Телітроміцин 0,25 0,5 15 23 20

Кліндаміцин2 0,5 0,5 2 19 В 19 В

Хінупристин-далфопристин - - - -

1/A. Еритроміцин може бути використаний для визначення чутливості до 
азітроміцину, кларитроміцину і  рокситроміцину.  
2. Індуцибельна стійкість до кліндаміцину може бути виявлена за допомогою 
антагонізму  щодо макролідів. Якщо антагонізм не виявляється, то ізолят 
чутливий. Якщо виявляється, то ізолят стійкий.  
B. Для виявлення антагонізму покладіть диски із еритроміцином і 
кліндаміцином на відстані 12-20 мм між краями дисків. Знайдіть ознаку 
антагонізму (Д-феномен) для виявлення індукованої стійкості до 
кліндаміцину.

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Тетрацикліни 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Доксициклін 11 21 ПриміткаA ПриміткаA

Міноциклін 0,5 1 11 30 24А 21A

Тетрациклін 11 21 30 25А 22А

Тігециклін НД НД НД НД 

1/A. Ізоляти, чутливі до тетрацикліну, являються чутливими до доксицикліну 
і міноцикліну. Однак деякі стійкі до тетрацикліну ізоляти можуть бути 
чутливими до міноцикліну і/або доксицикліну. При необхідності визначення 
чутливості тетрациклін-стійких ізолятів до доксицикліну слід використовувати 
метод визначення МІК.

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм)

Оксазолідінони 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Лінезолід 2 4 10 22 19

Тедизолід НЗ НЗ НЗ НЗ 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Інші антимікробні препарати 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Хлорамфенікол 8 8 30 21 21

Колістин - - - -

Даптоміцин1 НД НД НД НД 

Фосфоміцин в/в НД НД НД НД 

1. Співвідношення триметоприм-сульфаметоксазол - 1:19. Граничні значення 
представлені по триметоприму. 
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Фосфоміцин перорально - - - -

Фузидієва кислота - - - -

Метронідазол 

Нітрофурантоін (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ)

- - - -

Нітроксолін (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ)

- - - -

Рифампіцин 0,06 0,5 5 22 17

Спектиноміцин - - - -

Триметоприм (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ) 

- - - -

Триметоприм-сульфаметоксазол1 1 2 1,25-23,75 18 15
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Диско-дифузійний тест із оксациліном 1 мкг

Зона затримки росту ≥ 20 мм Зона затримки росту  20 мм*

Повідомляються як 
чутливі до всіх β –

лактамних препаратів для 
яких доступні граничні 

значення, включаючи такі 
із позначкою «Примітка», 

за виключенням 
цефаклору, який повинен 

бути повідомлений як 
помірно стійкий

Бензилпеніцилін* (менінгіт) 
та феноксиметилпеніцилін  

(всі показання)

Бензилпеніцилін (інфекції 

крім менінгіту)
Ампіцилін, амоксицилін та 

піперацилін (без і з 
інгібіторами β-лактамаз), цефепім, 

цефотаксим, цефтаролин, 
цефтобіпрол і цефтріаксон 

Інші β-лактамні препарати

Повідомляти як стійкі Визначити MІК та 
інтерпретувати у 

відповідності з клінічнми 
граничними значеннями

Зона затримки росту ≥ 8 мм Зона затримки росту  8 мм

Повідомляти як чутливі Визначити MІК та 
інтерпретувати у 

відповідності з клінічними 
граничними значеннями. 

Для ампіциліну, 
амоксициліну та 

піперациліну (без і з 
інгібіторами β-лактамаз) 
чутливість визначати по 

чутливості до ампіциліну.

* Завжди необхідно визначити MIC бензилпеніциліну. Не відкладайте 
повідомлення щодо стійкості при менінгіті.

Скринінг стійкості до бета-лактамів у S. рneumoniaе



94

Streptococcus групи viridans

При ендокардитах слід використовувати граничні 
значення для Streptococcus групи viridans

рекомендовані національними або міжнародними 
стандартами щодо лікування ендокардитів

Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 
Диско-дифузійний метод (стандартизований диско-дифузійний метод EUCAST) 
Поживне середовище: агар Мюллер-Хінтон + 5% дефібринованої крові коней та 20 мг/л β-НАД (МХА-В) 
Інокулюм: 0,5 за МакФарланд 
Інкубація: 5% CO2 , 35±1ºC, 18±2год 
Облік результатів: Враховується зона повної затримки росту через передню частину чашки у відбитому світлі, кришку знімають 
Контроль якості:   Streptococcus pneumoniae ATCC 49619

Ця група бактерій включає багато видів, які можуть бути згруповані наступним чином: 
S. anginosus group: S. anginosus, S. constellatus, S. intermedius
S. mitis group: S. australis, S. cristatus, S. infantis, S. mitis, S. oligofermentans, S. oralis,S. peroris, S. pseudopneumoniae, S. sinensis
S. sanguinis group: S. sanguinis, S. parasanguinis, S. gordonii
S. bovis group: S. equinus, S. gallolyticus (S. bovis), S. infantarius
S. salivarius group: S. salivarius, S. vestibularis, S. thermophiles
S. mutans group: S. mutans, S. sobrinus

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм)

Пеніциліни

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту

Бензилпеніцилін 0,25 2 1 ОД  18 12

Бензилпеніцилін (скринінг) НЗ НЗ 1 ОД 18А ПриміткаA

Ампіцилін 0,5 2 2 21 15

Ампіцилін-сульбактам Примітка1 Примітка1 ПриміткаA,B ПриміткаA,B

Амоксіцилін 0,5 2 ПриміткаA,B ПриміткаA,B

Амоксіцилін-клавуланова кислота Примітка1 Примітка1 ПриміткаA,B ПриміткаA,B

Піперацилін Примітка1 Примітка1 ПриміткаA,B ПриміткаA,B

Піперацилін-тазобактам Примітка1 Примітка1 ПриміткаA,B ПриміткаA,B

Тикарцилін НД НД НД НД 

Тикарцилін-клавуланат НД НД НД НД 

Темоцилін - - - -

Феноксиметилпеніцилін НД НД НД НД 

Оксацилін - - - -

Клоксацилін - - - -

Диклоксацилін - - - -

1/B. Для ізолятів, чутливих до бензилпеніциліну, чутливість оцінюється на 
основі їх чутливості до бензилпеніциліну або ампіциліну. Для ізолятів, стійких 
до бензилпеніциліну, чутливість оцінюється на основі їх чутливості до 
ампіциліну. 

A. Диск, який містить 1 ОД бензилпеніциліну, використовується для скринінга 
стійкості до бета-лактамних антибіотиків  стрептококів групи viridans. Ізоляти, 
чутливі до бензилпеніциліну, оцінюються як чутливі до бета-лактамних 
препаратів, для яких в даному документі приведені граничні значення 
(включаючи такі у « Примітки»). Для нечутливих ізолятів необхідно визначати 
чутливість до окремих препаратів. 

Флуклоксацилін - - - -

Мецилінам (тільки при неускладнених 
інфекцях СВШ)

- - - -
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Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм)

Цефалоспорини 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту  

Цефаклор - - - -

Цефадроксил - - - -

Цефалексин - - - -

Цефазолін 0,5 0,5 30 Ва Ва 

Цефепім 0,5 0,5 30 25А 25А

Цефіксим - - - -

Цефотаксим 0,5 0,5 5 23А 23А

Цефокситин НЗ НЗ НЗ НЗ 

Цефподоксим - - - -

Цефтаролін - - - -

Цефтазидим - - - -

Цефтазидим-авібактам - - - -

Цефтибутен - - - -

Цефтобіпрол - - - -

Цефтолозан-тазобактам, S. anginosus
group

НЗ НЗ НЗ НЗ 

Цефтриаксон 0,5 0,5 30 27А 27А

Цефуроксим в/в 0,5 0,5 30 26А 26А

Цефуроксим перорально - - - -

A. Для виявлення стійкості до бета-лактамних антибіотиків у стрептококів 
групи viridans в якості скринінга може використовуватись диск, який містить      
1 ОД бензилпеніциліну. Див. примітку A в графі "Пеницилін". 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм)

Карбапенеми

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Доріпенем 1 1 ПриміткаA ПриміткаA

Ертапенем 0,5 0,5 ПриміткаA ПриміткаA

Іміпенем 2 2 ПриміткаA ПриміткаA

Меропенем 2 2 ПриміткаA ПриміткаA

A. Для виявлення стійкості до бета-лактамних антибіотиків у стрептококів 
групи viridans в якості скринінга може використовуватись диск, який містить  
1 ОД бензилпеніциліну. Див. примітку A в графі "Пеницилін". 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Монобактами 

Ч ≤  С >

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥  С <

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту  

Азтреонам - - - -
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Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Фторхінолони

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Ципрофлоксацин - - - -

Левофлоксацин Ва Ва- Ва Ва 

Моксіфлоксацин Ва Ва Ва Ва 

Налідиксова кислота (скринінг) НЗ НЗ НЗ НЗ 

Норфлоксацин (тільки для 
неускладнених інфекцій СВШ) 

- - - -

Офлоксацин - - - -

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм)

Аміноглікозиди1

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту  

Амікацин Примітка2 Примітка2
- -

Гентаміцин Примітка2 Примітка2 - -
Нетилміцин Примітка2 Примітка2 - -

Тобраміцин Примітка2 Примітка2 - -

1. Стрептококи групи viridans природно стійкі до аміноглікозидів. 
Монотерапія аміноглікозидами є неефективною. Існує ймовірність синергії між 
аміноглікозидами і пеніцилінами або глікопептидами проти стрептококів 
без придбаної стійкості високого рівня. Тому слід проводити дослідження для 
розрізнення природної стійкості і набутої стійкості високого рівня. 
2. Гентаміцин використовується для скринінга стійкості високого рівня до 
аміноглікозидів (HLAR) 
Негативний результат: МІК гентаміцина ≤128 мг/л. Такі ізоляти відносяться 
до "дикого типу" і характеризуються природною резистентністю низького рівня 
до гентаміцину.   Це правило не завжди може застосовуватись для інших 
аміноглікозидів. Якщо такі ізоляти являються чутливими до пеніцилінів або 
глікопептидів, то можливий синергізм між гентаміцином і пеніцилінами або 
глікопептидами.  
Позитивний результат: МІК гентаміцина >128 мг/л свідчить про стійкість 
високого рівня до гентаміцину та інших аміноглікозидів, за виключеням 
стрептоміцина. У такому випадку синергізму із пеніцилінами або 
глікопептидами не спостерігається. 
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Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм)

Глікопептиди або 
ліпоглікопептиди 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту  

Далбаванцин, S. anginosus group1 0,125 2,3 0,125 2 Примітка А Примітка А

Орітаванцин, S. anginosus group1 0,25 2,3 0,25 2 Примітка А Примітка А

Тейкопланін1 2 2 30 16 16

Телаванцин НД НД НД НД 

Ванкоміцин1 2 2 5 15 15

1. Нечутливі ізоляти зустрічаються рідко або про них ще не повідомляли. 
Ідентифікація та результати визначення чутливості будь-якого такого 
ізоляту повинні бути підтверджені і ізолят направлено в референс-
лабораторію. 
2. МІК повинен визначатись у присутності полісорбат-80 ( 0,002% у середовищі 
для методу мікророзведення у бульйоні. Метод розведень у агарі не 
валідований). Дотримуйтесь інструкційм виробників тест-систем 
3.Ізоляти чутливі до ванкоміцину, можуть бути повідомлені як чутливі до 
далбаванцину та орітаванцину 
A. Критерії інтерпретації для ДДМ не встановлені, тому повинен 
використовуватись метод визначення МІК 

Граничні (мг 
значення МІК /л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм)

Макроліди, лінкозаміди та 
стрептограміни 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту  

Азітроміцин НД НД НД НД 

Кларитроміцин НД НД НД НД 

Еритроміцин НД НД 15 НД НД 

Рокситроміцин НД НД НД НД 

Телітроміцин НД НД НД НД 

Кліндаміцин1 0,5 0,5 2 19А 19А

Хінупристин-далфопристин НД НД НД НД 

1. Антагонізм між кліндаміцином і макролідами свідчить про наявність 
індуцибельної стійкості до кліндаміцину. Якщо антагонізм не виявляється, 
ізолят оцінюється як чутливий. При виявленні антагонізма, ізолят оцінюється як 
стійкий до кліндаміцину. 
B. Для виявлення антагонізма (D-феномена) слід розташувати диски із 
еритроміцином і кліндаміцином поряд на відстані 12-16 мм між краями дисків. 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм)

Тетрацикліни

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту  

Доксициклін - - - -

Міноциклін - - - -

Тетрациклін - - - -
Тігециклін НД НД НД НД



98

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм)

Оксазолідінони

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту 

Лінезолід - - - -

Тедизолід, S. anginosus group 0,25 0,25 Примітка А Примітка А
А. Використовується метод визначення МІК 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм)

Інші антимікробні  препарати 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту  

Хлорамфенікол - - - -

Колістин - - - -

Даптоміцин - - - -

Фосфоміцин в/в - - - -

Фосфоміцин перорально - - - -

Фузидієва кислота - - - -

Метронідазол - - - -

Нітрофурантоін  (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ) 

- - - -

Нітроксолін  (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ) 

- - - -

Рифампіцин - - - -

Спектиноміцин - - - -

Триметоприм (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ) 

- - - -

Триметоприм-сульфаметоксазол - - - -
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Haemophilus influenzae Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 
Диско-дифузійний метод (стандартизований диско-дифузійний метод EUCAST) 
Поживне середовище: агар Мюллер-Хінтон + 5% дефібринованої крові коней та 20 мг/л β-НАД (МХА-В) 
Інокулюм: 0,5 за МакФарланд 
Інкубація: 5% CO2 , 35±1ºC, 18±2год 
Облік результатів: Враховується зона повної затримки росту через передню частину чашки у відбитому світлі, кришку знімають 
Контроль якості: Haemophilus influenzae ATCC 49766. Для контролю інгібуючого компоненту  інгібітор захищених бета-лактамних 
комбінованих дисків, використовуйте S.aureus ATCC 29213.

Граничні значення EUCAST були визначені тільки для H.influenzae. Клінічні дані для інших видів Haemophilus мізерні. МІК представлені для H. parainfluenzae подібні до 
таких для H.influenzae. При відсутності конкретних граничних значень МІК для H. parainfluenzae можуть бути застосовані граничні значення  H.influenzae.

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Пеніциліни 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Бензилпеніцилін НД НД НД НД 

Бензилпеніцилін (скринінг) НЗ НЗ 1 ОД  12А ПриміткаA

Ампіцилін1 1 1 2 16А 16А

Ампіцилін-сульбактам1 1 2,3 1 2,3 10-10 ПриміткаA,B ПриміткаA,B

Амоксіцилін1 2 2 ПриміткаA,C ПриміткаA,C

Амоксіцилін-клавуланова 
кислота1

2 4 2 4 2-1 15А 15А

Піперацилін1 Примітка5 Примітка5 ПриміткаA,D ПриміткаA,D

Піперацилін-тазобактам1 Примітка3 Примітка3 ПриміткаAВ ПриміткаAВ

Тикарцилін НД НД НД НД 

Тикарцилін-клавуланат НД НД НД НД 

Темоцилін НД НД НД НД 

Феноксиметилпеніцилін НД НД НД НД 

Клоксацилін - - - -

Діклоксацилін - - - -

Оксацилін - - - -

Флуклоксацилін - - - -

Мецилінам (тільки при 
неускладнених інфекціях 
СВШ) 

- - - -

1. Граничні значення встановлені при використанні внутрішньовенного шляху 
введення препарату. Для незахищених пеніцилінів бета-лактамаза позитивні 
ізоляти повинні повідомлятися як стійкі.

2. Для визначення чутливості використовується фіксована концентрація сульбактама 
- 4 мг/л. 

3/B. Чутливість оцінюється по чутливості до амоксіциліну з-клавулановою 
кислотою. 
4. Для визначення чутливості використовується фіксована концентрація 
клавуланової кислоти - 2 мг/л. 

5/D. Чутливість до піперациліну оцінюється по чутливості до ампіциліну або 
амоксіциліну. 

A. Для скринінга може бути використаний диск із бензилпеніциліном 1 ОД. Однак, 
тест не дозволяє відрізнити ізоляти, які продукують бета-лактамази від ізолятів із 
мутаціями ПЗБ. Рекомендації  щодо інтерпретації результатів скринінга із 
бензилпеніциліном представлені у додатковій таблиці нижче.  

C. Чутливість оцінюється по ампіциліну. 
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Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Цефалоспорини 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Цефаклор - - - -

Цефадроксил - - - -

Цефалексин - - - -

Цефазолін - - - -

Цефепім 0,25 0,25 30 28А 28А

Цефіксим 0,125 0,125 5 26А 26А

Цефотаксим 0,125 0,125 5 27А 27А

Цефокситин НЗ НЗ НЗ НЗ 

Цефподоксим 0,25 05 10 26А 23А

Цефтаролін 0,03 0,03 Примітка А Примітка А

Цефтазидим - - - -

Цефтазидим-авібактам - - - -

Цефтибутен 11 1 30 25А 25А

Цефтобіпрол НД НД НД НД 

Цефтолозан-тазобактам НД НД НД НД 

Цефтриаксон 0,125 0,125 30 31А 31А

Цефуроксим в/в 1 2 30 26А 25А

Цефуроксим перорально 0,125 1 30 50 26

A. Для скринінга стійкості до бета-лактамів может бути використаний диск із 
бензилпеніциліном 1 ОД. Див. додаткову таблицю під таблицею. 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Карбапенеми 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Доріпенем1 1 1 10 20А 20А

Ертапенем1 0,5 0,5 10 20А 20А

Іміпенем1 22 2 10 20А 20А

Меропенем1 (всі типи 
інфекцій крім менінгіта) 

22 2 10 20А 20А

Меропенем2 (менінгіт) 0,25 1 ПриміткаB ПриміткаB

1. Не застосовується для оцінки ізолятів, виділених при менінгітах.(Меропенем, 
єдиний із карбапенемів, що застосовується при менінгітах) 
2. Меропенем, єдиний із карбапенемів, що застосовується при менінгітах 
A. Для скринінга стійкості до бета-лактамів може бути використаний диск із 
бензилпеніциліном 1 ОД. Див. додаткову таблицю під таблицею 
B. Для використання при менінгітах необхідно визначати МІК меропенему.  
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Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон  пригнічення росту (мм) 

Монобактами 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон пригнічення 
росту 

Азтреонам НД НД НД НД

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Фторхінолони 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Ципрофлоксацин 0,06 0,06 5 30А 30А

Левофлоксацин 0,06 0,06 5 30А 30А

Моксіфлоксацин 0,125 0,125 5 28А 28А

Налідиксова кислота 
(скринінг) 

НЗ НЗ 30 23В ПриміткаB

Норфлоксацин тільки при 
неускладнених інфекціях 
СВШ) 

- - - -

Офлоксацин 0,06 0,06 5 30А 30А

A. Для скринінга стійкості до фторхінолонів може бути  використаний диск із 
налідиксовою кислотою. Див. примітку B. 
B. Ізоляти, чутливі до налідиксової кислоти оцінюють як чутливі до лево-, ципро-, 
мокси- і офлоксацину. Ізоляти,  оцінені як нечутливі можуть мати стійкість до 
фторхінолонів і повинні бути дослідженні із кожним препаратом 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Аминоглікозиди 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Амікацин НД НД НД НД 

Гентаміцин НД НД НД НД 

Нетилміцин НД НД НД НД
Тобраміцин НД НД НД НД 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту  (мм) 

Глікопептиди та 
ліпоглікопептиди

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
 (мкг) Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Далбаванцин - - - -

Орітаванцин - - - -
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Тейкопланін - - - -

Телаванцин - - - -

Ванкоміцин - - - -

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Макроліди1, лінкозаміди 
та стрептограміни 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску  
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту 

Азітроміцин 0,1252 42 ПриміткаA ПриміткаA

Кларитроміцин 12 322 ПриміткаA ПриміткаA

Еритроміцин 0,5 16 15 50 10

Рокситроміцин 2 162 ПриміткаA ПриміткаA

1. Для H. influenzae не виявлено кореляції між МІК макролідів і клінічною 
ефективністю. Тому відповідно до встановлених граничних значень, ізоляти H.
influenzae “дикого типу” відносяться до категорії "помірно-стійкий".  

2/A. Еритроміцин може бути використаний для визначення чутливості  до 
азітроміцину, кларитроміцину і рокситроміцину. 

Телітроміцин 0,125 8 15 50 12

Кліндаміцин - - - -

Хінупристин-далфопристин - - - -

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Тетрацикліни 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску  
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Доксициклін 11 21 ПриміткаA ПриміткаA

Міноциклін 11 21 30 24А 21А

Тетрациклін 11 21 30 25А 22А

Тігециклін НД НД НД НД 

1/A. Ізоляти, чутливі до тетрацикліну, являються чутливими до доксицикліну і 
міноцикліну. Однак деякі стійкі до тетрацикліну ізоляти можуть бути чутливими до 
міноцикліну і/або доксицикліну. При необхідності визначення чутливості  
тетрациклін-стійких ізолятів до доксицикліну слід використовувати метод 
визначення МІК.

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм)

Оксазолідінони 

Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Лінезолід - - - -

Тедизолід - - - -
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Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Інші антимікробні 

препарати 

Ч<  С > 

Вміст в 
диску  
(мкг) 

Ч>  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Хлорамфенікол  2 2 30 28 28

Колістин - - - -

Даптоміцин - - - -

Фосфоміцин в/в НД НД НД НД 

Фосфоміцин перорально - - - -

Фузидієва кислота - - - -

Метронідазол - - - -

Нітрофурантоін (тільки при 
неускладнених інфекціях 
СВШ) 

- - - -

Нітроксолін (тільки при 
неускладнених інфекціях 
СВШ) 

- - - -

Рифампіцин (тільки з метою 
профілактики) 

1 1 5 18 18

Спектиноміцин - - - -

Триметоприм (тільки при 
неускладнених інфекціях 
СВШ) 

- - - -

Триметоприм-
сульфаметоксазол1

0,5 1 1,25-23,75 23 20

1. Співвідношення триметоприм-сульфаметоксазол - 1:19. Граничні значення 
представлені по триметоприму. 
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Диско-дифузійний тест із бензилпеніциліном 1 Од

Зона затримки росту ≥ 12 мм Зона затримки росту  12 мм 

Повідомляють як чутливі до всіх β-лактамних 

препаратів, для яких доступні клінічні граничні 

значення, в тому числі із поміткою "Примітка". 

Цей результат виключає механізми 

резистентності пов’язані  як із продукцією β-

лактамаз так із іншими механізмами 

резистентності до β-лактамів.

Тест на продукцію β-лактамаз

Тест позитивний  Тест негативний 

Для ампіциліну, амоксициліну та 

піперациліну (без інгібіторів бета-

лактамаз), повідомляйте як стійкі 

Для інших β-лактамів проведіть 

дослідження і повідомте препарат 

призначений для клінічного 

використання 

Проведіть дослідження і повідомте 

препарат призначений для клінічного 

використання 

Скринінг стійкості до β-лактамів у H. influenzae
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Moraxella catarrhalis Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 
Диско-дифузійний метод (стандартизований диско-дифузійний метод EUCAST) 
Поживне середовище: агар Мюллер-Хінтон + 5% дефібринованої крові коней та 20 мг/л β-НАД (МХА-В) 
Інокулюм: 0,5 за МакФарланд 
Інкубація: 5% CO2 , 35±1ºC, 18±2год 
Облік результатів: Враховується зона повної затримки росту через передню частину чашки у відбитому світлі, кришку знімають 
Контроль якості: Haemophilus influenzae ATCC 49766.
Для контролю інгібуючого компоненту  інгібіторзахищених бета-лактамних комбінованих дисків, використовуйте S.aureus ATCC 29213.

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Пеніциліни 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску (мкг)

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Бензилпеніцилін - - - -

Ампіцилін _-1 _-1 - -
Ампіцилін-сульбактам 1 2,3 1 2,3 ПриміткаA ПриміткаA

Амоксіцилін -1 -1 - -

Амоксіцилін-клавуланова кислота 14 14 2-1 19 19

Піперацилін -1 -1 - -

Піперацилін-тазобактам Примітка3 Примітка3 ПриміткаA ПриміткаA

Тикарцилін НД НД НД НД 

Тикарцилін-клавуланат НД НД НД НД 

Темоцилін  НД НД НД НД 

Феноксиметилпеницилін - - - -

Оксацилін - - - -

Клоксацилін - - - -

Диклоксацилін - - - -

Флуклоксацилін - - - -

Мецилінам (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ) 

- - - -

1. Більшість ізолятів M. catarrhalis продукують бета-лактамази; продукція бета-
лактамаз відбувається повільно і погано виявляється при дослідженнях in vitro.
Ізоляти, які продукують бета-лактамази повинні повідомлятись як стійкі до 
незахищених пеніцилінів і амінопеніцилінів.  

2. Для визначення чутливості використовується фіксована концентрація сульбактама 
- 4 мг/л. 

3/А. Чутливість оцінюється по чутливості до амоксіциліну-клавуланової кислоти. 

4. Для визначення чутливості використовується фіксована концентрація клавуланової 
кислоти - 2 мг/л. 
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Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту 

(мм) 

Цефалоспорини 

Ч ≤  С >

Вміст в 
диску  
(мкг) 

Ч ≥  С <

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Цефаклор - - - -

Цефадроксил - - - -

Цефалексин - - - -

Цефазолін - - - -

Цефепім 4 4 30 20 20

Цефіксим 0,5 1 5 21 18

Цефотаксим 1 2 5 20 17

Цефокситин НЗ НЗ НЗ НЗ 

Цефподоксим Ва Ва 10 Ва Ва 

Цефтаролін НД НД НД НД 

Цефтазидим - - - -

Цефтазидим-авібактам - - - -

Цефтибутен НД НД НД НД 

Цефтобіпрол НД НД НД НД 

Цефтолозан-тазобактам НД НД НД НД 

Цефтриаксон 1 2 30 24 21

Цефуроксим в/в 4 8 30 21 18

Цефуроксим перорально 0,125 4 30 50 21

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Карбапенеми 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
 (мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Доріпенем1 11 1 10 30 30

Ертапенем1 0,51 05 10 29 29

Іміпенем1 21 2 10 29 29

Меропенем1 21 2 10 33 33

1. Стійки ізоляти є рідкісними або поки не повідомлялись. Ідентифікація та 
результат визначення чутливості до антибіотиків  будь-якого такого ізоляту 
повинні бути підтверджені і ізолят направлено в референс-лабораторію. 
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Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Монобактами 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Азтреонам НД НД НД НД 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон  пригнічення

росту (мм) 

Фторхінолони 

 Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
 (мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Ципрофлоксацин 0,5 0,5 5 26А 26А

Левофлоксацин 1 1 5 26А 26А

Моксіфлоксацин 0,5 0,5 5 23А 23А

Налідиксова кислота (скринінг) НЗ НЗ 30 23А ПриміткаB

Норфлоксацин (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ) 

- - - -

Офлоксацин 0,5 0,5 5 25А 25А

A. Для виявлення стійкості до  фторхінолонів як метод скринінга може бути 
використаний ДДМ із налідиксовою кислотою. Див. примітку B. 
B. Ізоляти, чутливі до налідиксової кислоти, слід оцінювати як чутливі до 
левофлоксацину, ципрофлоксацину, моксіфлоксацину і офлоксацину. Для ізолятів, 
нечутливих до налідиксової кислоти, слід визначити чутливість до кожного препарату 
окремо. 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм)

Аміноглікозиди

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Амікацин НД НД НД НД 

Гентаміцин НД НД НД НД 

Нетилміцин НД НД НД НД 

Тобраміцин НД НД НД НД 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Глікопептиди та 
ліпоглікопептиди 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску  
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Далбаванцин - - - -

Орітаванцин - - - -

Тейкопланін - - - -
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Телаванцин - - - -

Ванкоміцин - - - -

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм)

Макроліди, лінкозаміди та 

стрептограміни 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
 (мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Азітроміцин 0,251 0,51 ПриміткаA ПриміткаA

Кларитроміцин 0,251 0,51 ПриміткаA ПриміткаA

Еритроміцин 0,25 0,5 15 23А 20А

Рокситроміцин 0,51 11 ПриміткаA ПриміткаA

Телітроміцин 0,25 0,5 15 23 20

Кліндаміцин - - - -

Хінупристин-далфопристин - - - -

1/A. Еритроміцин може бути використаний для визначення чутливості до азітроміцину, 
кларитроміцину і рокситроміцину. 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Тетрацикліни 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску  
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Доксициклін 11 21 ПриміткаA ПриміткаA

Міноциклін 11 21 30 25А 22А

Тетрациклін 11 21 30 28А 25А

Тігециклін НД НД НД НД 

1/A. Ізоляти, чутливі до тетрацикліну, являються чутливими до доксицикліну і 
міноцикліну. Однак деякі стійкі до тетрацикліну ізоляти можуть бути чутливими до 
міноцикліну і/або доксицикліну. При необхідності визначення чутливості тетрациклін-
стійких ізолятів до доксицикліну слід використовувати метод визначення МІК. 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм)

Оксазолідінони 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Лінезолід - - - -

Тедизолід - - - -

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Інші антимікробні препарати 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів зон 
пригнічення росту  
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Хлорамфенікол 21 21 30 30А 30А

Колістин - - - -
Даптоміцин - - - -

Фосфоміцин в/в НД НД НД НД 

Фосфоміцин перорально - - - -

Фузидієва кислота - - - -

Метронідазол - - - -
Мупіроцин - - - -

Нітрофурантоін (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ) 

- - - -

Нітроксолін (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ) 

- - - -

Рифампіцин - - - -

Спектиноміцин - - - -

Триметоприм (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ) 

- - - -

Триметоприм-сульфаметоксазол2 0,5 1 1,25-23,75 18 15

1/A. Граничні значення встановлені тільки для місцевого застосування. 
2. Співвідношення триметоприм-сульфаметоксазол - 1:19. Граничні значення 
представлені по триметоприму. 
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Neisseiria gonorrhoea Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 
Критерії ДДМ  для визначення чутливості гонококів ще не були визначені і повинен бути використаний метод МІК.  
Якщо використовується комерційний метод MIК, дотримуйтесь вказівки виробника.  
Лабораторіям з декількома ізолятами  необхідно пересилати їх до Референс-лабораторій для тестування.  

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Пеніциліни1

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Бензилпеніцилін 0,061 1

Ампіцилін1 Примітка1 Примітка1

Ампіцилін-сульбактам НД НД 

Амоксіцилін1 Примітка1 Примітка1

Амоксіцилін-клавуланова кислота Примітка1 Примітка1

Піперацилін - -

Піперацилін-тазобактам - -

Тикарцилін - -

Тикарцилін-клавуланат - -

Темоцилін  НД НД 

Феноксиметилпеницилін - -

Оксацилін - -

Клоксацилін - -

Диклоксацилін - -

Флуклоксацилін - -

Мецилінам (тільки при неускладнених інфекціях 
СВШ) 

- -

1. Проведення тесту для виявлення продукції бета-лактамаз являєтся обов’язковим. При позитивному 
результаті ізолят оцінюється як стійкий до бензилпеніциліну, ампіциліну і амоксіциліну. Чутливість ізолятів, 
які не продукують бета-лактамазу (негативний результат теста), до ампіциліну і амоксіциліну оцінюють по їх 
чутливості до бензилпеніциліну. 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Цефалоспорини 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Цефаклор - -

Цефадроксил - -

Цефалексин - -
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Цефазолін - -

Цефепім - -

Цефіксим 0,125 0,125

Цефотаксим 0,125 0,125

Цефокситин - -

Цефподоксим - -

Цефтаролін - -

Цефтазидим - -

Цефтазидим-авібактам - -

Цефтибутен - -

Цефтобіпрол - -

Цефтолозан-тазобактам 

Цефтриаксон 0,125 0,125

Цефуроксим в/в - -

Цефуроксим перорально - -

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Карбапенеми 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Доріпенем НД НД 

Ертапенем НД НД 

Іміпенем НД НД 

Меропенем НД НД 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Монобактами 

Ч ≤ С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Азтреонам НД НД

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Фторхінолони 

Ч ≤ С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 
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Ципрофлоксацин 0,03 0,06

Левофлоксацин НД НД 

Моксіфлоксацин НД НД 

Налідиксова кислота (скринінг) НЗ НЗ 

Норфлоксацин (тільки для неускладнених 
інфекцій СВШ) 

- -

Офлоксацин 0,125 0,25

Граничні значення МІК 
(мг/л)

Аміноглікозиди 

Ч ≤ С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Амікацин - -

Гентаміцин - -

Нетилміцин - -

Тобраміцин - -

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Глікопептиди 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Далбаванцин - -

Орітаванцин - -

Тейкопланін - -

Телаванцин - -

Ванкоміцин - -

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Макроліди, лінкозаміди та стрептограміни 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Азітроміцин 0,25 0,5

Кларитроміцин - -

Еритроміцин - -

Рокситроміцин - -
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Телітроміцин - -

Кліндаміцин - -

Хінупристин-далфопристин - -

Граничні значення МІК 
(мг/л)

Тетрацикліни1

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Доксициклін НД НД 

Міноциклін НД НД 

Тетрациклін 0,5 1

Тігециклін НД НД 

1. Ізоляти, чутливі до тетрацикліну, являються чутливими до міноцикліну. Однак деякі стійкі до тетрацикліну 
ізоляти можуть бути чутливими до міноцикліну. 

Граничні значення МІК 
(мг/л)

Оксазолідінони 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК  

Лінезолід - -

Тедизолід - -

Інші антимікробні препарати Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Ч ≤  С > 

Хлорамфенікол - -

Колістин - -

Даптоміцин - -

Фосфоміцин в/в - -

Фосфоміцин перорально - -

Фузидієва кислота - -

Метронідазол - -

Нітрофурантоін (тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ) 

- -

Нітроксолін (тільки при неускладнених інфекціях 
СВШ) 

- -
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Рифампіцин - -

Спектиноміцин 64 64

Триметоприм (тільки при неускладнених інфекціях 
СВШ)

- -

Триметоприм-сульфаметоксазол - -
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Neisseria meningitidis Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017  
Критерії ДДМ  для визначення антимікробної чутливості Neisseria meningitidis ще не були визначені і повинен бути 
використаний метод МІК. 
Якщо використовується комерційний метод MIК, дотримуйтесь вказівки виробника. 

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Пеніциліни 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Бензилпеніцилін 0,06 0,25

Ампіцилін 0,125 1

Ампіцилін-сульбактам НД НД 

Амоксіцилін 0,125 1

Амоксіцилін-клавуланова кислота - -

Піперацилін - -

Піперацилін-тазобактам - -

Тикарцилін - -

Тикарцилін-клавуланат - -

Темоцилін  - -

Феноксиметилпеніцилін - -

Оксацилін - -

Клоксацилін - -

Диклоксацилін - -

Флуклоксацилін - -

Мецилінам (тільки при неускладнених інфекціях 
СВШ)

- -

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Цефалоспорини 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Цефаклор - -

Цефадроксил - -

1. Нечутливі ізоляти є рідкісними або поки не повідомлялися. Ідентифікація та результат визначення 
чутливість до антибіотиків будь-якого такого ізоляту повинні бути підтверджені і ізолят направлено в 
референс-лабораторію.
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Цефалексин - -

Цефазолін - -

Цефепім - -
Цефіксим - -

Цефотаксим1 0,125 0,125

Цефокситин - -

Цефподоксим - -

Цефтаролін - -

Цефтазидим - -

Цефтазидим-авібактам - -

Цефтибутен - -

Цефтобіпрол - -

Цефтриаксон1 0,125 0,125

Цефуроксим в/в - -

Цефуроксим перорально - -

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Карбапенеми 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Доріпенем НД НД 

Ертапенем - -

Іміпенем - -

Меропенем1 (менінгіт) 0,25 0,25

1. Нечутливі ізоляти є рідкісними або поки не повідомлялися. Ідентифікація та результат визначення 
чутливості до антибіотиків будь-якого такого ізоляту повинні бути підтверджені і ізолят направлено в 
референс-лабораторію.  

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Монобактами 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Азтреонам - -
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Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Фторхінолони 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Ципрофлоксацин 0,031 0,031

Левофлоксацин НД НД 

Моксіфлоксацин НД НД 

Налідиксова кислота (скринінг) НЗ НЗ 

Норфлоксацин (тільки для неускладнених 
інфекцій СВШ) 

- -

Офлоксацин НД НД 

1. Тільки для профілактики менінгококової інфекції. 

Граничні значення 
МІК (мг/л)

Аміноглікозиди 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Амікацин - -

Гентаміцин - -

Нетилміцин - -
Тобраміцин - -

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Глікопептиди та ліпоглікопептиди 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Далбаванцин - -

Орітаванцин - -

Тейкопланін - -

Телаванцин - -

Ванкоміцин - -
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Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Макроліди, лінкозаміди та стрептограміни 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Азітроміцин - -

Кларитроміцин - -

Еритроміцин - -

Рокситроміцин - -

Телітроміцин - -

Кліндаміцин - -
Хінупристин-далфопристин - -

Граничні значення 
МІК (мг/л)

Тетрацикліни 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Доксициклін  - -

Міноциклін 11 21

Тетрациклін 11 21

Тігециклін НД НД 

1. Тетрациклін может бути використаний для прогнозування чутливості до міноцикліну, для використання з 
метою профілактики менінгококової інфекції. 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Оксазолідінони 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК  

Лінезолід - -

Тедизолід - -

Граничні значення 
МІК(мг/л) 

Інші антимікробні препарати

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Хлорамфенікол 2 4

Колістин - -

1. Тільки для профілактики менінгіта (у відповідності із національними рекомендаціями). 
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Даптоміцин - -

Фосфоміцин в/в - -

Фосфоміцин оральний - -

Фузидієва кислота - -

Метронідазол - -

Мупіроцин
Нітрофурантоін (тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ) 

- -

Нітроксолін  (тільки при неускладнених інфекціях 
СВШ) 

- -

Рифампіцин1 0,25 0,25

Спектиноміцин - -

Триметоприм (тільки при неускладнених інфекціях 
СВШ)

- -

Триметоприм-сульфаметоксазол - -
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Грампозитивні анаероби 
крім Clostridium difficile

Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 
Критерії ДДМ  для визначення антимікробної чутливості анаеробів ще не були визначені і повинен бути використаний метод 
МІК. Якщо використовується комерційний метод MIК, дотримуйтесь вказівки виробника.  

Ця група бактерій включає велику кількість родів. Найчастіше зустрічаються грампозитивні анаеробні бактерії наступних родів: Clostridium, Actinomyces, Propionibacterium,
Bifidobacterium, Eggerthella, Eubacterium, Lactobacillus і анаеробні грампозитивні коки. Для більшості анаеробних бактерій характерна відсутність росту при культивуванні в 
умовах із підвищеним вмістом CO2. Однак багато грампозитивних неспороутворюючих паличок, такі як Actinomyces spp, P. acnes та деякі види Bifidobacterium spp. являються 
достатньо толерантними і можуть рости при інкубації в умовах із підвищеним вмістом CO2, і навіть слабо - в умовах звичайної атмосфери. Але, не дивлячись на це, вони 
продовжують вважатись анаеробними бактеріями. Деякі види роду Clostridium, включаючи С. carnis, С. histolyticum та С. tertium, можуть рости в умовах звичайної атмосфери, не 
утворюючи спори. 

Граничні значення МІК 
(мг/л)

Пеніциліни 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Бензилпеніцилін1 0,25 0,5

Ампіцилін1 4 8

Ампіцилін-сульбактам 42 82

Амоксіцилін 1 4 8

Амоксіцилін-клавуланова кислота 43 83

Піперацилін1 8 16

Піперацилін-тазобактам 84 164

Тикарцилін1 8 16

Тикарцилін-клавуланат 83 163

Темоцилін  - -

Феноксиметилпеніцилін НД НД 

Оксацилін - -

Клоксацилін - -

Диклоксацилін - -

Флуклоксацилін - -

Мецилінам (тільки при неускладнених інфекціях 
СВШ) 

- -

1. Чутливість до ампіциліну, амоксіциліну і піперациліну оцінюється по  чутливості до 
бензилпеніциліну. 

2. Для визначення чутливості використовується фіксована концентрація сульбактама – 4 мг/л. 

3. Для визначення чутливості використовується фіксована концентрація клавуланової кислоти – 2 
мг/л. 

4. Для визначення чутливості використовується фіксована концентрація тазобактама – 4 мг/л. 
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Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Цефалоспорини 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Цефаклор - -

Цефадроксил - -

Цефалексин - -

Цефазолін - -

Цефепім - -

Цефіксим - -

Цефотаксим - -

Цефокситин НД НД 

Цефподоксим - -

Цефтаролін - -

Цефтазидим - -

Цефтазидим-авібактам - -

Цефтибутен - -

Цефтобіпрол - -

Цефтолозан-тазобактам 

Цефтриаксон - -

Цефуроксим в/в - -

Цефуроксим перорально - -

Граничні значення МІК 
(мг/л)

Карбапенеми 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Доріпенем 1 1

Ертапенем 1 1

Іміпенем 2 8

Меропенем 2 8

Граничні значення МІК 
(мг/л)

Монобактами 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Азтреонам - -
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Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Фторхінолони 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Ципрофлоксацин - -

Левофлоксацин - -

Моксіфлоксацин НД НД 

Налідиксова кислота (скринінг) НЗ НЗ 

Норфлоксацин (тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ) 

- -

Офлоксацин - -

Граничні значення МІК 
(мг/л)

Аміноглікозиди 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Амікацин - -

Гентаміцин - -

Нетилміцин - -
Тобраміцин - -

Граничні значення МІК 
(мг/л)

Глікопептиди та ліпоглікопептиди 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Далбаванцин НД НД 

Орітаванцин НД НД 

Тейкопланін НД НД 

Телаванцин НД НД 

Ванкоміцин 2 2

Граничні значення МІК 
(мг/л)

Макроліди, лінкозаміди та стрептограміни 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Азітроміцин - -

Кларитроміцин - -

Еритроміцин НД НД 

Рокситроміцин - -

Телітроміцин - -
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Кліндаміцин 4 4

Хінупристин-далфопристин - -

Граничні значення МІК 
(мг/л)

Тетрацикліни1

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Доксициклін Примітка1 Примітка1

Міноциклін Примітка1 Примітка1

Тетрациклін Примітка1 Примітка1

Тігециклін Примітка1 Примітка1

1. Є дані щодо клінічної ефективності тетрациклінів по відношенню до анаеробних бактерій при 
інтраабдомінальних інфекціях змішаної етіології. Однак кореляції між значенням МІК, ФК / ФД 
параметрами і результатами терапії не виявлено. З цієї причини граничні значення для клінічної 
інтерпретації не наводяться. 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Оксазолідінони 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК  

Лінезолід - -

Тедизолід - -

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Інші антимікробні препарати

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Хлорамфенікол 8 8

Колістин - -

Даптоміцин - -

Фосфоміцин в/в - -

Фосфоміцин перорально - -

Фузидієва кислота - -

Метронідазол 4 4

Нітрофурантоін (тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ)

- -

Нітроксолін  (тільки при неускладнених інфекціях 
СВШ)

- -

Рифампіцин - -

Спектиноміцин - -

Триметоприм (тільки при неускладнених інфекціях 
СВШ)

- -

Триметоприм-сульфаметоксазол - -
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Clostridium difficile Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 
Критерії ДДМ  для визначення антимікробної чутливості для Clostridium difficile ще не були визначені і повинен бути використаний метод 
МІК. Якщо використовується комерційний метод MIК, дотримуйтесь вказівки виробника.  

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Фторхінолони 

Ч ≤ С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Моксіфлоксацин _1 _1 1. Із  терапевтичною метою не використовується. Визначення чутливості проводиться тільки з метою 
епідеміологічного моніторингу (ECOFF - 4 мг/л).

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Глікопептиди 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Ванкоміцин 21 21 1. Граничні значення установлені на рівні значення епідеміологічної точки відсікання (ECOFF), яка розмежовує 
ізоляти "дикого типа" від ізолятів із зниженою чутливістю.

Граничні значення МІК 
(мг/л)

Тетрацикліни 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Тігециклін -1,2 -1,2 1. Для визначення МІК тігецикліна методом мікророзведень у бульйоні слід використовувати свіже середовище, 
виготовлене в день проведення дослідження. 
2. Із терапевтичною метою не використовується. Визначення чутливості проводиться тільки з метою 
епідеміологічного моніторингу (ECOFF - 0,25 мг/л).

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Інші антимікробні препарати 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Даптоміцин -1,2 -1,2

Фузидієва кислота -3 -3

1. Для визначення МІК даптоміцина методом мікророзведень в бульйоні середовище повинно містити  Ca2+ у 
кінцевій концентрації 50 мг/л. Метод розведень у агарі не валідований. Дотримуйтесь рекомендацій виробників 
комерційних тест-систем. 
2. З терапевтичною метою не використовується. Визначення чутливості проводиться тільки з метою 
епідеміологічного моніторингу (ECOFF 4 мг/л). 
3. З терапевтичною метою не використовується. Визначення чутливості проводиться тільки з метою 
епідеміологічного моніторингу (ECOFF 2 мг/л). 
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Фідаксоміцин НД4 НД4

Метронідазол 25 25

Рифампіцин -6 -6

4. Граничні концентрації та ECOFF для фідаксоміцина не встановлені із-за значних варіацій по розподілу МІК 
між дослідженнями. 
5. Граничні значення встановлені на рівні епідеміологічної  точки відсікання (ECOFF), які розділяють ізоляти 
"дикого типа" від ізолятів зі зниженою чутливістю. 
6. З терапевтичною метою не використовується. Визначення чутливості проводиться тільки з метою 
епідеміологічного моніторингу  (ECOFF 0,004 мг/л). 
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Грамнегативні анаероби Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 
Критерії ДДМ  для визначення антимікробної чутливості анаеробів ще не були визначені і повинен бути використаний метод МІК.  
Якщо використовується комерційний метод MIК, дотримуйтесь вказівки виробника.  

Ця група бактерій включає багато родів. Найчастіше зустрічаються грамнегативні анаеробні бактерії наступних родів:Bacteroides, Prevotella,
Porphyromonas, Fusobacterium, Bilophila і Mobiluncus. У переважній більшості випадків для анаеробних бактерій характерна відсутність росту при 
культивуванні в умовах підвищеного вмісту CO2.

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Пеніциліни 

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК  

Бензилпеніцилін1 0,25 0,5
Ампіцилін1 0,5 2

Ампіцилін-сульбактам 42 82

Амоксіцилін1 0,5 2

Амоксіцилін-клавуланова кислота 43 83

Піперацилін1 16 16

Піперацилін-тазобактам 84 164

Тікарцилін 1 16 16

Тікарцилін-клавуланат 83 163

Темоцилін  - -

Феноксиметилпеніцилін НД НД 

Оксацилін - -

Клоксацилін - -

Диклоксацилін - -

Флуклоксацилін - -

Мецилінам (тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ) 

- -

1. Чутливість до ампіциліну, амоксіциліну і піперациліну оцінюється на основі результатів визначення чутливості 
до бензилпеніциліну. 

2. Для визначення чутливості використовується фіксована концентрація сульбактама – 4 мг/л. 

3. Для визначення чутливості використовується фіксована концентрація клавуланата – 2 мг/л. 

4. Для визначення чутливості використовується фіксована концентрація тазобактама – 4 мг/л. 

Цефалоспорини Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК  

Ч ≤  С > 

Цефаклор - -

Цефадроксил - -

Цефалексин - -
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Цефазолін - -

Цефепім - -

Цефіксим - -

Цефотаксим - -

Цефокситин НД НД 

Цефподоксим - -

Цефтаролін - -

Цефтазидим - -

Цефтазидим-авібактам - -

Цефтибутен - -

Цефтобіпрол - -

Цефтолозан-тазобактам НД НД 

Цефтриаксон - -

Цефуроксим в/в - -

Цефуроксим перорально - -

Карбапенеми Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК  

Ч ≤  С > 

Доріпенем 1 1

Ертапенем 1 1

Іміпенем 2 8

Меропенем 2 8

Монобактами Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК  

Ч ≤  С > 

Азтреонам - -
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Фторхінолони Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК  

Ч ≤  С > 

Ципрофлоксацин - -

Левофлоксацин - -

Моксіфлоксацин НД НД 

Налідиксова кислота (скринінг) НЗ НЗ 

Норфлоксацин(тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ) 

- -

Офлоксацин - -

Аміноглікозиди Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК  

Ч ≤  С > 

Амікацин - -

Гентаміцин - -

Нетилміцин - -

Тобраміцин - -

Глікопептиди Граничні значення МІК 
(мг/л)

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК

Ч ≤  С > 

Далбаванцин 

Орітаванцин 

Тейкопланін - -

Телаванцин - -

Ванкоміцин - -

Макроліди, лінкозаміди та 
стрептограміни

Граничні значення МІК 
(мг/л)

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК

Ч ≤  С > 
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Азітроміцин - -

Кларитроміцин - -

Еритроміцин НД НД 

Рокситроміцин - -

Телітроміцин - -

Кліндаміцин 4 4

Хінупристин-далфопристин - -

Тетрацикліни1 Граничні значення МІК (мг/л) Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК

Ч ≤  С > 

Доксициклін Примітка1 Примітка1

Міноциклін Примітка1 Примітка1

Тетрациклін Примітка1 Примітка1

Тігециклін Примітка1 Примітка1

1. Для анаеробних бактерій є клінічні ознаки активності при змішаних інтраабдомінальних інфекцій, але 
немає ніякої кореляції між значеннями MIК, ФК / ФД даними і клінічним результатом. Тому ніяких 
граничних значень для визначення чутливості не наведено. 

Граничні значення МІК (мг/л) Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Інші антимікробні препарати 

Ч ≤  С > 

Хлорамфенікол 8 8

Колістин - -

Даптоміцин - -

Фосфоміцин в/в - -

Фосфоміцин перорально - -

Фузидієва кислота - -

Метронідазол 4 4

Нітрофурантоін (тільки при 
неускладнених інфекція СВШ)

- -

Нітроксолін (тільки при неускладнених 
інфекція СВШ)

- -

Рифампіцин - -

Спектиноміцин - -
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Триметоприм (тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ) 

- -

Триметоприм-сульфаметоксазол - -



131

Helicobacter pylori Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 
Критерії ДДМ  для визначення антимікробної чутливості Helicobacter pylori ще не були визначені і повинен бути використаний 
метод МІК. Якщо використовується комерційний метод MIК, дотримуйтесь вказівки виробника.  

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Пеніциліни 

Ч ≤ С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Амоксіцилін 0,1251 0,1251 1. Граничні значення встановлені на рівні епідемічної точки відсікання (ECOFF), яка розділяє  ізоляти "дикого типа" 
від ізолятів із зниженою чутливістью.

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Фторхінолони 

Ч ≤ С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Левофлоксацин 11 11 1. Граничні значення встановлені на рівні епідемічної точки відсікання (ECOFF), яка розділяє  ізоляти "дикого типа" 
від ізолятів із зниженою чутливістью.

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Макроліди 

Ч ≤ С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК  

Кларитроміцин 0,251 0,51 1. Граничні значення встановлені на рівні епідемічної точки відсікання (ECOFF), яка розділяє  ізоляти "дикого типа" 
від ізолятів із зниженою чутливістью.

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Тетрацикліни

Ч ≤ С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК  

Тетрациклін 11 11 1. Граничні значення встановлені на рівні епідемічної точки відсікання (ECOFF), яка розділяє  ізоляти "дикого типа" 
від ізолятів із зниженою чутливістью.

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Інші антимікробні препарати

Ч ≤  С > 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК  

Метронідазол 81 81

Рифампіцин 11 11

1. Граничні значення встановлені на рівні епідемічної точки відсікання (ECOFF), яка розділяє  ізоляти "дикого типа" 
від ізолятів із зниженою чутливістью. 
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Listeria monocytogenes Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 
Диско-дифузійний метод (стандартизований диско-дифузійний метод EUCAST) 
Поживне середовище: агар Мюллер-Хінтон + 5% дефібринованої крові коней та 20 мг/л β-НАД (МХА-В) 
Інокулюм: 0,5 за МакФарланд 
Інкубація: 5% CO2 , 35±1ºC, 18±2год 
Облік результатів: Враховується зона повної затримки росту через передню частину чашки у відбитому світлі, кришку знімають 
Контроль якості: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон 

пригнічення росту (мм)

Пеніциліни 

Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥ С < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів зон пригнічення 
росту  

Бензилпеніцилін 1 1 1 ОД 13 13

Ампіцилін 1 1 2 16 16

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення
діаметра зон 

пригнічення росту (мм)

Карбапенеми 

Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску(мкг)

Ч ≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів зон пригнічення 
росту  

Меропенем 0,25 0,25 10 26 26

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон 

пригнічення росту (мм)

Макроліди 

Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску(мкг)

Ч ≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів зон пригнічення 
росту  

Еритроміцин 1 1 15 25 25

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон 

пригнічення росту (мм)

Інші антимікробні 
препарати 

Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів зон пригнічення 
росту  

Триметоприм-
сульфаметоксазол1

0,06 0,06 1,25-23,75 29 29 1. Співвідношення триметоприм-сульфаметоксазол - 1:19. Граничні значення представлені по 
триметоприму.

128
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Pasteurella multocida Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 
Диско-дифузійний метод (стандартизований диско-дифузійний метод EUCAST) 
Поживне середовище: агар Мюллер-Хінтон + 5% дефібринованої крові коней та 20 мг/л β-НАД (МХ-В) 
Інокулюм: 0,5 за МакФарланд 
Інкубація: 5% CO2 , 35±1ºC, 18±2год 
Облік результатів: Враховується зона повної затримки росту через передню частину чашки у відбитому світлі, кришку знімають 
Контроль якості: Haemophilus influenzae ATCC 49766. Для контролю інгібуючого компоненту  інгібітор захищених бета-лактамних 
комбінованихдисків, використовуйте S.aureus ATCC 29213.

Граничні 
значення МІК 

(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Пеніциліни 

Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних 
значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Бензилпеницилін 0,5 0,5 1 ОД 17 17

Ампіцилін 1 1 2 ПриміткаA ПриміткаA

Амоксіцилін 1 1 ПриміткаA ПриміткаA

Амоксіцилін-клавуланова 
кислота

11 11 2-1 15 15

1. Для визначення чутливості використовується фіксована концентрація клавуланової 
кислоти - 2 мг/л  
A. Чутливість оцінюється по бензилпеніциліну. 

Граничні 
значення МІК 

(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Цефалоспорини 

Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних 
значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Цефотаксим 0,03 0,03 5 26 26

Граничні 
значення МІК 

(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Фторхінолони 

Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних 
значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів зон 
пригнічення росту 

Ципрофлоксацин 0,06 0,06 5 27А 27А A. Визначення чутливості до  налідиксової кислоти ДДМ може використовуватись для 
скринінга стійкості до фторхінолонів. Див. примітку В. 
B. Ізоляти, чутливі до налідиксової кислоти, розцінюються як чутливі до 
ципрофлоксацину і левофлоксацину. Нечутливі до налідиксової кислоти ізоляти можуть 
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Левофлоксацин 0,06 0,06 5 27А 27А

Налідиксова кислота (скринінг) НЗ НЗ 30 23В ПриміткаВ

Граничні 
значення МІК 

(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Тетрацикліни 

Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних 
значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Доксициклін 1 1 ПриміткаA ПриміткаA

Тетрациклін (скринінг) НЗ НЗ 30 24A 24A

A. Чутливість визначається за  результатами скринінга з тетрацикліном.

Граничні 
значення МІК 

(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Інші антимикробні препарати 

Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних 
значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Триметоприм-сульфаметоксазол1 0,25 0,25 1,25-23,75 23 23 1. Співвідношення триметоприм-сульфаметоксазол - 1:19. Граничні значення 
представлені по триметоприму. 
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Campylobacter jejuni та colі Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 
Диско-дифузійний метод (стандартизований диско-дифузійний метод EUCAST) 
Поживне середовище: агар Мюллер-Хінтон + 5% дефібринованої крові коней та 20 мг/л β-НАД (МХА-В).  
Чашки з агаром МХА-В повинні бути підсушені перед інокуляцією для зменшення роїння (при 20-25°C протягом 10-12 годин або  при 35°C, 
із знятою кришкою протягом 15 хв). 
Інокулюм: 0,5 за МакФарланд 
Інкубація: Мікроаерофільні умови, 41±1ºC, 24 год. При слабкому рості ізолята після 24 годин інкубацію слід продовжити  до 40-48 год, після 
чого провести облік результатів. 
Облік результатів: Враховується зона повної затримки росту через передню частину чашки у відбитому світлі, кришку знімають 
Контроль якості: Campylobacter jejuni АТСС 33560 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон 

пригнічення росту  
(мм) 

Фторхінолони 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних 
значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Ципрофлоксацин 0,5 0,5 5 26 26

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон 

пригнічення росту  
(мм)

Макроліди 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних 
значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Азітроміцин Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Кларитроміцин Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Еритроміцин, C. jejuni 41 41 15 20А 20А

Еритроміцин, C. coli 81 81 15 24А 24А

1/A. Еритроміцин может бути використаний для визачення чутливості до азітроміцину та 
кларитроміцину. 

Граничні значення МіК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон 

пригнічення росту  
(мм)

Тетрацикліни 

Ч ≤  С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥  С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних 
значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Доксициклін Примітка1 Примітка1 ПриміткаA ПриміткаA

Тетрациклін 21 21 30 30А 30А

1/A. Тетрациклін може бути використаний для визначення чутливості до доксицикліну. 
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Corynebacterium spp. Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 
Диско-дифузійний метод (стандартизований диско-дифузійний метод EUCAST) 
Поживне середовище: агар Мюллер-Хінтон + 5% дефібринованої крові коней та 20 мг/л β-НАД (МХА-В).  
Інокулюм: 0,5 за МакФарландом 
Інкубація: 5% С02 , 35±1ºC, 18±2год. При слабкому рості ізолята після 16-20 годин інкубації слід продовжити інкубацію і провести облік результатів 
після  40-44 годин інкубації.  
Облік результатів: Враховується зона повної затримки росту через передню частину чашки у відбитому світлі, кришку знімають 
Контроль якості: Streptococcus pneumoniae АТСС 49619 

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Пеніциліни 

Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або 
граничних значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів зон 

Бензилпеніцилін 0,125 0,125 1 ОД 29 29

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Фторхінолони 

Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або 
граничних значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів зон 
пригнічення росту Ципрофлоксацин 1 1 5 25 25

Моксіфлоксацин 0,5 0,5 5 25 25

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничнізначення діаметра зон 
пригнічення росту (мм) 

Аминоглікозиди 

Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або 
граничних значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів зон 
пригнічення росту 

Гентаміцин 1 1 10 23 23

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Глікопептиди 

Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або 
граничних значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Ванкоміцин 2 2 5 17 17
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Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Лінкозаміди 

Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або 
граничних значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Кліндаміцин 0,5 0,5 2 20 20

Граничні 
значення МІК 

(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Тетрацикліни 

Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або 
граничних значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів зон 
пригнічення росту 

Тетрациклін 2 2 30 24 24

Граничні 
значення МІК 

(мг/л) 

Граничні значення діаметра 
зон пригнічення росту (мм) 

Інші антимікробні препарати

Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або 
граничних значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Лінезолід 2 2 10 25 25

Рифампіцин 0,06 0,5 5 30 25
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Aerococcus sanguinicola та urinae Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 
Диско-дифузійний метод (стандартизований диско-дифузійний метод EUCAST) 
Поживне середовище: агар Мюллер-Хінтон + 5% дефібринованої крові коней та 20 мг/л β-НАД (МХ-В) 
Інокулюм: 0,5 за МакФарландом 
Інкубація: 5% CO2 , 35±1ºC, 18±2год. При слабкому рості ізолята після 16-20 год інкубації слід продовжити  інкубацію 
 до 40-44 год, після чого провести облік результатів 
Облік результатів: Враховується зона повної затримки росту через передню частину чашки у відбитому світлі, кришку знімають 
Контроль якості: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619

Пеніциліни Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
диаметра зон 
пригнічення росту (мм) 

Ч ≤ Р > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥ Р < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів зон пригнічення 
росту  

Бензилпеніцилін 0,125 0,125 1 ЕД 21 21 1/А. Чутливість визначається на основі чутливості до ампіциліну 

Ампіцилін 0,25 0,25 2 26 26

Амоксицилін Примітка 1 Примітка 1 Примітка А Примітка А

Карбапенеми Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення
диаметра зон 
пригнічення росту (мм) 

Ч ≤ Р > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥ Р < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів зон пригнічення 
росту  

Меропенем 0,25 0,25 10 31 31

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
діаметра зон пригнічення 

роста (мм) 

Фторхінолони  

Ч ≤ Р > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥ Р < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до граничних значень МІК 
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних значень діаметрів 
зон пригнічення росту  

Ципрофлоксацин (тільки при 
неускладнених інфекціях СВШ) 

2 2 5 21 А 21 А

Левофлоксацин (тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ) 

21 21 5 ПриміткаB ПриміткаB

Норфлоксацин (скринінг) НП НП 10 17 С 17С

1. Чутливість може бути визначена по ципрофлоксацину 
Граничні значення засновані на терапії високими дозами (пероральна доза 
750 мг x 2, в/в доза 400 мг x 3). 
А. Чутливість можна визначити по норфлоксацину, дивіться примітку С. 
B. Чутливість можна визначити по ципрофлоксацину або норфлоксацину, 
дивіться примітку С 
С. Для виявлення резистентності до фторхінолонів можна використовувати  
ДДМ із норфлоксацином 
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Глікопептиди Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
диаметра зон 
пригнічення росту (мм) 

Ч ≤ Р > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥ Р < 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або 
граничних значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів 
зон пригнічення росту  

Ванкоміцин 1 1 5 16 16

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення 
диаметра зон 
пригнічення росту (мм) 

Інші антимікробні препарати 

Ч ≤ Р > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥ Р < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або 
граничних значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів 
зон пригнічення росту  

Нітрофурантоін (тільки при неускладнених 
інфекціях СВШ) 

16 16 100 16 16

Рифампіцин 0,125 0,125 5 25 25
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Kingella kingae Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 
Диско-дифузійний метод (стандартизований диско-дифузійний метод EUCAST) 
Поживне середовище: агар Мюллер-Хінтона + 5% дефібринованої крові коней та 20 мг/л β-НАД (МХ-В) 
Інокулюм: 0,5 за МакФарландом 
Інкубація: 5% CO2 , 35±1ºC, 18±2год. При слабкому рості ізолята після 16-20 год інкубації слід продовжити  інкубацію до 40-44 год, після чого 
провести облік результатів 
Облік результатів: Враховується зона повної затримки росту через передню частину чашки у відбитому світлі, кришку знімають 
Контроль якості: Haemophilus influenzae ATCC 49766.

Пеніциліни 1 Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Граничні значення 
диаметра зон пригнічення 

росту (мм) 

Ч ≤ Р > Ч ≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних 
значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Бензилпенициллн 0,03 0,03 1 ЕД 25 25

Ампіцилін 0,062 0,062 ПриміткаA ПриміткаA

Амоксіцилін 0,1252 0,1252 ПриміткаA ПриміткаA

Амоксіцилін-клавуланова 
кислота 

Примітка3 Примітка3 ПриміткаВ ПриміткаВ

1. Бета-лактамаза позитивні ізоляти можуть бути представлені як стійкі до ампіциліну та 
амоксициліну без інгібіторів. Тести на основі хромогенного цефалоспорину може бути 
використані для виявлення бета-лактамаз. Механізми стійкості до бета-лактамів інші, ніж 
продукція бета-лактамаз ще не були описані для K. кingae.
2. Чутливість може бути визначена по бензилпеніциліну 
3/В. Природна активність клавуланової кислоти щодо K. kingae така, що організм 
пригнічується концентрацією ≤2 мг/л клавуланової кислоти. Тому граничних значень для 
амоксициліну-клавуланової кислоти не може бути дано. 
А. Чутливість може бути визначена по бензилпеніциліну 

Цефалоспорини Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Вміст в 
диску 
(мкг)

Граничні значення 
диаметра зон пригнічення 

росту (мм)
Ч ≤ С > Ч ≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних 
значень МІК . Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень 
діаметрів зон пригнічення росту  

Цефотаксим 0,125 0,125 5 27 27

Цефтриаксон 0,06 0,06 30 30 30

Цефуроксим в/в 0,5 0,5 30 29 29

Карбапенеми Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення
диаметра зон 

пригнічення росту (мм)
Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних 
значень МІК . Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень 
діаметрів зон пригнічення росту  

Меропенем 0,03 0,03 10 30 30
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Фторхінолони Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення диаметра зон 
пригнічення росту (мм) 

Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних 
значень МІК  Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень 
діаметрів зон пригнічення росту 

Ципрофлоксацин 0,06 0,06 5 28 28

Левофлоксацин 0,125 0,125 5 28 28

Макроліди Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Граничні значення диаметра зон 
пригнічення росту  (мм) 

Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних 
значень МІК . Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень 
діаметрів зон пригнічення росту 

Азітроміцин 0,251 0,251 ПриміткаA ПриміткаA

Кларитромицин 0,51 0,51 ПриміткаA ПриміткаA

Еритроміцин 0,5 0,5 15 20 20

Кліндаміцин - - - -

1. Еритроміцин может бути використаний для визачення чутливості до азітроміцину та 
кларитроміцину. 
A. Визначити чутливість можна по еритроміцину 

Тетрацикліни Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення диаметра зон 
пригнічення росту (мм) 

Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних 
значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Доксициклин 0,51 0,51 ПриміткаВ ПриміткаВ

Тетрациклін 0,5 0,5 30 28 28

1/В. Ізоляти чутливі до тетрацикліну також чутливі до доксицикліну, але деякі штами стійкі 
до тетрацикліну можуть бути чутливими до доксицикліну. Метод визначення МІК повинен 
бути використаний для визначення чутливості до доксицикліну тетрациклін резистентних 
штамів 

Інші антимикробні 
препарати 

Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Граничні значення диаметра зон 
пригнічення росту (мм) 

Ч ≤ С > 

Вміст в 
диску 
(мкг) 

Ч ≥ С < 

Примітка
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних 
значень МІК  
Буквами позначені примітки, що відносяться до граничних  значень діаметрів зон 
пригнічення росту  

Ріфампіцин 0,5 0,5 5 20 20

Триметоприм-
сульфаметоксазол1

0,25 0,25 1,25-23,75 28 28 1. Співвідношення триметоприм-сульфаметоксазол - 1:19. Граничні значення представлені 
по триметоприму. 
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Mycobacterium tuberculosis Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 
Рекомендований метод визначення чутливості мікобактерій в теперішній час обговорюється. 

Дослідження щодо встановлення вказаних граничних значень проводились  паралельно із отриманням дозволу ЕМА на продаж препаратів. 
Граничні значення для інших препаратів ще не встановлені. 

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Примітка 
Цифрами позначені примітки, що відносяться до загальних зауважень та/або граничних значень МІК 

Ч ≤ С > 

Деламанід 0,06 0,06

Бедаквілін 0,25 0,25
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ФK/ФД (не пов’язані із видом) граничні значення Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 

Ці  граничні значення використовуються тільки тоді коли відсутні видоспецифічні граничні значення або інші рекомендації (посилання або 

примітки) у видоспецифічних таблицях.

Пеніциліни Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Ч ≤ С >

Примітки

Бензилпеніцилін 0,25 2
Ампіцилін 2 8
Ампіцилін-сульбактам 21 81

Амоксицилін 2 8
Амоксицилін-клавуланова кислота 22 82

Піперацилін 4 16
Піперацилін-тазобактам 43 163

Тікарцилін 8 16
Тікарцилін-клавуланова кислота 82 162

Темоцилін  НД НД 
Феноксиметилпеніцилін НД НД 
Оксацилін НД НД 
Клоксацилін НД НД 
Діклоксацилін НД НД 
Флуклоксацилін НД НД 
Мецилінам НД НД 

1. Для цілей визначення чутливості концентрація сульбактама фіксована - 4 мг/л. 

2. Для цілей визначення чутливості концентрація клавуланової кислоти фіксована 2 мг/л. 

3. Для цілей визначення чутливості концентрація тазобактама фіксована 4 мг/л. 

Цефалоспорини Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Примітки 

Ч ≤ С > 
Цефаклор НД НД 

Цефадроксіл  НД НД 

Цефалексин  НД НД 

Цефазолін 1 2

Цефепім 4 8
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ФK/ФД (не пов’язані із видом) граничні значення Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 

Цефалоспорини Граничні значення 
МІК (мг/л) 

Примітки

Ч ≤ С >
Цефіксим НД НД

Цефотаксим 1 2

Цефокситин НД НД

Цефподоксим НД НД

Цефтаролін 0,51 0,51

Цефтазидим 4 8

Цефтазидим-авібактам 84 84

Цефтибутен НД НД

Цефтобіпрол 4 4

Цефтолозан-тазобактам 42,3 42,3

Цефтріаксон 1 2

Цефуроксим в/в 4 8

Цефуроксим перорально НД НД

1.Визначено на основі ФК /ФД мішені для грам негативних мікроорганізмів.

2. Граничні значення визначені на основі даних по цефтолозану 

3. Для цілей визначення чутливості концентрація тазобактама фіксована 4 

mg/L.

4. Для цілей визначення чутливості концентрація авібактама фіксована 4 

mg/L.

Граничні значення 

МІК (мг/л)

ПриміткиКарбапенеми

Ч ≤ С >

Доріпенем 1 2

Ертапенем 0,5 1

Іміпенем 2 8

Меропенем 2 8

Граничні значення 

МІК (мг/л) 

Монобактами

Ч ≤ С >

Примітки

Азтреонам 4 8
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ФK/ФД (не пов’язані із видом) граничні значення                     Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 

Фторхінолони Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Примітки

Ч ≤ С >
Ципрофлоксацин 0,25 0,5
Левофлоксацин 0,5 1
Моксифлоксацин 0,25 0,25
Налідіксова кислота НД НД
Норфлоксацин НД НД

Офлоксцин 0,25 0,5

Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Аміноглікозиди

Ч ≤ С >

Примітки 

Амікацин НД НД
Гентаміцин НД НД
Нетілміцин НД НД
Тобраміцин НД НД

Глікопептиди та ліпоглікопептиди Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Примітки

Ч ≤ С >

Далбаванцин 0,251 0,251

Орітаванцин 0,1251,2 0,1251,2

Тейкопланін НД НД

Телаванцин НД НД

Ванкоміцин НД НД 

1. Для визначення МІК методом мікророзведень у бульйоні поживне середовище повинно 

містити полісорбат-80 у кінцевій концентрації 0.002%. 

2. ФК/ФД граничні значення визначені на основі S. aureus. Для S. pyogenes існує 

невизначеність щодо ФК/ФД цілей. Для визначення МІК методом мікророзведень у бульйоні 

поживне середовище повинно містити полісорбат-80 у кінцевій концентрації 0.002%. 
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ФK/ФД (не пов’язані із видом) граничні значення                     Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 

Макроліди, лінкозаміди та стрептограміни Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Примітки

Ч ≤ С >

Азітроміцин НД НД

Кларитроміцин НД НД

Еритроміцин НД НД

Рокситроміцин НД НД

Телітроміцин НД НД

Кліндаміцин НД НД

Хінупристин-дальфопристин НД НД

Тетрацикліни Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Примітки

Ч ≤ С >

Доксициклін НД НД

Міноциклін НД НД

Тетрациклін НД НД

Тігецеклін 0,251 0,51

1. Для визначення МІК тігецекліну методом мікророзведень у бульйоні середовище 
повинно бути приготовлене у день використання. 

Оксазолідінони Граничні значення МІК 

(мг/л) 

Примітки

Ч ≤ С >

Лінезолід 2 4

Тедизолід НД НД
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ФK/ФД (не пов’язані із видом) граничні значення                     Таблиця клінічних граничних значень EUCAST, версія 7.0, чинна з 01.01.2017 

Інші антимікробні препарати Граничні значення МІК 
(мг/л) 

Примітки

Ч ≤ С >

Хлорамфенікол НД НД

Колістин НД НД

Даптоміцин НД НД

Фосфоміцин в/в НД НД

Фосфоміцин перорально НД НД

Фкзидієва кислота НД НД

Метронідазол НД НД

Мупіроцин

Нітрофурантоін НД НД

Нітроксолін НД НД

Ріфампіцин НД НД

Спектиноміцин НД НД

Триметоприм НД НД

Триметоприм-сульфометоксазол НД НД



IX. Експертні правила визначення чутливості 
мікроорганізмів до антимікробних препаратів

(* Розроблені на підставі «Експертних правил Європейського комітету з визначенню чутливості до антимікробних 

препаратів (EUCAST)», версія 2.0, 2011 р., http://www.eucast.org/expert_rules/)

Експертні правила розроблені на підставі сучасних доказових мікробіологічних та 

клінічних даних і містять опис фенотипів природної стійкості, а також, так званих, рідких 

фенотипів, які раніше не були описані або зустрічаються вкрай рідко. Можливість 

застосування експертних правил залежить від використовуваних граничних значень 

мінімальних інгібуючих концентрацій (МІК) або зон пригнічення росту. Відповідні клінічні 

граничні значення МІК встановлюються на підставі даних про ефективність терапії АМП, а 

не результатів виявлення механізмів стійкості, що може призвести до необхідності зміни 

деяких експертних правил у майбутньому. 

Визначення чутливості мікроорганізмів до АМП – щоденне завдання, що вирішують 

лабораторії клінічної мікробіології в усьому світі. Через зростаючу складність механізмів 

стійкості бактерій до АМП, повсюдного поширення стійкості і її клінічних наслідків, для 

інтерпретації результатів тестів необхідні спеціальні знання. Експертні правила розроблені 

для клінічних мікробіологів і описують дії, необхідні для одержання коректних результатів 

визначення чутливості до АМП. Вони включають рекомендації зі складання звітів 

(інтерпретації результатів визначення чутливості), у тому числі по визначенню чутливості до 

інших АМП на підставі результатів тестування одного представника групи або класу 

препаратів і зміні категорії чутливості із чутливої на помірно-стійку або стійку або з 

помірно-стійкої на стійку на підставі передбачуваних механізмів стійкості. Правила складені з 

урахуванням діючих клінічних граничних значень МІК і відомостей про механізми стійкості. 

Експертні правила полегшують клінічним мікробіологам інтерпретацію результатів 

визначення чутливості до АМП, але при зміні граничних значень і опису нових механізмів 

стійкості можуть втратити актуальність або потребувати модифікації. Правила також є 

частиною системи гарантії якості, тому що сприяють виявленню неправильних або 

малоймовірних результатів. Ці правила повністю відповідають експертним правилам оцінки 

чутливості до АМП EUCAST (вер. 2.0, 2011 р., http://www.eucast.org/expert_rules/) і 

складаються із трьох розділів: природна стійкість, незвичайні (рідкі) фенотипи та правила 

інтерпретації отриманих результатів. 

Природна стійкість  

Природна (первинна або вроджена) стійкість до АМП, на відміну від придбаної 

(вторинної або мутаційної) стійкості, є властивістю всіх або більшості ізолятів даних видів 

бактерій. Природна стійкість до АМП означає, що даний(і) препарат(и) не має достатньої 

активності відносно представників виду, що обумовлює його клінічну неефективність. У 
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таких випадках визначення чутливості проводити не рекомендується (хоча такі препарати 

можуть включатися до панелей для визначення чутливості певної групи бактерій). 

Результати дослідження, що свідчать про чутливість представника виду із природною 

стійкістю до даного АМП, вимагають обережної оцінки, тому що найбільш ймовірно є 

наслідком неправильної ідентифікації збудника або помилки при визначенні чутливості і не 

можуть бути основою для використання препарату з терапевтичною метою, навіть якщо 

результат визначення чутливості отриманий неодноразово. У деяких випадках природна 

стійкість до АМП може експресуватися на низькому рівні. Внаслідок цього, значення МІК 

можуть попадати в діапазон чутливості, однак, незважаючи на це, АМП не має розглядатися 

як клінічно ефективний. Крім того, зустрічаються ситуації, коли АМП проявляє активність in

vitro (МІК відповідає рівню чутливості для штамів дикого типу), але не є активним in vivo.

Такі ситуації не відображені в таблицях, оскільки, в основному, є предметом розгляду 

рекомендацій з терапії АМП. Прикладами природної стійкості є стійкість представників 

родини Enterobacteriaceae до глікопептидів і лінезоліду, стійкість Proteus mirabilis до 

нітрофурантоіну і колістину, Serratia marcescens – до колістину, Stenotrophomonas maltophilia

– до карбапенемів, грампозитивних мікроорганізмів – до азтреонаму, ентерококів – до 

фузидієвої кислоти (таблиці 1-4). 

Незвичайні (рідкі) фенотипи стійкості

Під незвичайними (рідкими) фенотипами стійкості розуміють фенотипи стійкості 

деяких видів бактерій до окремих антимікробних препаратів, неописані раніше або таких, що 

зустрічаються дуже рідко. При виявленні незвичайного фенотипу в лабораторії варто 

провести повторне дослідження для підтвердження результату, тому що причиною його 

появи може бути помилка ідентифікації або визначення чутливості. При підтвердженні 

отриманого раніше результату в локальній лабораторії, ізолят варто направити для 

незалежної оцінки в референс- або будь-яку іншу лабораторію, що спеціалізується в області 

виявлення механізмів стійкості. У зв'язку з безперервним ростом і поширенням стійкості 

перелік рідких фенотипів може мінятися згодом. Локальні, регіональні і національні 

розходження в поширеності стійких штамів можуть бути причиною того, що фенотипи, рідкі 

для одного стаціонару, регіону, країни, можуть значно частіше зустрічатися в інших. 

Прикладами незвичайних фенотипів є стійкість Streptococcus pyogenes до пеніциліну, 

Staphylococcus aureus – до ванкоміцину, чутливість Enterococcus faecium до ампіциліну, 

стійкість представників родини Enterobacteriaceae до карбапенемів і (хоча частота виділення 

подібних штамів неухильно зростає), стійкість анаеробів до метронідазолу (таблиці 5-7). 
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Інтерпретація результатів і експертні правила 

Інтерпретація результатів – це окремий розділ експертних правил, які дозволяють на 

підставі отриманих результатів визначення чутливості припустити наявність механізмів 

стійкості даного ізолята і далі, з урахуванням передбачуваних механізмів стійкості, зробити 

висновок про його клінічну чутливість. Можливість використання цих правил прямо 

залежить від того, скільки і які АМП використовуються для дослідження, тому кожна 

лабораторія повинна вибирати антибіотики для визначення чутливості з урахуванням 

локальних потреб. Можливість використання будь-яких правил інтерпретації також залежить 

і від тих граничних значень МІК, які були використані при їх розробці. Деякі інтерпретаційні 

правила EUCAST досить прості. Наприклад, якщо ізолят S.aureus стійкий до оксациліну або 

цефокситіну, то він є резистентним до всіх β-лактамів. Інші правила є більше складними. 

Наприклад, якщо представники родини Enterobacteriaceae помірно стійкі до тобраміцину, 

стійкі до гентаміцину і чутливі до амікацину – їх варто розцінювати, як стійкі до 

тобраміцину. Діюча версія правил ґрунтується на сучасних опублікованих даних, із 

вказівкою рівня їх доказовості, а зміни правил (у випадку одержання нових даних) повинні 

бути відображені в наступних версіях. У таблицях 8-13 рівень доказовості правил 

ранжируються в такий спосіб: 

А – Є переконливі клінічні дані, що свідчать про те, що інтерпретація результату дослідження 

ізолята як «чутливий» приведе до клінічної неефективності. 

В – Дані менш переконливі, засновані тільки на декількох повідомленнях або на 

експериментальних моделях. Інтерпретація результату дослідження ізолята як «чутливий» 

може привести до клінічної неефективності. 

С – Клінічні дані відсутні, однак результати мікробіологічних досліджень дозволяють 

припустити, що клінічне використання даного АМП є недоцільним. 

Експертні правила EUCAST містять рекомендації зі складання звіту про результати 

дослідження, включаючи висновок про чутливість ізолята до інших препаратів групи за 

результатами тестування одного представника даної групи; вилученню некоректних 

результатів, а також зміні категорії «чутливий» на «помірно-стійкий» або «помірно-стійкий» 

на «стійкий» на підставі передбачуваних механізмів стійкості. Варто звернути увагу, що 

ніколи не рекомендується змінювати категорію «стійкий» на «чутливий», або «стійкий» на 

«помірно-стійкий», або «помірно-стійкий» на «чутливий», навіть у тому випадку, якщо така 

стійкість раніше не була описана, тому що подібний фенотип може бути обумовлений 

невідомими механізмами, що може привести до неефективності терапії. Для вживання 

відповідних заходів і попередження персоналу лікувальної установи про виявлену проблему 

у звіті про результати дослідження може бути доданий відповідний коментар. У таких 
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випадках може бути рекомендоване проведення відповідних додаткових тестів або 

направлення ізолята в референсну лабораторію для підтвердження результатів визначення 

чутливості або видової ідентифікації. 

Застосування експертних правил висуває певні вимоги до проведення дослідження в 

клінічних лабораторіях. Багато правил вимагають точної ідентифікації мікроорганізму, навіть 

якщо це не є необхідним для ухвалення клінічного рішення, або проведення дослідження з 

використанням розширеного діапазону концентрацій відповідних АМП. Крім того, правила 

інтерпретації можуть вимагати дослідження тих АМП, визначення чутливості до яких із 

клінічною метою не потрібно.  

Представляється також важливим забезпечити доступність діючих експертних правил, 

як для співробітників лабораторії, так і для інших співробітників лікувальної установи, що є 

необхідною умовою для оптимізації застосування АМП у клінічній практиці.  

У зв’язку з широким колом питань, який охоплюють Експертні правила їх широке та 

постійне застосування на практиці можливо тільки у випадку якщо вони будуть у наявності в 

якості пакету надрукованих правил, яки можуть бути інкорпоровані в комп’ютерні системи. 

Правила можуть бути додані до лабораторної інформаційної системи (ЛІС), якщо це не 

обмежується можливостями  ЛІС, або незацікавленістю лабораторій у впровадженні ЛІС.

Крім того, експертні системи вже включені до деяких автоматизованих систем визначення 

чутливості та зняття показань зон затримки росту. 

Ці експертні правила являють собою звід рекомендацій, представлених у письмовому 

вигляді, які можуть використовуватися вручну, а також можуть бути інкорпоровані в 

автоматизовані системи визначення чутливості до АМП і лабораторні інформаційні системи 

(ЛІС). 

Правила підготовлені експертним підкомітетом із консультативною допомогою  

національних комітетів по граничним концентраціям Європейських держав, національних 

представників EUCAST, представників фармацевтичних компаній та компаній з виробництва 

обладнання та реагентів для визначення чутливості, провідних міжнародних експертів, 

шляхом відкритих консультацій через веб-сайт EUCAST. Правила не мають суперечити 

граничним значенням МІК, встановленим EUCAST, однак слід прийняти до уваги, що для 

деяких АМП граничні значення МІК в даний час не встановлені EUCAST, а значна частина 

правил розроблялася роками у відповідності з положеннями інших систем граничних 

концентрацій. Тому, правила будуть оновлюватися при встановленні нових граничних 
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значень EUCAST, змінюватися в міру їх практичного застосування, а також при виявленні 

нових механізмів стійкості. 

Пояснювальні примітки до експертних правил EUCAST по визначенню чутливості 

до АМП 

Підкомітет із експертних правил EUCAST був організований у 2007 році для створення 

рекомендацій клінічним мікробіологам щодо інтерпретації результатів визначення 

чутливості in vitro, крім тієї, яка зводиться лише до присвоєння клінічної категорії.  

Для цієї мети були сформульовані правила виявлення природних і незвичайних 

(рідкісних) фенотипів стійкості, так само як і власне правила інтерпретації. Надалі всі 

правила були згруповані в таблиці (таблиці 8-13 експертних правил EUCAST по визначенню 

чутливості до АМП) по групам мікроорганізмів та / або класам АМП. Вони встановлені, 

головним чином, при використанні граничних значень МІК EUCAST для визначення 

клінічної категорії («чутливий», «помірно-стійкий» або «стійкий»). Застосування правила 

вимагає точної ідентифікації ізоляту до рівня виду. Хоча розпізнавання механізмів стійкості є 

однією з основних задач цих Експертних правил, головною і кінцевою метою їх застосування 

є раціональне та обґрунтоване використання АМП в клінічній практиці. 

Правила інтерпретації результатів визначення чутливості до β-лактамів

Представники класу β-лактамів – найбільше часто використовувані АМП. Вони 

взаємодіють із пеніцилін-зв’язуючими білками (ПЗБ), які є ферментами, що беруть участь у 

термінальній стадії синтезу пептидоглікану, і роблять бактерицидний ефект внаслідок 

виникнення дисбалансу між клітинними аутолітичними ферментами. Стійкість до цих сполук 

переважно обумовлена продукцією β-лактамаз, які є представниками численної групи 

гідролаз, що руйнують і інактивують β-лактамні структури. Ці ферменти по-різному 

впливають на різні β-лактамні сполуки, приводячи, таким чином, до формування різних 

фенотипів і/або різних рівнів стійкості, переважно в грамнегативних паличок. Також до 

зниження активності β-лактамів може приводити модифікація мішені (ПЗБ). Цей механізм 

зустрічається переважно у грампозитивних коків. У грамнегативних бактерій внесок 

модифікації ПЗБ у формування стійкості до β-лактамів зазвичай менш значимий. 

Модифікації порина і гіперекспресія механізмів еффлюкса у грамнегативних організмів 

також можуть приводити до зниження активності β-лактамних сполук, але рівні стійкості, 

пов'язані тільки із цими механізмами, звичайно нижче тих, які спостерігаються при стійкості, 

що викликається різними β-лактамазами. Експертні правила EUCAST із інтерпретації 

результатів визначення чутливості до β-лактамів у грампозитивних коків сформульовані для 
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стафілококів, стрептококів, включаючи β-гемолітичні, стрептококів групи viridans,

Streptococcus pneumoniae і ентерококів (Таблиця 8). 

Стафілококи. Продукція пеніциліназ у стафілококів є дуже частою (>90% штамів S.

aureus у більшості країн) і приводить до виникнення фенотипу, що характеризується 

стійкістю до всіх пеніцилінів, за винятком ізоксазоліл-пеніцилінів (правило 8.2). Стафілококи 

також можуть бути стійкі до ізоксазоліл-пеніцилінів, що пов'язане із продукцією атипових 

ПЗБ (ПЗБ2а, що кодується геном mecА і, рідше, ПЗБ2c, що кодується геном mecС), що 

приводить до перехресної стійкості до всіх β-лактамів, за винятком декількох з низьким 

ступенем спорідненості до ПЗБ2а/2c (правило 8.1). Стійкість, пов'язана з mecА/mecС,

звичайно називається метіцилінорезистентністю (або оксацилінорезистентністю), тому що 

історично ці антимікробні препарати широко використовувалися для визначення чутливості 

in vitro. Для клінічних ізолятів S.aureus виявлення метіциліностійкості є обов'язковим. Всі 

стафілококи, стійкі до метилциліну, оксациліну і/або цефокситіну і/або такі, що мають 

позитивний результат виявлення генів mecА/mecС або ПЗБ2а/2с, повинні розглядатися як 

стійкі до всіх β-лактамів, а препарати цієї групи не повинні використовуватися для лікування 

інфекцій, викликаних метіцилінорезистентними штамами стафілококів. Виключенням є анти-

MRSA-цефеми (цефтобіпрол і цефтаролін). У рідких випадках гіперпродукція пеніциліназ 

може бути причиною підвищення МІК оксациліна (але не цефокситина) in vitro до граничних 

значень, що пов'язане з низькою стабільністю оксациліна. У той же час, переконливих 

доказів клінічного значення стійкості, пов'язаної з гіперпродукцією пеніциліназ, не 

отримано. У цей час найбільш надійними методами виявлення mecА/mecС-опосередкованої

стійкості до β-лактамів у стафілококів є молекулярно-генетичні методи, включаючи 

зареєстровані комерційно доступні тести. 

Стрептококи. β-гемолітичні стрептококи, як правило, чутливі до пеніцилінів. Немає 

повідомлень про зниження чутливості до β-лактамів, за винятком β-гемолітичних 

стрептококів серогруппи В (описано підвищення МІК бензилпеніциліна до 1 мг/л). Ізоляти, 

чутливі до пеніциліну, можуть розглядатися як чутливі до амінопеніцилінів, цефалоспоринів 

і карбапенемів. При виявленні ізолята, резистентного до пеніциліну, варто повторно 

провести ідентифікацію і визначення чутливості (правило 8.3). У той же час, штами 

Streptococcus pneumoniae, стійкі до пеніциліну, зустрічаються досить часто, що пов'язане із 

продукцією мутантних або мозаїчних ПЗБ, що спричиняють різні профілі стійкості до β-

лактамів. Традиційно для скринінга чутливості до бензилпеніциліну використовується диск 

із оксациліном. Проте, у випадку клінічної необхідності, при одержанні результату скринінга 

з оксациліном, що свідчить про стійкість, необхідно додатково проводити визначення МІК 

бензилпеніциліну, цефалоспоринів і карбапенемів (правило 8.4). У стрептококів групи 
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viridans, продукція мозаїчних ПЗБ також приводить до формування різних фенотипів 

стійкості до β-лактамів. Скринінговий тест із використанням диска з оксациліном, 

розроблений для прогнозування чутливості Streptococcus pneumoniae до пеніциліну, може 

давати помилкові результати. Крім того, чутливість до цефалоспоринів і карбапенемів не 

може бути передбачена на підставі чутливості до бензилпеніциліну (правило 8.5). 

Ентерококи. Всі ентерококи розглядаються як природно стійкі до цефалоспоринів 

(Таблиця 4), але стійкість до ампіциліну є придбаною і пов'язана зі змінами в ПЗБ5, особливо 

у Enterococcus faecium. Ці зміни приводять до зниження афінності β-лактамів, включаючи всі 

пеніциліни і карбапенеми (правило 8.6). Штами ентерококів, що продукують пеніцилінази, 

зустрічаються рідко, однак такі випадки були виявлені в Європі. 

Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. У грамнегативних 

бактерій інтерпретація антибіотикограми в основному проводиться на підставі аналізу даних 

про чутливість до β-лактамів і продукції β-лактамаз.  

β-лактамази грамнегативних бактерій надзвичайно різноманітні, однак найбільш 

важливе клінічне значення мають так звані β-лактамази розширеного спектру дії (ESBL) і 

цефалоспоринази (AmpС), що гідролізують пеніциліни і оксиіміно-β-лактами, а також 

карбапенемази різних молекулярних класів, здатні розщеплювати різні β-лактами, 

включаючи карбапенеми.  

Експертна оцінка результатів визначення чутливості ізолятів, які продукують ESBL і 

карбапенемази, дотепер залишається предметом дискусій.  

Протягом багатьох років в клінічних мікробіологічних лабораторіях для виявлення 

продукції ESBL використовувалися підтверджуючі тести, засновані переважно на виявленні 

синергізму між цефалоспоринами і інгібіторами β-лактамаз, такими як клавуланат, 

переважно у штамів Escherichia coli та Klebsiella pneumoniae зі зниженою чутливістю до 

оксиіміноцефалоспоринів. Виявлення продукції ESBL у чутливого або помірно стійкого 

ізоляту тягло за собою зміну інтерпретаційної категорії на "стійкий", виходячи з 

припущення, що значення граничних концентрацій є неадекватними. Однак деякі автори 

стверджують, що граничні значення МІК, встановлені на відповідному (нижчому) рівні, 

можуть виявляти наявність клінічно значущих механізмів стійкості, включаючи ESBL. Цей 

підхід базується на результатах досліджень з використанням тваринних моделей, аналізу 

фармакодинамічних і фармакокінетичних параметрів, методом моделювання за Монте-Карло 

і нові, більш низькі значення граничних концентрацій EUCAST. На відміну від граничних 

значень CLSI, застосування нових граничних значень EUCAST, дозволяє уникнути оцінки 

більшості продуцентів ESBL як чутливих до оксиіміно-цефалоспоринів (головним чином, до 

цефтазидиму та цефепиму) і азтреонаму. Крім того, в умовах збільшення поширеності 
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ізолятів які  продукують ESBL, зниження значень граничних концентрацій таким чином, що 

клінічно значуща стійкість виявляється без проведення підтверджуючих тестів, дозволяє 

уникнути збільшення термінів видачі результатів визначення чутливості в переважній 

більшості випадків. 

Переконання в тому, що всі штами, з підтвердженою продукцією ESBL, стійкі до всіх 

пеніцилінів, цефалоспоринів та азтреонаму, тягло за собою надмірне використання АМП 

інших класів, таких як карбапенеми і фторхінолони. Це, в свою чергу, може створювати 

селективний тиск на мікроорганізми з іншими механізмами стійкості, включаючи 

продуцентів карбапенемаз. Незважаючи на те, що клінічні наслідки застосування 

цефалоспоринів 3-4 покоління для лікування інфекцій, викликаних продуцентами ESBL з 

низькими значеннями МІК цих антибіотиків, ще належить оцінити повністю, нові граничні 

значення EUCAST дають деяку можливість для використання цефотаксима, цефтриаксона 

або цефтазидиму. Така можливість підтверджується результатами декількох клінічних 

досліджень і спостережень, фармакокинетичними/фармакодинамічними даними, 

результатами моделювання за методом Монте-Карло і досліджень на тваринних моделях. 

Результати цих досліджень показали більш високу кореляцію клінічних та 

експериментальних результатів терапії із значеннями МІК, ніж з продукцією ESBL. При 

використанні нових значень граничних концентрацій EUCAST для представників родини 

Enterobacteriaceae результати визначення чутливості до цефалоспоринів 3 і 4 поколінь 

повинні повідомлятися так, як визначається відповідно до граничних значень, а змінювати 

категорію "чутливий" на категорію "стійкий" у продуцентів ESBL, більше не 

рекомендується. Це правило застосовується також і для продуцентів плазмідоопосередковани 

АmрС. Тим не менш, у багатьох регіонах виявлення і типування ESBL є рекомендованим або 

обов'язковим в цілях інфекційного контролю. Відповідно до цього принципу і на підставі 

такого підходу, з другої версії експертних правил були видалені і деякі інші рекомендації, 

зокрема, що стосуються Klebsiella oxytoca і Citrobacter koseri (експертне правило 9.3 в 

попередній версії), а також продуцентів карбапенемаз (експертне правило 9.7 в попередній 

версії). 

Карбапенемази класів А, В і D можуть по-різному діяти на карбапенеми. Крім того, 

комбінація декількох механізмів стійкості також може впливати на чутливість до 

карбапенемів (наприклад, комбінація дерепресованих АmрС або ESBL і порушення 

проникності клітинної стінки), що особливо чітко проявляється відносно ертапенема. 

Останні дані, як і щодо продуцентів ESBL, свідчать на користь того, що результати 

визначення чутливості до карбапенемів, мають інтерпретуватися відповідно до отриманих 
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значень МІК (або діаметрів зон пригнічення росту). Проте, в подальшому потрібно докласти 

ще більше зусиль для розширення доказової бази, особливо щодо карбапенемаз з низьким 

рівнем експресії (наприклад, VIM-групи). Важливо відзначити, що особливу увагу слід 

звертати на ізоляти зі зниженою чутливістю до карбапенемів, причиною якої може бути 

продукція карбапенемаз, не тільки класу В (переважно VIM та IMP) або класу А (КРС), але 

також ОХА-48-подібних карбапенемаз, що відносяться до молекулярного класу D, що все 

частіше зустрічається серед представників родини Enterobacteriaceae.

Нове експертне правило 9.1 підкреслює неясний результат застосування 

інгібіторозахищених пеніцилінів для лікування інфекцій різної локалізації, крім ІСШ, 

викликаних штамами ентеробактерій, помірно стійких або стійких до будь-якого 

цефалоспорину 3-4 поколінь. Ці дані також покладені в основу експертного правила 9.2, яке 

має рівень доказовості А для Enterobacter spp. і рівень В - для Citrobacter freundii, Serratia

spp. та Morganella morganii. Дане правило рекомендує виключити використання 

цефтазидима, цефотаксима і цефтриаксону в якості монотерапії або не повідомляти 

результати визначення чутливості до цих АМП, з огляду на ризик селекції стійкості у 

продуцентів АmрС. Згідно з деякими публікаціями, ризик селекції знижується при 

призначенні комбінованої терапії, яка включає фторхінолони, але не аміноглікозиди. 

Інші грамнегативні мікроорганізми. Експертні правила EUCAST щодо інтерпретації 

результатів визначення чутливості інших грамнегативних мікроорганізмів, таких як 

Haemophilus influenzae і Neisseria gonorrhoeae, представлені в таблиці 10. Для H. influenzae

ампіцилін розглядається як маркер чутливості до амоксіциліну. Стійкість до ампіциліну 

головним чином є наслідком продукції β-лактамаз. Ізоляти, що продукують β-лактамази, 

переважно ТЕМ-1, повинні вважатися резистентними як до ампіциліну, так і до амоксіциліну 

(правило 10.1). Стійкість до ампіциліну при відсутності продукції β-лактамаз може бути 

пов'язана з мутаціями в ftsl-гені, що приводить до модифікації ПЗБ і зниженню афіності β-

лактамів. Ці штами називаються β-лактамазонегативні ампіциліностійкі (BLNAR), і повинні 

розглядатися як стійкі до інгібіторозахищених амінопеніцилінів (амоксіцилін-клавуланат, 

ампіцилін-сульбактам, піперацилін-тазобактам) і цефалоспоринів I-II поколінь (правило 

10.2). Хоча піперацилін і піперацилін-тазобактам характеризуються меншою чутливістю до 

впливу механізмів стійкості, пов'язаних зі змінами ПЗБ, доказів, що підтверджують їх 

клінічну ефективність, у цей час недостатньо. 

Ізоляти H. influenzae, що мають модифіковані ПЗБ і одночасно продукують β-лактамази 

(BLPACR), зустрічаються все частіше. Фенотипово такі ізоляти стійкі до амоксіциліну-

клавуланату і ампіциліну-сульбактаму (β-лактамазопозитивні і стійкі до амоксіциліну-
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клавуланату) і повинні також розглядатися як стійкі до піперациліну-тазобактаму і 

цефалоспоринів I-II поколінь (правило 10.3). Дотепер серед представників виду H. influenzae

не було виявлено продуцентів ESBL, хоча ESBL типу ТЕМ була знайдена в Haemophilus

parainfluenzae [54]. Крім того, експресія генів ESBL у H. influenzae у лабораторних умовах 

також приводила до формування стійкості до цефалоспоринів III покоління при одночасній 

наявності модифікованого ПЗБ-3. 

β-лактамазопозитивні ізоляти N. gonorrhoeae повинні розглядатися як стійкі до 

бензилпеніциліну, ампіциліну і амоксіциліну. Хромосомні мутації, що приводять до 

зниження афінності до ПЗБ, порушення проникності або еффлюкс, приводять до стійкості до 

інгібіторозахищених β-лактамів. Ця стійкість може бути виявлена при використанні 

відповідних граничних значень МІК (правило 10.4). 

Експертні правила для Moraxella catarrhalis були видалені з другої версії експертних 

правил, а відповідні коментарі включені в таблицю граничних значень.

Правила інтерпретації результатів визначення чутливості до макролидів, 

лінкозамідів і стрептограминів

Незважаючи на те, що макроліди, лінкозаміди і стрептограміни мають різну хімічну 

структуру, вони мають подібний механізм дії і піддаються впливу тих самих механізмів 

стійкості. Експертні правила стосуються інтерпретації результатів визначення чутливості 

стафілококів, стрептококів, Peptostreptococcus spp. і Bacteroides spp. (таблиця 11, правила 

11.1-11.5). Чутливість інших бактерій, наприклад, H. influenzae, до макролідів, лінкозамідів і 

стрептограминів згадується в даному документі тільки при описі природної стійкості. 

Вважається, що еритроміцин є типовим представником класу 14-членних 

(кларитроміцин) і 15-членних (азітроміцин) макролідів, за винятком кетолідів (телітроміцин). 

Стійкість до цих сполук звичайно пов'язана із продукцією рибосомних метилаз, які 

кодуються erm-генами, та спричиняють конститутивний або індуцибельний макролід-

лінкозамід-стрептограмін (MLSВ) фенотип стійкості. Іншою причиною розвитку стійкості є 

еффлюкс (М фенотип, що спричиняє стійкість до еритроміцину, але не до кліндаміцину і/або 

стрептограміну). В обох випадках має місце перехресна стійкість між еритроміцином і 

іншими 14- і 15-членними макролідами (правило 11.1). При цьому може спостерігатися (але 

не обов'язково) перехресна стійкість до кліндаміцину і лінкозамідів. У стафілококів і 

стрептококів, стійких до еритроміцину, але чутливих до кліндаміцину, необхідно провести 

виявлення можливого індуцибельного MLSВ фенотипу. 

Диско-дифузійний тест, що рекомендується, для виявлення індуцибельної MLSВ стійкості 

припускає розміщення дисків з еритроміцином і кліндаміцином у безпосередній близькості 

один від одного. Сплощення зони пригнічення росту навколо диска із кліндаміцином або 
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лінкозамідом напроти диска з еритроміцином (D-подібна зона) є індикатором MLSВ фенотипу, 

опосередкованого наявністю erm гена. Негативний результат, тобто відсутність сплощення 

зони пригнічення росту, свідчить про наявність еффлюкса (пов'язаного з наявністю mef-гена). 

З клінічної точки зору, використання кліндаміцина або лінкоміцина не рекомендується для 

терапії інфекцій, викликаних ізолятами, що проявляють індуцибельний MLSВ фенотип. Такі 

ізоляти повинні розцінюватися як стійкі, або звіт про результати бактеріологічного 

дослідження повинен містити попередження про можливу клінічну неефективність терапії 

кліндаміцином або лінкоміцином (правило 11.2). Для ізолятів стафілококів, стійких як до 

еритроміцину, так і кліндаміцину або лінкоміцину, звіт про результати визначення 

чутливості повинен містити попередження про знижену чутливість і втрату бактерицидної 

активності комбінації хінупристін-далфопристін (правило 11.5). 

Для стрептококових інфекцій є менше доказових клінічних даних. Проте, у ізолятів 

стрептококів, стійких до еритроміцину, але чутливих до кліндаміцину, необхідно проводити 

виявлення можливої індуцибельної MLSВ стійкості. При одержанні позитивного результату 

цього тесту, ізолят може розцінюватися як чутливий до кліндаміцину, але звіт про результати 

визначення чутливості повинен  містити попередження про можливий розвиток стійкості при 

тривалій терапії даним препаратом (правило 11.3). У випадках, коли Peptostreptococcus spp. і 

Bacteroides spp. експресує індуцибельний MLSВ фенотип, стійкість до кліндаміцину in vitro

виявити важко, тому цей препарат не повинен розглядатися як клінічно ефективний (правило 

11.4).

Правила інтерпретації результатів визначення чутливості до аміноглікозидів

Аміноглікозиди проявляють бактерицидну дію відносно більшості грампозитивних і 

грамнегативних бактерій. Вони зв'язуються з 16S-рибосомною РНК 30S суб’одиниці 

бактеріальної рибосоми і, таким чином, інгибують синтез білка. Відомо кілька механізмів, 

що знижують активність аміногликозидів:  

(i) мутації, що приводять до ушкодження механізмів пасивної дифузії або активного 

транспорту, ушкодження поринів і/або ліпополісахаридів (тільки для грамнегативних 

мікроорганізмів) і гіперекспресія ефлюксних систем, що веде до зниження проникності 

клітинної стінки і/або нагромадження аміноглікозидів;  

(ii) модифікація мішені (рибосоми), обумовлена мутаціями рибосомних білків (S3, S4, 

S5, S6, S12, S17 і L6) і дією 16S-РНК-метилаз;  

(iii) продукція аміноглікозид-модифікуючих ферментів, таких як, ацетилтрансферази, 

фосфотрансферази і нуклеотидилтрансферази (також відомі як аденілтрансферази). 

Фенотипова диференціація цих механізмів стійкості звичайно є більш складною в 

порівнянні з визначенням фенотипів стійкості до β-лактамів. Зниження проникності та/або 
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механізми стійкості, пов'язані з активним виведенням (ефлюкс), звичайно приводять до 

стійкості низького рівня практично до всіх аміноглікозидів. Виходячи з фенотипу стійкості, 

припустити наявність цього механізму досить важко, за винятком P. аeruginosa. Перехресна 

стійкість до інших класів АМП, таких як фторхінолони або тетрацикліни, може бути 

індикатором їх потенційної присутності. Мутації в рибосомних генах зустрічаються 

надзвичайно рідко і не приводять до стійкості до всіх препаратів класу і ніколи не приводять 

до стійкості високого рівня. Навпроти, метилювання 16S РНК спричиняє стійкість високого 

рівня, переважно до 4,6-дизаміщених сполук (таких як канаміцин, гентаміцин, тобраміцин, 

амікацин і нетилміцин), але не до 4,5-дизаміщених (таких як неоміцин і парамоміцин), 

стрептоміцину і/або спектіноміцину. 

Продукція аміногликозид-модифікуючих ферментів найбільш розповсюджений 

механізм стійкості до аміноглікозидів, причому ферментативна модифікація аміногликозидів 

може бути опосередкована різними ферментами. Така стійкість не завжди проявляється 

фенотипово при визначенні чутливості, але може бути виявлена більш чітко при 

використанні in vitro аміноглікозидів, не призначених для клінічного застосування у людини. 

Іншою проблемою, що ускладнює інтерпретацію результатів визначення чутливості для 

даної групи АМП, є той факт, що, з одного боку, той самий фермент може діяти на різні 

аміноглікозиди, а з іншого боку - фременти різних груп можуть приводити до появи схожих 

фенотипів стійкості. Крім того, той самий ізолят може експресувати різні ферменти, що 

утруднює інтерпретацію фенотипів стійкості, а в деяких випадках, робить її недостовірною. 

Однак, незважаючи на ці очевидні складності, при аналізі результатів визначення 

чутливості до аміноглікозидів можуть використовуватися деякі інтерпритаційні правила, 

представлені в Таблиці 12. Для грампозитивних мікроорганізмів ці правила допомагають 

виявляти відсутність синергізма між окремими аміноглікозидами і β-лактамами або 

глікопептідами (правила 12.1-12.6). Для ентерококів ці правила засновані на клінічних даних 

і мають рівень доказовості А та В. Однак, для стафілококів більшість правил мають рівень 

доказовості категорії С, в наслідок того, що мікробіологічний прояв синергізма між 

аміноглікозидами і активними компонентами клітинної стінки in vitro відсутній, навіть в 

ізолятах, які безсумнівно чутливі до аміноглікозидів. 

Для грамнегативних мікроорганізмів правила інтерпретації результатів визначення 

чутливості до аміноглікозидів звичайно рекомендують змінювати категорію "чутливий" або 

"помірно-стійкий" на категорію "стійкий" (правила 12.7-12.10). Ці правила мають доказ 

категорії С, і переважно базуються на результатах біохімічних досліджень, що доводять 

ферментативне руйнування цих АМП. У більшості випадків збільшення значень МІК або 
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зменшення діаметра зон пригнічення росту є дуже незначними, а зміна категорії на "стійкий" 

попереджає клінічне використання цих сполук. 

У окремих грамнегативних бактерій, таких як Providencia stuartii (але не Providencia

rettgerii) і Serratia marcescens, аміноглікозид-модифікуючі ферменти, кодуються хромосомно 

і експресуються на низькому рівні. Однак ізоляти, що проявляють стійкість фенотипово 

внаслідок мутаційних подій, повинні розглядатися як стійкі (природньо) до препаратів цього 

класу (Таблиця 1, правила 1.12 і 1.14). E. faecium характеризується продукцією природного 

хромосомно-кодованого аміноглікозид-модифікуючого ферменту, що також обумовлює 

відсутність сінергизму між окремими аміноглікозидами і препаратами, що діють на клітинну 

стінку бактерій (Таблиця 4, правило 4.8). 

Правила інтерпретації результатів визначення чутливості до фторхінолонів

Фторхінолони мають швидку бактерицидну дію в межах певного діапазону 

концентрацій, але при більш високих концентраціях їх (бактерицидна) дія зменшується. 

Фторхінолони взаємодіють із топоізомеразою II типу (ДНК гіразою), яка кодується генами 

gyrА і gyrВ, і топоізомеразою IV, яка кодується генами parС і parЕ (у стафілококів – grlА і 

grlВ), які є кращими мішенями у грамнегативних і грампозитивних мікроорганізмів, 

відповідно. Мутації в генах топоізомераз gyrА і parС, поряд з механізмами, що порушують 

доступ до мішені – модифікацією поринів і активацією ефлюкса, є класичними хромосомно-

опосередкованими механізмами стійкості до фторхінолонів. Мутації в генах топоізомераз 

можуть приводити до розвитку стійкості високого рівня, головним чином за допомогою 

поетапної селекції декількох мутацій у генах однієї і тієї ж або різних топоізомераз. 

В останні десятиріччя у грамнегативних паличок з'явилися плазмідо-опосередковані 

механізми стійкості до фторхінолонів, які зараз часто зустрічаються в багатьох країнах світу. 

Всі вони характеризуються низьким рівнем стійкості і часто стосуються не всіх 

представників групи фторхінолонів. Першими описаними плазмідо-опосередкованими 

механізмами стійкості були механізми захисту мішені, включаючи гени, що кодують Qnr 

білки. У цей час описано кілька родин гомологічних білків Qnr типу, переважно у 

представників родини Enterobacteriaceae. Крім того, у ентеробактерій був виявлений 

механізм ферментативної інактивації за участю зміненого аміноглікозид-модифікуючого 

ферменту, що здійснює ацетилювання деяких фторхінолонів. Даний фермент (ACC(6’)-lb-cr) 

здійснює модифікацію піперазинільної групи в позиції С7 ципрофлоксацина і норфлоксацина, але не 

левофлоксацина. Пізніше були описані два плазмидо-опосередкованих механізми ефлюкса - 

насоси Qer і OqxAB. Всі ці механізми спричиняють розвиток низького рівня стійкості, 

фенотипове виявлення якої часто є складним. 
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У цілому, ранні фторхінолони мають більше низьку активність у порівнянні із 

препаратами, що з'явилися пізніше. Найбільше очевидно це проявляється у грамнегативних 

бактерій, особливо у представників родини Enterobacteriaceae. Однак, особливо у випадку 

стійкості, пов'язаної з мутаціями в генах топоізомераз, зниження чутливості до одного 

фторхінолону свідчить про знижену чутливість до інших фторхінолонів (стійкість до всього 

класу). Одночасна присутність декількох мутацій у цих ізолятів приводить до підвищення 

рівня стійкості до всіх фторхінолонів. Механізми стійкості, пов'язані із продукцією Qnr 

білків, ефлюксом і модифікацією ферментів, спричиняють стійкість низького рівня і можуть 

не викликати перехресну стійкість до всіх фторхінолонів. 

При оцінці результатів визначення чутливості до фторхінолонів, варто враховувати, що 

стійкість до найбільш активного in vitro препарату даної групи свідчить про стійкість до всіх 

фторхінолонів, як у грампозитивних, так і у грамнегативних мікроорганізмів. Виключенням із 

цього правила є потенційна продукція у грамнегативних бактерій ферменту AAC(6’)-lb-cr, що 

діє на ципрофлоксацин, але не діє на левофлоксацин. Цей підхід, що підтримуєтьсґ доказами 

рівнів В та С, лежить в основі всіх правил для інтерпретації результатів визначення 

чутливості до фторхінолонів (правила 13.2, 13.4, 13.5, 13.6 і 13.8). Для деяких 

мікроорганізмів (таких як, представники родини Enterobacteriaceae і H.influenzae) як 

предиктор стійкості до фторхінолонів може використовуватися налідиксова кислота. Однак у 

ентеробактерій за допомогою налідиксової кислоти неможливо виявити стійкість, 

опосередковану білками Qnr або іншими плазмідо-опосередкованими механізмами, які усе 

більше поширюються в усьому світі. Із цієї причини в таблицю граничних значень МІК і 

діаметрів зон пригнічення росту внесений коментар про те, що налідиксова кислота може 

бути використана для скринінга стійкості до фторхінолонів у Salmonella spp., але дозволяє 

ефективно виявляти тільки хромосомні механізми стійкості. Використання дисків із 

ципрофлоксацином для визначення стійкості Salmonella spp. до фторхінолонів не 

рекомендується, а у випадку визначення МІК необхідно враховувати, що, відповідно до 

нових рекомендацій, ізоляти із МІК >0,064 мг/л повинні розглядатися як стійкі, оскільки є 

чіткі клінічні докази низької клінічної ефективності ципрофлоксацина при лікуванні 

системних інфекцій, викликаних Salmonella spp. з низьким рівнем стійкості до фторхінолонів 

(правило 13.6). Наявні докази стосуються переважно інфекцій, викликаних Salmonella Typhi,

однак описані окремі клінічні випадки, що свідчать про низьку ефективність терапії 

інфекцій, викликаних Salmonella spp. інших серотипів. У той же час правило 13.6 не 

застосовується для інших представників родини Enterobacteriaceae через недостатню 

кількість чітких клінічних спостережень. Проте, відповідь лабораторії може містити 

попередження для клініцистів про те, що у представників родини Enterobacteriaceae з 
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низьким рівнем стійкості до фторхінолонів при використанні препаратів цієї групи може 

з'явитися стійкість високого рівня. 

У стафілококів і стрептококів групи viridans стійкість до найменш активних in vitro

фторхінолонів свідчить про можливу наявність мутації першого рівня. У цьому випадку висновок про 

результати визначення чутливості має містити попередження для клініцистів про можливу 

появу додаткових мутацій, що приводять до виникнення стійкості високого рівня (правила 

13.1 та 13.3). 

Визначення специфічних механізмів стійкості до фторхінолонів може бути утрудненим 

у полірезистентних мікроорганізмів, оскільки в них можуть бути присутні різні фактори, що 

здійснюють спільну дію на фенотип стійкості і призводять до стійкості низького або 

високого рівня. Крім того, інтерпретації фенотипів стійкості, пов'язаних з будь-якими 

новими плазмидо-опосередкованими механізмами, завжди обмежені. У деяких випадках, 

спостерігається незначне зниження чутливості до всіх фторхінолонів, у іншіх - більш значне 

зниження чутливості до фторхінолонів у порівнянні з налідиксовою кислотою. 

Висновок

Експертні правила розроблені для надання допомоги клінічним мікробіологам при 

інтерпретації результатів визначення чутливості до АМП. Основною метою правил є зміна 

клінічної категорії чутливості після того, як буде проведена інтерпретація (ранжирування) 

результатів визначення чутливості у відповідності зі значеннями граничних концентрацій. У 

більшості випадків клінічна інтерпретація змінюється з категорії "чутливий" або "помірно-

стійкий" на категорію "стійкий", для того, щоб показати присутність механізмів стійкості, що 

мають клінічне значення. Ці рекомендації засновані на наявних клінічних і/або 

мікробіологічних доказах. Наявність таких рекомендацій зі зміни клінічної категорії також 

означає, що використовувані граничні значення не є оптимальними і застосовувати їх треба 

тільки з урахуванням експертних правил.  

Поточний процес EUCAST дозволяє переглядати клінічні граничні значення. 

Переглянуті граничні значення можуть бути більш точними разом із величинами МІК з 

очікуваними клінічними результатами. У випадку перегляду в майбутньому значень 

клінічних граничних концентрацій на підставі уточнених даних про кореляції між 

значеннями МІК і ймовірними клінічними результатами, окремі експертні правила можуть 

втратити свою актуальність або вимагати перегляду. Це стосується експертного правила для 

ESBL, що виявилося зайвим після впровадження переглянутих граничних значень для 

цефалоспоринів. 
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Зрештою, необхідно підкреслити, що клінічні граничні значення, як визначено 

EUCAST, не мають мети визначити всі механізми стійкості, що можуть бути присутні у 

бактеріях. Скоріше, вони були розроблені, щоб передбачати результат лікування інфікованих 

пацієнтів АМП на підставі мікробіологічних, ФК/ФД та клінічних критеріїв. 

При цьому важливо відзначити, що експертні правила повинні застосовуватися тільки у 

випадку використання представлених вище значень клінічних граничних концентрацій, і не 

можуть застосовуватися повною мірою для інтерпретації результатів визначення чутливості, 

отриманих з використанням інших систем. У випадку перегляду в майбутньому значень 

клінічних граничних концентрацій на підставі уточнених даних про кореляцію між 

значеннями МІК і ймовірними клінічними наслідками, окремі експертні правила можуть 

втрачати свою актуальність або вимагати перегляду. 
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EUCAST intrinsic resistance and exceptional phenotypes, Expert Rules version 3.1 26 September 2016
(таблиці 1-7) 

ТАБЛИЦЯ 1. Природна стійкість Enterobacteriaceae

Ентеробактерії також мають природну стійкість до бензилпеніциліну, гликопептидів, 
фузидієвої кислоти, макролідів (з деякими виключеннями1), лінкозамідів, стрептограмінів, 
ріфампіцину, даптоміцину та лінезоліду. 
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1.1 Citrobacter koseri,
Citrobacter amalonaticus3 С С 

1.2 Citrobacter freundii4 С С С С С

1.3 Enterobacter cloaceae complex С С С С С

1.4 Enterobacter aerogenes С С С С С

1.5 Escherichia hermannii С С

1.6 Hafnia alvei С С С С С

1.7 Klebsiella pneumoniae С С

1.8 Klebsiella oxytoca С С

1.9 Morganella morganii С С С С С С С

1.10 Proteus mirabilis С С С С

1.11 Proteus penneri С С С С С С С

1.12 Proteus vulgaris С С С С С С С

1.13 Providencia rettgeri С С С С С С С С С

1.14 Providencia stuartii С С С С С С С С С

1,15 Raoultella spp. С С

1.16 Serratia marcescens С С С С С С С5 С С

1.17 Yersinia enterolitica С С С С С С

1.18 Yersinia
pseudotuberculosis С 

С – стійкий 
1 Азитроміцин ефективний in vivo для лікування черевного тифу та еритроміцин може застосовуватися для 
лікування діареї мандрівників 
2 Клінічні граничні значення для цефокситину не визначені. Види Enterobacteriaceae дійсно стійкі до цього 
антибіотика виробляють хромосомно індуковану AmpC бета-лактамазу (AmpC), яка відповідає за високі 
значення МІК цефокситину в порівнянні з тими з видів Enterobacteriaceae, які не продукують цю β-лактамазу. 
3 Також включаючи  Citrobacter sedlakii, Citrobacter farmeri and Citrobacter rodentium.
4 Також включаючи  Citrobacter braakii, Citrobacter murliniae, Citrobacter werkmanii and Citrobacter youngae.
5 Serratia marcescens природно стійка до тетрацикліну та доксицикліну але ні до  міноцикліну або тігацикліну 
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ТАБЛИЦЯ 2. Природна стійкість грамнегативних бактерій, що не ферментують.  
Грамнегативні бактерії, що не ферментують, мають природну стійкість до бензилпеніциліну, цефокситину, цефамандолу, цефуроксиму, 
гликопептидів, фузидієвої кислоти, макролідів, лінкозамідів, стрептограмінів, ріфампіцину, даптоміцину та лінезоліду 
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2.1 Acinetobacter baumannii
Acinetobacter
calcoaceticus,
Acinetobacter pittii,
Acinetobacter
nosocomialis and
Acinetobacter
calcoaceticus complex

С С 
При
мітк
а1 

С С С С С С С С2
При
мітк

а2

2.2 Achromobacter
xylosoxidans С С С С С 

2.3 Комплекс Burkholderia 
cepaciab С С С С С С С С С С С С С С С4 С С С 

2.4 Elizabethkingia
meningoseptica С ─ С С С С С С С С С С С С С С 

2.5 Ochrobactrum anthropi
С С С С С С С С С С С С С С 

2.6 Pseudomonas
aeruginosa С С С С С С С С 

При
мітк

а5
С С С 

2.7 Stenotrophomonas
maltophilia С С С С С С С С С С С С С С4 С6 С С7

С - стійкий 
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1 Acinetobacter baumannii може проявляти чутливість до ампіцилін-сульбактаму за рахунок активності сульбактаму відносно цього виду мікроорганізмів. 

2 Acinetobacter природно резистентні до тетрацикліну та доксицикліну але не до міноцикліну та тігецикліну  

3 Burkholderia cepacia complex включає різні види. Деякі штами можуть проявляти чутливість до деяких бета-лактамних антибіотиків in vitro, але клінічно вони до них стійкі, 

тому в таблиці позначено як С. 

4 Burkholderia cepacia та Stenotrophomonas maltophilia мають природну стійкість до аміноглікозидів, що є результатом низької проникності мембран і розвитої системи ефлюксу. 

До того ж, більшість ізолятів Stenotrophomonas maltophilia продукують ферменти ААС(6’)-lz. 

5 Pseudomonas aeruginosa природно стійка до канаміцину та неоміцину, що обумовлено низьким рівнем активності ферменту АРН(3’)-llb. 

6Stenotrophomonas maltophilia звичайно чутлива до комбінації триметоприму із сульфаметаксозолом, але стійка до триметоприму 

7 Stenotrophomonas maltophilia природно резистентна до тетрацикліну але не до доксіцикліну міноцикліну та тігецикліну 



ТАБЛИЦЯ 3. Природна стійкість інших грамнегативних бактерій, не представників 
родини Enterobacteriaceae і грамнегативних бактерій, що не ферментують  
грамнегативні бактерії, інші, ніж Enterobacteriaceae та грамнегативні бактерії, що не 
ферментують, також мають природну стійкість до глікопептидів, лінкозамідів, даптоміцину 
та лінезоліду 

№ 
правила

Мікроорганізм Фузидієва 
кислота

Стрептограміни Триметоприм 
Налідиксова 

кислота
3.1 Haemophilus influenzae С С

3.2 Moraxella catarrhalis С

3.3 Neisseria spp. С

3.4 Campylobacter fetus С С С С

3.5 Campylobacter jejuni,
Campylobacter coli

С С С 

С – стійкий  

ТАБЛИЦЯ 4. Природна стійкість грампозитивних бактерій.  
Грампозитивні бактерії також мають природну стійкість до азтреонаму, темоциліну, 
поліміксину В/колістину та налідиксової кислоти 

С - стійкий 

1 Низький рівень стійкості до аміноглікозидів. Комбінація аміноглікозидів з інгібіторами синтезу клітинної стінки 
(пеніциліни або глікопептиди), завдяки взаємному посиленню активності один одного, має бактерицидний ефект у 
відношенні ізолятів, чутливих до інгібіторів синтезу клітинної стінки та не володіє високим рівнем стійкості до 
аміноглікозидів. 
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4.1 Staphylococcus saprophyticus С С С С 

4.2 Staphylococcus cohnii С С 

4.3 Staphylococcus xylosus С С 

4.4 Staphylococcus capitis С С 

4.5 Інші коагулазонегативні 

стафілококи та Staphylococcus

С 

4.6 Steptococcus spp. С С 
С

1

4.7 Enterococcus faecalis С С С 
С

1 С С С С 

4.8 Enterococcus gallinarium,
Enterococcus casseliflavus

С С С С
1 С С С С С 

4.9 Enterococcus faecium С С С 
С

1,2 С С 

4.10 Corynebacterium spp. С 

4.11 Listeria monocytogenes С С 

4.12 Leuconostoc spp., Pediococcus

spp.

С С 

4.13 Lactobacillus spp. (L. casei, L.

casei var. rhamnosus )
С С 

4.14
Clostridium ramosum,

Clostridium innocuum
С 
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2 Крім низького рівня стійкості до аміноглікозидів Enterococcus faecalis продукує хромосомний фермент ААС(6’), що 
спричиняє зниження синергізму між аміноглікозидами (за винятком гентаміцину, амікацину, арбекацину та 
стрептоміцину) і пеніцилінами або глікопептидами. 

ТАБЛИЦЯ 5. Виняткові фенотипи грамнегативних бактерій 

№ 

правила

Мікроорганізм Виняткові фенотипи 

5.1 Будь-які Enterobacteriaceae (за винятком 
Proteеae та Serratia marcescens)

Стійкість до колістину 1,2

5.2 Salmonella typhi Стійкість до фторхинолонів та/або карбопенемів 

5.3 Pseudomonas aeruginosa та Acinetobacter spp. Стійкість до колістину 1

5.4 Haemophilus influenzae Стійкість до будь-яких цефалоспоринів III покоління, 
карбапенемів і фторхінолонів 

5.5 Moraxella catarrhalis Стійкість до будь-яких цефалоспоринів III покоління та/або 
фторхінолонів 

5.6 Neisseria meningitidis Стійкість до будь-яких цефалоспоринів III покоління та/або 
фторхінолонів 

5.7 Neisseria gonorrhoeae Стійкість до спектиноміцину та/або азітроміцину 

1 Крім країн, де стійкість до колістину не є рідкістю.  

2 МІК колістину для деяких серотипів сальмонел трохи вище граничних значень (Ч ≤  2; С > 2 мг/л)  

ТАБЛИЦЯ 6. Виняткові фенотипи грампозитивних бактерій 

№ 
правила

Мікроорганізм Виняткові фенотипи 

6.1 Staphylococcus aureus Стійкість до ванкоміцину, тейкопланіну, телаванцину, дабаванцину, 
орітаванцину, даптоміцину, лінезоліду, тедізоліду, хінупрістину-
дальфопрістину, та/або тігацикліну 

6.2 Коагулазонегативні 
стафілококи  

Стійкість до ванкоміцину, телаванцину, дабаванцину, орітаванцину, лінезоліду1,
даптоміцину, лінезоліду, тедізоліду, хінупрістину-дальфопрістину1, та/або 
тігацикліну 

6.3 Corynebacterium spp. Стійкість до ванкоміцину, тейкопланіну, телаванцину, дабаванцину, 
орітаванцину даптоміцину, лінезоліду, хінупрістину-дальфопрістину, 
тігацикліну та/або ріфампіцину 

6.4 Streptococcus pneumoniae Стійкість до карбопенемів, ванкоміцину, тейкопланіну, телаванцину, 
дабаванцину, орітаванцину,  даптоміцину, лінезоліду, тедізоліду, хінупрістину-
дальфопрістину, тігацикліну та ріфампіцину 

6.5 β-гемолітичні  
стрептококи груп  
A, B, C та G  

Стійкість до пеніциліну, цефалоспоринів, ванкоміцину, тейкопланіну, 
телаванцину, дабаванцину, орітаванцину даптоміцину лінезоліду, тедізоліду, 
хінупрістину-дальфопрістину, даптоміцину та тігацикліну 

6.6 Enterococcus spp. Стійкість до даптоміцину, лінезоліду та/або тігацикліну.  
Стійкість до тейкопланіну, але не до ванкоміцину 

6.7 Enterococcus faecalis Стійкість до ампіциліну 

6.8 Enterococcus faecalis,
Enterococcus gallinarium,
Enterococcus casseliflavus,
Enterococcus avium

Чутливість до хінупрістину-дальфопрістину, імовірно, пов'язана з 
неправильною ідентифікацією. Якщо дані ізоляти ще і проявляють стійкість до 
ампіциліну, то, скоріше за все, це Enterococcus faecium

а Крім країн із великим поширенням ізолятів коагулазонегативних стафілококів, стійких до лінезоліду та 

хінупрістину-дальфопрістину. 
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ТАБЛИЦЯ 7. Виняткові фенотипи анаеробів

№ 

правила

Мікроорганізм Виняткові фенотипи

7.1 Bacteroides spp. Стійкість до метронідазолу 

7.2 Clostridium difficile Стійкість до метронідазолу, ванкоміцину та/або фідаксоміцину

.
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Таблиця 8. Правила інтерпретації результатів визначення чутливості до β-лактамів у грампозитивних коків 

№ 
правила

Мікроорганізм 
Речовина, що 

тестується 
Діюча речовина Правило Виключення, наукове обґрунтування і коментарі

Ступінь 
доказу

8.1 Staphylococcus spp. Оксацилін, 
цефокситин 
(ДДМ) або 
визначення 
гену mecА або 
ПЗБ2a 

Всі β-лактами Якщо мікроорганізм стійкий до антистафілококових 
пеніцилінів (стійкість визначена тестом з оксациліном, 
цефокситином або детекцією генів mecА/mecС або 
ПЗБ2a), то можна вважати його стійким до всіх β-
лактамів, за винятком β-лактамів, які використовуються 
у клініці при лікуванні інфекцій, викликаних MRSA та 
із високою спорідненістю до ПЗБ2a 

Продукція ПЗБ2a, що кодується геном mecА/mecС, 
приводить до перехресної стійкості до β-лактамів, за 
винятком анти-MRSA цефемів (цефтобіпрол і 
цефтаролін) 

А

8.2 Staphylococcus spp. Бензилпені-
цилін (та 
детекція β-
лактамаз) 

Пеніциліни, крім
ізоксазоліл-
пеніцилінів і 
комбінацій з 
інгібіторами β-
лактамаз 

Якщо мікроорганізм стійкий до бензилпеніцилінів або 
якщо детектується продукція β-лактамаз, то даний ізолят 
розцінюється як стійкий до всіх пеніцилінів, незважаючи 
на значення МІК, за винятком, ізоксазолілпеніцилінів і 
комбінацій з інгібіторами β-лактамаз 

Не рекомендується визначати продукцію β-
лактамаз, тому що в більшості країн більше 90% 
мікроорганізмів є продуцентами β-лактамаз, а 
визначення β-лактамаз може викликати технічні 
труднощі. У цьому випадку, доцільно вважати всі 
ізоляти стійкими до бензилпеніциліну, ампіциліну і 
амоксіциліну

С

8.3 β-гемолітичні 
стрептококи (груп А, 
В, С, G) 

Бензилпеніцил
цін 

Амінопеніциліни, 
цефалоспорини і 
карбапенеми 

Якщо мікроорганізм чутливий до бензилпеніциліну, то 
можна вважати його чутливим до амінопеніцилінів, 
цефалоспоринів і карбапенемів. 

Рідко зустрічаються ізоляти стрептококів групи В, 
що характеризуються зниженою чутливістю до 
пеніцилінів. Не виявлено жодного випадку стійкості 
до β-лактамів, за винятком стрептококів групи В 
(МІК бензилпеніциліна більше 1 мг/л) 

С

8.4 Steptococcus
pneumoniae

Оксацилін 
(ДДМ) 

Бензилпеніцилін, 
амінопеніциліни, 
цефалоспорини і 
карбапенеми 

Якщо мікроорганізм стійкий до оксациліну (ДДМ), далі 
необхідно визначити МІК бензилпеніциліна та ін. 
значимих β-лактамів. 

Продукція мутантних і мозаїчних ПЗБ призводить 
до різних варіантів стійкості до β-лактамів. 
Висновок про чутливість/стійкість робиться окремо 
для кожного досліджуваного препарату. 

В

8.5 Стрептококи групи 
viridans

Бензилпеніцилі
н 

Амінопеніциліни і 
цефотаксім (або 
цефтріаксон) 

Якщо мікроорганізм стійкий до бензилпеніциліну, далі 
необхідно визначити МІК ампіциліна (або амоксіциліна) 
і цефотаксіма (або цефтріаксона), висновок про 
чутливість/стійкість ізолята інтерпретується для 
кожного препарату, тому що результати чутливості до 
даних препаратів не можуть бути виведені тільки на 
підставі даних про чутливість до бензилпеніциліну 

Продукція мозаїчних ПЗБ призводить до різних 
варіантів стійкості до β-лактамів 

С

8.6 Enterococcus spp. Ампіцилін Уреідопеніциліни 
і карбапенеми 

При виявленні стійкості до ампіциліну, штам 
розцінюється як стійкий до уреідопеніцилінів і 
карбапенемів. 

Модифікації ПЗБ призводять до зниження афіності 
до β-лактамів. У деяких країнах відзначені випадки 
виділення штамів, що продукують β-лактамази. 

С

ПЗБ - пеніцилін- зв'язуючий білок 
MRSA - метициліностійкий золотистий стафілокок; МІК - мінімальна інгібуюча концентрація 
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Таблиця 9. Правила інтерпретації результатів визначення чутливості до β-лактамів у представників родини Enterobacteriaceae,

Pseudomonas spp. та Acinetobacter spp.

№ 
правила 

Мікроорганізм 
Речовина, що 

тестується 
Діюча речовина Правило Виключення, наукове обґрунтування ікоментарі 

Ступінь 
 доказу

9.1 Enterobacteriaceae Цефотаксим, 
цефтриаксон, 
цефтазидим, 
цефепім, 
амоксіцилін-
клавуланат, 
ампіцилін-
сульбактам і 
піперацилін-
тазобактам 

Амоксіцилін-
клавуланат, 
ампіцилін-
сульбактам і 
піперацилін-
тазобактам 

Якщо ізолят стійкий або помірно-стійкий до 
кожного із ЦС III покоління (цефотаксим, 
цефтриаксон, цефтазидім) або ЦС IV 
покоління (цефепім) і чутливий до 
амоксіциліну-клавуланату, ампіциліну-
сульбактаму або піперациліну-тазобактаму, 
то він розцінюється відповідно до отриманої 
категорії чутливості, але результат 
супроводжується попередженням про 
неясний терапевтичний ефект для всіх 
інфекцій, за винятком ІСШ 

Продуценти ESBL часто відносяться до категорії  
чутливих до комбінацій пеніцилінів і інгібіторів β-
лактамаз. За винятком ІСШ і вторинних бактеріемій, 
що ускладнили ІСШ, можливість використання 
комбінацій цих препаратів залишається спірною і 
вимагає обережного підходу. Немає опублікованих 
даних про використання тікарциліна-клавуланата 

В

9.2 Enterobacter spp.,
Citrobacter
freundii,
Serratia spp. і 
Morganella
morganii

Цефотаксим, 
цефтриаксон і 
цефтазидим 

Цефотаксим, 
цефтриаксон і 
цефтазидим 

При виявленні ізолятів, in vitro чутливих до 
цефотаксиму, цефтриаксону або 
цефтазидиму, з огляду на ризик селекції 
стійкості, необхідно відзначити 
неприпустимість використання даних 
препаратів у якості монотерапії або не 
повідомляти результати визначення 
чутливості до даних препаратів. 

Селекція AmpС-дерепресованих цефалоспорин-
стійких мутантів може відбуватися під час терапії. 
Використання ЦС III покоління в комбінації з 
аміноглікозидами також може бути клінічно 
неефективним через селекцію стійких штамів. 
Комбінації ЦС III покоління із фторхінолонами 
можуть бути більше ефективними. Ризик селекції 
резистентих мутанних штамів відсутній або значно 
знижується при використанні цефепіма або 
цефпірома. 

А 
(Enterobacter),

В (інші)

9.3 Enterobacteriaceae
(в основному 
Klebsiella spp. і 
Escherichia coli)

Тікарцилін, 

піперацилін 

Піперацилін Штам, стійкий до тікарциліну, але чутливий 

до піперациліну, повинен розглядатися як 

стійкий до піперациліну 

Тікарцилін-гідролізуючі β-лактамази активні і у 

відношенні піперациліна, але стійкість може бути 

менш очевидна при низькому рівні експресії. Дане 

правило не поширюється на комбінації цих 

препаратів з інгібіторами β-лактамаз. 

С
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Таблиця 10. Правила інтерпретації результатів визначення чутливості до β-лактамів в інших грамнегативних бактерій

№ 
правила Мікроорганізм

Речовина, що 
тестується 

Діюча речовина Правило Виключення, наукове обґрунтування і коментарі
Ступінь 

доказу

10.1 Haemophilus
influenzae

Ампіцилін або 
амоксіцилін (та 
виявлення β-
лактамаз) 

Ампіцилін, амоксіцилін і 
піперацилін 

Штами, що продукують β-лактамази, 
розглядаються як стійкі до ампіциліну, 
амоксіциліну і піперациліну 

Ампіцилін розглядається як маркер чутливості до 
амоксіциліну. При використанні ДДМ чутливість до 
ампіциліну може бути некоректно визначена, тому 
для виявлення продукції β-лактамаз 
рекомендується використовувати хромогенні 
тести 

А

10.2 Haemophilus
influenzae

Ампіцилін або 
амоксіцилін  
(та виявлення β-
лактамаз) 

Ампіцилін, амоксіцилін, 
амоксіцилін-клавуланат, 
ампіцилін-сульбактам, 
цефаклор, цефуроксим, 
цефуроксим-аксетил, 
піперацилін і піперацилін-
тазобактам 

Якщо штам не є продуцентом β-лактамаз, але 
стійкий до ампіциліну (BLNAR), то він 
розглядається як стійкий до ампіциліну, 
амоксіциліну, амоксіциліну-клавуланату, 
ампіциліну-сульбактаму, піперациліну, 
піперациліну-тазобактаму 

Ізоляти BLNAR характеризуються зниженням 
афіності ПЗБ до β-лактамів. Хоча піперацилін і 
піперацилін-тазобактам характеризуються меншою 
чутливістю до впливу механізмів стійкості, 
пов'язаних зі змінами ПЗБ, доказів, що 
підтверджують їх клінічну ефективність у цей час 
недостатньо 

С

10.3 Haemophilus
influenzae

Амоксіцилін-
клавуланат (та 
виявлення β-
лактамаз) 

Ампіцилін-сульбактам, 
цефаклор, цефуроксим, 
цефуроксим-аксетил, 
піперацилін і піперацилін-
тазобактам 

Якщо штам продукує β-лактамази і стійкий 
до амоксіциліну-клавуланату (BLPACR), то 
він розглядається як стійкий до ампіциліну, 
амоксіциліну, амоксіциліну-клавуланату, 
ампіциліну-сульбактаму, цефаклору, 
піперациліну, піперациліну-тазобактаму, 
цефуроксиму і цефуроксиму-аксетилу 

BLPACR ізоляти є продуцентами β-лактамаз і 
характеризуються зниженою афінністю ПЗБ до β-
лактамів. Хоча піперацилін і піперацилін-
тазобактам характеризуються меншою чутливістю 
до впливу механізмів стійкості, пов'язаних зі 
змінами ПЗБ, доказів, що підтверджують їх клінічну 
ефективність у цей час недостатньо 

С

10.4 Neisseria
gonorrhoeae

Бензилпеніцилін, 
ампіцилін або 
амоксіцилін (і 
виявлення β-
лактамаз) 

Бензилпеніцилін, ампіцилін 
або амоксіцилін 

Штами, що продукують β-лактамази, 
розглядаються як стійкі до бензилпеніциліну, 
ампіциліну і амоксіциліну 

Стійкість до пеніциліну може бути обумовлена 
продукцією плазмідо-опосередкованих β-лактамаз 
(ТЕМ-1). Хромосомні мутації, що призводять до 
зниження афінності до ПЗБ, порушення 
проникності або ефлюкс, приводять до стійкості до 
інгибіторзахищених β-лактамів. У β- лактамазо-
негативних ізолятів чутливість до пеніциліну 
визначається на підставі використання граничних 
значень 

А
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Таблиця 11. Правила інтерпретації результатів визначення чутливості до макролідів, лінкозамідів і стрептограмінів 

№  
правила

Мікроорганізм 
Речовина, що 

тестується 
Діюча речовина Правило Виключення, наукове обґрунтування і коментарі 

Ступінь 
доказу

11.1 Всі м/о Еритроміцин Азітроміцин, 
кларитроміцин і 
роксітроміцин 

Визначається чутливість до 
еритроміцину, виявлена категорія 
чутливості поширюється на 
азітроміцин, кларитроміцин і 
роститромицин 

Еритроміцин є типовим представником класу 14- і 15-членних 
макролідів. Стійкість до еритроміцину звичайно пов'язана із 
продукцією рибосомних метилаз, які кодуються erm-генами,
що обумовлює макролід-лінкозамід-стрептограмін В (MLSВ)
фенотип стійкості з експресією ефлюксних систем. В обох 
випадках має місце перехресна стійкість між еритроміцином і 
іншими 14- і 15-членними макролідами 

С

11.2 Staphylococcus
spp.

Еритроміцин і 
кліндаміцин 

Кліндаміцин Якщо ізолят стійкий до 
еритроміцину, але чутливий до 
кліндаміцину, то проводиться тест 
для виявлення індуцибельної 
MLSВ стійкості. При негативному 
результаті тесту, ізолят 
розглядається як чутливий до 
кліндаміцину, при позитивному – 
як стійкий, або видається як 
чутливий, але з попередженням 
про можливу клінічну 
неефективність терапії 
кліндаміцином через можливість 
селекції стійких штамів, у зв'язку 
із чим варто уникати 
використання даного препарату 
для терапії важких інфекцій 

Стафілококи, стійкі до макролідів, але чутливі до 
кліндаміцину, продукують Erm рибосомні метилази, що 
обумовлюють індуцибельний MLSВ фенотип, або експресують 
ефлюксні системи. У випадку індуцибельної MLSВ стійкості, 
при використанні кліндаміцина може відбуватися селекція 
конститутивних мутантних штамів, стійких до кліндаміцину. 
У випадках, коли стійкість пов'язана з ефлюксом, ризик 
селекції мутантних штамів, стійких до кліндаміцину, не вище, 
ніж для еритроміцин-чутливих ізолятів. Описані випадки, як 
успішної, так і неуспішної терапії кліндаміцином при 
інфекціях, викликаних стафілококами з індуцибельним MLSВ

фенотипом. У випадку використання диско-дифузійного тесту 
індуцибельний MLSВ фенотип може бути виявлений при 
наявності D-подібного сплощения зони пригнічення росту 
навколо диска із кліндаміцином напроти диска з 
еритроміцином. 

В
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11.3 Streptococcus spp. Еритроміцин і 
кліндаміцин 

Кліндаміцин Якщо ізолят резистентний до 
еритроміцину, але чутливий до 
кліндаміцину, то проводиться тест 
для виявлення індуцибельної 
MLSВ стійкості. При позитивному 
результаті тесту – ізолят видається 
як чутливий, але з попередженням 
про можливий розвиток стійкості 
в ході терапії даним препаратом 

Стрептококи можуть бути резистентними до макролидів через 
продукцію рибосомних erm метилаз, що обумовлюють MLSВ

фенотип, або за рахунок експресії ефлюксних насосів, які 
кодуються генами класу mef(A). У випадку індуцибельної MLSВ

стійкості кліндаміцин може зберігати або втрачати активність у 
залежності від типів і рівнів експресії erm генів. У випадку 
стійкості, викликаної ефлюксом, ризик селекції мутантних 
штамів, стійких до кліндаміцину, не вище, ніж для еритроміцин-
чутливих ізолятів. При використанні ДДМ індуцибельний MLSВ

фенотип визначається при наявності D-подібного сплощения 
зони пригнічення росту навколо диска із кліндаміцином напроти 
диска з еритроміцином. У цьому випадку даний препарат не 
рекомендується використовувати для терапії важких інфекцій 

С

11.4 Peptostreptococcus
spp. і Bacteroides
spp.

Еритроміцин і 
кліндаміцин 

Кліндаміцин Якщо МІК еритроміцина для 
Peptostreptococcus spp. >8 мг/л, а 
для Bacteroides spp. >32 мг/л, але 
ізолят чутливий до кліндаміцину, 
то штам розцінюється як стійкий 
до кліндаміцину 

Стійкість до макролідів у Peptostreptococcus spp. і Bacteroides spp.
звичайно пов'язана із продукцією рибосомних erm метилаз, що 
обумовлює MLSВ фенотип. У випадках індуцибельної MLSВ 

резистентності стійкість до кліндаміцину погано виявляється in
vitro, тому даний препарат не повинен розглядатися як клінічно 
ефективний 

С

11.5 Staphylococcus
spp.

Кліндаміцин Хінупристін-
далфопристін 

Для ізолятов, стійких до 
кліндаміцину, звіт про результати 
визначення чутливості має містити
попередження про втрату 
бактерицидної активності комбінації 
хінупристін-далфопристін 

Стійкість до кліндаміцину (одночасно зі стійкістю до 
еритроміцину) є маркером конститутативного MLSВ фенотипу. 
Перехресна стійкість зі стрептограміном - фактор, що 
призводить до зниження бактерицидної активності комбінації 
хінупристін-далфопристін. Експериментальні моделі лікування
стафілококових ендокардитів у тварин, викликаних MLSВ

ізолятами, дають суперечливі результати 

С
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Таблиця 12. Правила інтерпретації результатів визначення чутливості до аміноглікозидів 

№ 
правила

Мікроорганізм 
Речовина, що 

тестується 
Дію 

ча речовина 
Правило Виключення, наукове обґрунтування й коментарі Ступінь доказу

12.1 Staphylococcus spp. Канаміцин Амікацин Штами із МІК канаміцина >8 мг/л 
розглядаються як стійкі до 
амікацину 

Стійкість до канаміцину звичайно пов'язана із продукцією 
APH(3’)- 1-3, ANT(4’)(4’’)-l або біфункціональних APH (2’)-
ACC(6) ферментів, які визначають зниження синергізму між 
канаміцином або амікацином і β-лактамами і глікопептидами 
незалежно від рівнів МІК

С

12.2 Staphylococcus spp. Тобраміцин Канамицин і 
амікацин 

Штами, стійкі до тобраміцину, 
розглядаються як стійкі до 
канамицину і амікацину 

Стійкість до тобраміцину звичайно пов'язана із продукцією 
ANT(4’)(4’’)-l або біфункціональних APH (2’)-ACC(6) 
ферментів, які визначають зниження синергізму між 
канаміцином, тобраміцином або амікацином і β-лактамами і 
глікопептидами незалежно від рівнів МІК 

С

12.3 Staphylococcus spp. Гентаміцин Всі  
аміноглікозиди 

Штами, стійкі до гентаміцину, 
розглядаються як стійкі до всіх 
аміноглікозидів 

Стійкість до гентаміцину звичайно пов'язана із продукцією 
біфункціональних APH (2’)-ACC(6) ферментів, які визначають 
зниження синергізму між всіма аміноглікозидами (за винятком 
стрептоміцину і арбекацина) і β-лактамами і глікопептидами 
незалежно від рівнів МІК 

В

12.4 Enterococcus spp. і 
Streptococcus spp.

Стрептоміцин Стрептоміцин Якщо визначаються високі значення 
МІК стрептоміцину (>512 мг/л), то 
ізолят розглядається як високо-
стійкий до стрептоміцину 

Високий рівень стійкості визначається продукцією ANT (6) або 
інших ферментів або рибосомними мутаціями. У ентерококів з 
високим рівнем резистентості до стрептоміцину ефект 
синергізму між стрептоміцином і β-лактамами відсутній 

А (Enterococcus)

С (Streptococcus)

12.5 Enterococcus spp. і 
Streptococcus spp.

Канаміцин Амікацин Якщо визначаються високі значення 
МІК канаміцина (>512 мг/л), то 
ізолят розглядається як 
високостійкий до амікацину 

Високий рівень стійкості до канаміцину звичайно пов'язаний із 
продукцією APH(3’)- 1-3 або біфункціональних APH (2’)-
ACC(6) ферментів, що визначають зниження синергізму між 
канаміцином і амікацином і β-лактамами й глікопептидами 
незалежно від рівнів МІК

В (Enterococcus)

С (Streptococcus)

12.6 Enterococcus spp. і 
Streptococcus spp.

Гентаміцин Всі  
аміноглікозиди, 
за винятком 
стрептоміцину

Якщо визначаються високі значення 
МІК гентаміцина (>128 мг/л), то 
ізолят розглядається як 
високостійкий до всіх 
аміноглікозидів, за винятком 
стрептоміцину 

Високий рівень стійкості до гентаміцину звичайно 
обумовлений продукцією біфункциональних APH (2’)-ACC(6) 
ферментів, які визначають зниження синергізму між всіма 
аміноглікозидами (за винятком стрептоміцину і арбекацина) і 
β-лактамами і глікопептидами незалежно від рівнів МІК 

А (Enterococcus)
С (Streptococcus)
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12.7 Всі ентеробактерії, 
Pseudomonas
aeruginosa і 
Acinetobacter
baumannii

Тобраміцин,  
гентаміцин  
і амікацин 

Амікацин При виявленні стійкості або помірної 
стійкості до тобраміцину і чутливості 
до гентаміцину  та амікацину, 
представники Enterobacteriaceae
повинні розглядатися як помірно-
стійкі до амікацину, а Pseudomonas
aeruginosa і Acinetobacter baumannii –
як стійкі до амікацину 

Продукція придбаних ACC(6’) ферментів може не 
супроводжуватися фенотипічними проявами стійкості, 
незважаючи на модифікацію амікацина 

С

12.8 Всі ентеробактерії Гентаміцин і інші 
аміноглікозиди 

Гентаміцин Якщо ізолят помірно стійкий до 
гентаміцину, але чутливий до інших 
аміноглікозидів, то він розглядається 
як стійкий до гентаміцину 

Фермент AAC(3)-l може експресуватися на низькому рівні, що 
супроводжується зниженням чутливості до гентаміцину 

С

12.9 Всі ентеробактерії Тобраміцин, 
гентаміцин та 
амікацин 

Тобраміцин Якщо ізолят помірно стійкий до 
тобраміцину, але стійкий до 
гентаміцину та чутливий до 
амікацину, то він розглядається як 
стійкий до тобраміцину 

Фермент ANT(2’’) може експресуватися на низькому рівні, що 
супроводжується зниженням чутливості до тобраміцину 

С

12.10 Всі ентеробактерії Нетилміцин та 
гентаміцин 

Нетилміцин Якщо ізолят помірно стійкий до 
нетилміцину та помірно стійкий або 
стійкий до гентаміцину та чутливий 
до амікацину, то він розглядається як 
стійкий до нетилміцину 

Ферменти AAC(3’’)-ll та AAC(3’’)-l можуть експресуватися на 
низькому рівні, що супроводжується зниженням чутливості до 
нетилміцину 

С



177

Таблиця 13. Правила інтерпретації результатів визначення чутливості до фторхінолонів 

№ 
правила

Мікроорганізм
Речовина, що 

тестується 
Діюча 

речовина 
Правило Виключення, наукове обґрунтування й коментарі 

Ступінь доказу

13.1 Staphylococcus
spp.

Офлоксацин, 
ципрофлоксацин, 
левофлоксацин та 
моксіфлоксацин 

Всі 
фторхінолони 

Якщо ізолят стійкий до офлоксацину або 
ципрофлоксацину, але не до левофлоксацину або 
моксіфлоксацину, то відповідь повинна містити 
попередження про ризик розвитку стійкості при 
терапії фторхінолонами 

Придбання як мінімум однієї цільової мутації в генах grlА С

13.2 Staphylococcus
spp.

Левофлоксацин та 
моксіфлоксацин 

Всі 
фторхінолони 

Якщо ізолят стійкий до левофлоксацину або 
моксіфлоксацину, то він розглядається як стійкий до 
всіх фторхінолонів

Придбання комбінаційних мутацій у генах gyrА і grlА веде до повної 
або часткової стійкості до всіх фторхінолонів 

С

13.3 Streptococcus
pneumoniae

Офлоксацин, 
ципрофлоксацин, 
левофлоксацин та 
моксіфлоксацин 

Всі 
фторхінолони 

Якщо ізолят стійкий до офлоксацину або 
ципрофлоксацину, але не до левофлоксацину або 
моксіфлоксацину, то відповідь повинна містити 
попередження про те, що наявність мутацій першого 
порядку може призвести до формування стійкості при 
терапії іншими фторхінолонами 

Придбання як мінімум однієї цільової мутації, наприклад, в parС 
(parЕ). Мутації першого порядку можуть бути виявлені більш 
вірогідно при постановці тесту з норфлоксацином 

С

13.4 Streptococcus
pneumoniae

Левофлоксацин та 
моксіфлоксацин 

Всі 
фторхінолони 

Якщо ізолят стійкий до левофлоксацину або 
моксіфлоксацину, то він розглядається як стійкий до 
всіх фторхінолонів 

Придбання комбінаційних мутацій, наприклад, в parС і gyrА веде до 
повної або часткової перехресної стійкості до всіх фторхінолонів 

В

13.5 Ентеробактерії Ципрофлоксацин Всі 
фторхінолони 

Якщо ізолят стійкий до ципрофлоксацину, то він 
розглядається як стійкий до всіх фторхинолонів 

Придбання як мінімум двох цільових мутацій або в gyrА, або в gyrА і 
parС.  Виключенням є продукція ферменту AAC(6’)- lb-cr, що діє на 
ципрофлоксацин, але не діє на левофлоксацин. 

В

13.6 Salmonella spp. Ципрофлоксацин Всі 
фторхінолони 

Якщо МІК ципрофлоксацина >0,06 мг/л, то ізолят 
розглядається як стійкий до всіх фторхінолонів 

Існують докази клінічної неефективності фторхінолонів при 
наявності як мінімум однієї цільової мутації в gyrА

А (Salmonella
Typhi.)
B (ін. Salmonella 
spp.)

13.7 Haemophilus
influenzae

Налідиксова кислота Всі 
фторхінолони 

Якщо диско-дифузійним методом виявлена 
резистентність до налідиксової кислоти, то необхідно 
визначати МІК всіх використовуваних для терапії 
фторхінолонів (офлоксацина, ципрофлоксацина, 
левофлоксацина або моксіфлоксацина) 

Зниження чутливості до фторхинолонів у H. influenzae, пов'язане з 
мутаціями топоізомераз, найбільше надійно виявляється при 
визначенні чутливості до налідиксової кислоти. Високий рівень 
стійкості до фторхінолонів у даних мікроорганізмів зустрічається 
рідко. Незважаючи на те, що клінічне значення стійкості низького 
рівня остаточно не встановлено, такі ізоляти повинні розглядатися 
як стійкі. 

С

13.8 Neisseria
gonorrhoeae

Ципрофлоксацин або 
офлоксацин 

Всі 
фторхінолони 

Якщо ізолят стійкий до ципрофлоксацину або 
офлоксацину, то він повинен розглядатися як 
стійкий до всіх фторхінолонів 

Придбання як мінімум двох цільових мутацій в gyrА, або в gyАr і 
parС

С



X. Пряме визначення антимікробної чутливості 

Джерело: EUCAST Рекомендації щодо прямого тестування антимікробної чутливості, лютий 2012 

При прямому тестуванні антимікробної чутливості використовуються проби (зазвичай 
сеча) в якості джерела інокуляту. Позитивні зразки крові на стерильність використовуються в 
якості джерела інокулюму і також включаються до прямого тестування, хоча вони не 
використовують зразок безпосередньо. 

Перевага прямого тестування полягає в тому, що результати можна отримати раніше, 
аніж при виділенні мікроорганізму у монокультурі перед випробуванням, і це може мати 
безпосередню перевагу для пацієнта стосовно призначення ранньої належної хіміотерапії. 
Можуть виникнути додаткові переваги з можливості звужувати різноманітність терапії на 
ранній стадії. 

Основна завада полягає в неможливості ефективно контролювати інокулят. Також 
можуть виникнути асоціації культур, варіації рівня рН або речовин в пробах, що впливають на 
результати (наприклад, антимікробні речовини в сечі, антимікробні всмоктувальні матеріали в 
гемокультурах). Ці проблеми можуть призвести до отримання менш достовірних результатів у 
порівнянні з монокультурами. Комітет EUCAST не рекомендує пряме тестування чутливості. 
Будь-яка лабораторія, що застосовує цей підхід, повинна прийняти на себе відповідальність 
щодо забезпечення надійності результатів.  

До уваги необхідно прийняти наступні моменти: 
1. На цей час немає перевірених методів щодо обробки проб для забезпечення отримання 

належного інокуляту. 
2. Дослідження необхідно повторити на монокультурах, якщо потрібно, та необхідно 

спостерігати за прямими і побічними тестами, щоб можна було оцінити надійність прямого 
тестування. 

3. При застосуванні ДДМ, якщо інокулят візуально світлий, не звітувати про результати 
чутливості, оскільки діаметри зони можуть збільшуватися, що призводить до виникнення 
стійких ізолятів, які виявляються чутливими. 

4. Не проводити пряме тестування з використанням автоматичних систем, якщо це не 
ухвалено виробником. 

5. Надійне тлумачення результатів потребує визначення видів мікроорганізмів. 
6. Мета прямого тестування полягає в отриманні результатів раніше, отже, може 

виникнути спокуса одержати результати випробувань диско-дифузійним методом раніше, 
аніж передбачений період інкубації в 16-20 годин. Докази на підтримку цієї практики відсутні, 
але результати щодо стійкості, які отримують раніше, ймовірно будуть дійсними, навпаки 
результати щодо чутливості можуть бути недостовірними. 

Запровадження швидких та надійних методів ідентифікації бактерій та оцінки інокулятів 
може покращити надійність прямого тестування чутливості. 
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XI. Визначення та оцінка чутливості грибів до антимікотиків 

Визначення мінімальної інгібуючої концентрації протигрибкових агентів методом 
розведень у бульйоні для дріжджових грибів 

Джерело: EUCAST E.DEF 7.3.1  Січень 2017                         

Вступ 
Визначення чутливості проводять у грибів, які викликають захворювання, особливо 

інвазивні, рецидивуючі або у випадку неефективності терапії, а також коли є можливість 
природної або набутої резистентності або коли чутливість не може бути передбачена тільки на 
основі видової ідентифікації. Визначення чутливості грибів (AFST) також має важливе 
значення для цілей нагляду за резистентністю, епідеміологічних досліджень, а також для 
порівняння активності in vitro нових та існуючих препаратів. 

Методи розведення використовуються для встановлення мінімальної інгібуючої 
концентрації (МІК) антимікробних агентів. Вони є еталонними методами для визначення 
антимікробної чутливості, і в основному використовуються: для встановлення активності 
нових протигрибкових агентів, щоб підтвердити чутливість  організмів, які дають двозначні 
результати в інших форматах тесту (таких як комерційні тести), і для визначення чутливості 
мікроорганізмів, де інші формати аналізу можуть бути ненадійними або ще не підтверджені. 
При використанні методів розведень, гриби оцінюють щодо їх здатності давати достатній ріст 
в лунках мікротитрувального планшету з бульйоном та серійними розведеннями 
антимікробних агентів (метод мікророзведень у бульйоні). 

Протигрибкова МІК визначається як найнижча концентрація, записана в мг/л, препарату, 
яка пригнічує ріст гриба на заздалегідь визначеному рівні (наприклад, 50%, 90% або повна 
інгібіція росту). MIК інформує про чутливість або резистентність організму до 
протигрибкового препарату, що може допомогти в прийнятті рішень щодо лікування. 

7.3.1 - це оновлення методу призначене для визначення чутливості важливих, з медичної 
точки зору, дріжджових грибів (в основному Candida і Cryptococcus spp). Перша версія 
стандарту була опублікована в якості документа для обговорення (7.1) у 2003 році [1] і 
остаточного документа у 2008 році [2]. Друга версія містила додаткову інформацію щодо 
розчинника для каспофунгіну, мікафунгіну і флуконазолу, термін придатності чашок, що 
містять ехінокандини, дослідження Cryptococcus і референтні значення MIК для штамів для 
контролю якості та анідулафунгіну [3]. Третя версія була узгоджена в формулюваннях і 
форматуванні для узгодження з прес-формами остаточного документа, і діапазони MIК для 
штамів контролю якості були видалені (було зроблено визнання нового окремого документу, 
що підсумовує всі протигрибкові діапазони MIК для штамів контролю якості (доступно на 
сайті EUCAST http://www.EUCAST.org) і для того, щоб уникнути необхідності поновлення 
документа на метод щоразу, коли встановлюється новий діапазон КЯ).  

Галузь застосування 
Стандартний метод, описаний в даному документі, забезпечує точне вивчення чутливості 

дріжджів шляхом визначення МІК протигрибкових препаратів. МІКі показують активність 
протигрибкового препарату при описаних умовах дослідження, і можуть бути використані для 
прийняття рішень, що стосуються лікування пацієнта після врахування інших факторів, 
наприклад, фармакокінетики, фармакодинаміки і механізмів резистентності. МІК також 
дозволяє класифікувати гриби як "чутливі" (Ч), "помірно-стійкі" (ПС), або "стійкі" (С) до 
протигрибкових препаратів, якщо встановлені відповідні граничні значення. Крім того, 
розподіл МІК може бути використано для підрозділу популяції грибів на «дикий» чи "не 
дикий" тип, і таким чином, для визначення ізолятів з МІК вище значення "епідеміологічної 
точки відсікання" (ECOFF). 
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Описаний спосіб призначений для проведення підходящої, легкої, швидкої і економічної 
методики для визначення чутливості дріжджових грибів до протигрибкових препаратів і 
полегшення ступеню підтвердження, наприклад, погодження в рамках зазначених діапазонів, 
між лабораторіями. Так як лабораторні технічні фактори мають винятково важливе значення, 
цей стандарт фокусується на умовах дослідження, включаючи підготовку посівного матеріалу 
і щільності інокулюму, часу інкубації і температури, а також складу середовищ. 

Терміни та визначення 
1. Протигрибковий препарат: речовина біологічного, напівсинтетичного або 

синтетичного походження, якій пригнічує ріст або життєздатність грибів, і таким чином може 
бути використаний для лікування інфекцій. Дезінфектанти, антисептики і консерванти не 
входять до цього визначення. 

2. Властивості протигрибкових препаратів 
а) Активність. Фракція досліджуваної речовини, що проявляє протигрибкову 

активність. Активність виражається як масова частка в мг/г або як доза активності в 
Міжнародних Одиницях (МО) на грам, або як об'ємна або масова частка у відсотках, або як 
концентрація кількості речовини (масова частка) в молях на літр компонентів у 
досліджуваній речовині. 

б) Концентрація. Кількість протигрибкового препарату в певному об'ємі рідини. 
Концентрація виражається у мг/л. 

3. Основний розчин. Початковий розчин, який використовується для подальших 
розведень. 

4. Мінімальна інгібуюча концентрація (МІК): найменша концентрація, яка, за певних 
умов in vitro, пригнічує видимий ріст грибів в межах певного періоду часу. МІК виражається в 
мг/л. 

5. Граничні значення. Конкретні значення МІК на основі яких гриби можуть бути 
віднесені до клінічних категорій "чутливий", "помірно-стійкий" і "стійкий". Ці граничні 
значення можуть бути змінені у зв'язку зі зміною обставин (наприклад, зміни в зазвичай 
використовуваних дозах препаратів) або, коли отримані додаткові дані/знання. 

а) Чутливий (Ч). Штам дріжджового гриба визначається як чутливий за рівнем 
антимікробної активності, пов'язаної з високою ймовірністю успіху терапії. 

б) Помірно-стійкий (ПС). Штам дріжджового гриба визначається як помірно-стійкий 
за рівнем антимікробної активності, пов'язаної з високою ймовірністю успіху терапії, але 
тільки тоді, коли можуть бути використані більш високі дози препарату, ніж зазвичай, або 
коли препарат фізіологічно зосереджено на місці інфекції. 

с) Стійкий (С). Штам дріжджового гриба визначається як стійкий за рівнем 
антимікробної активності, яка пов'язана з високою ймовірністю терапевтичної невдачі. 

6. Дикий тип (ДT). Штам дріжджового гриба визначається як ДT для виду за умови  
відсутності придбаних і мутаційних механізмів резистентності, які виявляються 
фенотиповими методами, до агента про який йде мова. 

7. Недикий тип (НДТ). Штам дріжджового гриба визначається як НДТ для видів за умови 
наявності придбаних і мутаційних механізмів резистентності, які виявляються фенотиповими 
методами, до агента про який йде мова. 

Примітки
а) Штам дріжджового гриба класифікують як Ч, ПС або С на основі граничних значень в 
певній фенотипічній тест-системі. 

б) Штам дріжджового гриба класифікують як ДT або НДТ шляхом застосування 
відповідного порогового значення (ECOFF) в певній фенотипічній тест-системі. 

в) Мікроорганізми НДТ є сховищем для одного або кількох механізмів резистентності, 
але, в залежності від значень клінічних граничних значень, мікроорганізми ДT і НДT 
можуть або не можуть клінічно реагувати на лікування препаратом. 
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d) Дикий тип представлений у вигляді ДT ≤z мг/л і не-дикий тип, як НДТ> z мг/л (де z 
є ECOFF). ECOFF є найвищим значення MIК для ізолятів позбавлених механізмів 
резистентності які виявляються фенотипічними методами. 

е) ECOFF не змінюватиметься, якщо не накопичився додатковий розподіл MIК, який 
вказує на необхідність регулювання. 

8. Референс-штам для контролю якості. Штам із каталогу, охарактеризований зі стійким, 
визначеним фенотипом і/або генотипом чутливості до протигрибкових препаратів. Вони 
можуть бути отримані з колекцій культур і використані для контролю якості. 

9. Метод визначення чутливості. 
а) Розведення у бульйоні. Методика послідовних розведень (зазвичай двократних) 

протигрибкових препаратів роблять в рідкому поживному середовищі, інокулюють 
стандартизованою кількістю мікроорганізмів і інкубують заданий час. Мета цього методу - 
визначення МІК. 

б) Мікророзведення. Проведення розведень у бульйоні у мікротитрувальному 
планшеті із номінальним об’ємом у лунці приблизно 300 мкл. 

10. Бульйон. Рідке поживне середовище, яке використовується для in vitro вирощування 
грибів. 

11. Інокулюм. Кількість грибів (колонієутворюючих одиниць) суспендованих в певному 
об’ємі. Інокулюм виражають як колонієутворюючі одиниці в мл (КУО/мл). 

Процедури. 
Загальні положення 
 Дослідження проводять в мікротитрувальних планшетах з лунками з плоским дном. Не 

слід використовувати кришки для зниження випаровування, так як це впливає на 
концентрацію кисню. 

 Попередні дані свідчать про те, що тканино оброблені мікротитрувальні планшети в
порівнянні з не-тканино обробленими сприяють отриманню різних значень MIК
(неопубліковані дані). Крім того, різні пластики можуть впливати на зв'язування препаратів,
що також може вплинути на значення МІК. Необхідні подальші дослідження для уточнення
цих питань. Здебільшого, значення MIК, представлені комітетом EUCAST по ECOFF і
граничні значення були отримані з використанням тканино оброблених мікротитрувальних 
планшетів і, отже, більш ймовірно, дають подібні значення MIК. Метод заснований на
приготуванні розчинів протигрибкових препаратів, об’ємом 100 мкл на лунку, до якої
додається 100 мкл інокулюму.

Поживне середовище 
 Рекомендується середовище RPMI 1640 (з L-глутаміном і індикатором рН, але без 

бікарбонату) з додаванням глюкози до кінцевої концентрації 2% (RPMI, 2% G) [4]. Було 
показано, що використання 2%, а не стандартної концентрації глюкози 0,2%, призводить до 
кращого росту і сприяє визначенню граничних значень [5]. Для середовища RPMI 1640 
рекомендується використовувати буфер 3-(N-морфоліно) пропансульфонова кислота (МОПС) 
в кінцевій концентрації 0,165 моль/л, рН 7,0. Склад середовища RPMI 1640, наданий  в таблиці 
1.

Рекомендоване середовище, RPMI з додаванням 2% глюкози (RPMI, 2% G), готують 
подвійної концентрації (додавати на 50% [1:1] розчин, оскільки додається інокулюм; див. 
"підготовка робочих розчинів і далі) наступним чином: 

1. Додати компоненти, представлені в таблиці 2 до 900 мл дистильованої води. 
2. Перемішати до повного розчинення компонентів. 



182

3. При перемішуванні довести рН до 7,0 при 25 0C за допомогою 1 М гідроксиду натрію. 

4. Додати воду до кінцевого об'єму 1000 мл. 
5. Стерилізувати за допомогою фільтра з розміром пор 0,22 мкм. 

6. Зберігати при температурі 4 0C або нижче терміном до 6 місяців. 

7. Для цілей контролю якості, використовувати одну аліквоту стерилізованого 
середовища для перевірки на стерильність, для повторної перевірки рН (6,9-7,1 прийнятно) та 
для контролю росту еталонного штаму. 

Середовище для дослідження амфотерицину В 
Поки що рекомендується, щоб середовище RPMI 2% G також використовувалось для 

дослідження амфотерицину В. Була проведена оцінка несинтетичного бульйону Antibiotic 
Medium 3 (AM3), із додаванням глюкози до кінцевої концентрації 2%, для визначення 
резистентності до амфотерицину В [6-9]. Проте, є відмінності в цьому середовищі від серії  до 
серії, а також у використанні середовища від різних виробників. Попередні результати також 
показують, що щільність інокуляту 0,5-2,5·105 КУО/мл занадто висока для  дослідження 
амфотерицину В з використанням середовища AM3 [6]. 

Протигрибкові препарати 

Загальна інформація 
 Всі розчини протигрибкових препаратів повинні бути приготовлені відповідно до правил 

організації виробництва і контролю якості лікарських засобів. Протигрибкові препарати у 
вигляді субстанцій повинні бути отримані безпосередньо від виробника або з надійних 
комерційних джерел. Лікарські форми препаратів неповинні використовуватися, оскільки вони 
часто містять допоміжні речовини, які можуть перешкоджати дослідженню чутливості. Для 
субстанції протигрибкових препаратів повинні бути вказані міжнародна непатентована назва, 
номер серії, активність, термін придатності і рекомендований режим зберігання. Субстанції 
слід зберігати в закритих контейнерах при -200С або нижче з вологопоглиначем, крім тих 
випадків, коли виробник рекомендує інше. Гігроскопічні речовини повинні бути розподілені у 
вигляді аліквот, для кожного дослідження необхідно використовувати одну аліквоту. Для 
уникнення конденсації вологи, перед відкриттям слід зігрівати контейнери до кімнатної 
температури. 

Приготування основного розчину 
 Розчини протигрибкових препаратів повинні бути приготовлені після перевірки 

активності партії субстанції протигрибкового препарату. Розрахунок маси субстанції 
препарату або обсягу розчинника, необхідного для приготування основного розчину, 
обчислюють за формулами: 

Вага (г) =      Об’єм( л)х Концентрація( г/л)  
Активність (мг/г) 

Об’єм (л)    =    Вага(г) х Активність(мг/г) 
Концентрація (мг/л)
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Порошок протигрибкового препарату повинен бути зважений на аналітичних вагах, які 
були калібровані дозволеною еталонною гирею із сертифікованої метрологічної організації. 
Частина зважуваного протигрибкового порошку повинна перевищувати точність 
вимірювання, принаймні, в 10-100 разів. Підготувати розчин протигрибкового препарату в 
концентрації щонайменше, в 200 разів вище, ніж найвища концентрація, що буде використана 
в мікротитрувальному планшеті. Інформація про розчинність протигрибкових препаратів 
повинна бути надана постачальником препарату. Розчинники, інші ніж вода, необхідні для 
розчинення більшості протигрибкових препаратів надані у таблиці 3. Це має важливе значення 
для забезпечення повного розчинення препарату перед заморожуванням. Деякі протигрибкові 
препарати можуть важко розчиняються в результаті чого штучно підвищується МІК. 
Помістіть пробірку з основним розчином на ротаційному столі протягом години або більше, 
перш ніж продовжити долати цю проблему. Стерилізація основних розчинів зазвичай не 
потрібна. Проте, при необхідності процедура стерилізації повинна бути підтверджена за 
допомогою відповідних засобів (наприклад, зразки, отримані до і після фільтрації повинні 
аналізуватися), щоб гарантувати, що лікарські препарати не адсорбуються (наприклад, 
стерильний фільтр) або не деградують під час процесу. 

 Якщо не вказано інше виробником препаратів, розчини лікарських засобів зберігають в 
малих обсягах в стерильних поліпропіленових або поліетиленових флаконах при -70 ºC або 
нижче. Препарати можуть зберігатися при -70 ºC протягом принаймні шести місяців без 
істотної втрати активності [10, 11]. Ехінокандіни раніше розглядалися як нестійкі при -70° C, 
однак, вони були визнані стабільними протягом принаймні 6 місяців при цій температурі [11]. 
Дістаньте флакони із -70 ºC і використовуйте їх в той же день. Якщо будь-який лікарський 
препарат не був використаний в той же день, його необхідно знищити. Значне погіршення 
протигрибкового препарату відображено в результатах дослідження чутливості штамів для 
контролю якості (доступно на сайті EUCAST http://www.EUCAST.org). У разі необхідності, 
препарат може бути проаналізований, щоб визначити ефективність. 

Приготування робочих розчинів 
 Діапазон концентрацій, обраних для дослідження, залежить від мікроорганізму і 

протигрибкового препарату. Обраний діапазон концентрацій повинен дозволяти визначення 
МІК для відповідних контрольних штамів. Рекомендовані діапазони концентрацій препаратів 
наведено в таблиці 2. Серії двократних розведень з розрахунку 1 мг/л готують в подвійній 
концентрації 2% RPMI G. 2% середу RPMI G використовують в планшетах, готують подвійну 
кінцеву концентрацію, щоб забезпечити 50% розведення після додавання інокулюму, 
приготованого в дистильованій воді.  

 Розведення слід готувати відповідно до рекомендацій ISO [8]. Альтернативні схеми 
розведення можуть використовуватися, якщо вони рекомендовані для виконання, також як і 
референтний метод [9]. Наприклад, альтернатива, яка використовує менші обсяги, щоб 
приготувати серії розведень з кінцевої концентрацією 0.125-64 мг/л як показано в таблиці 4 
(також див. Таблицю 3, щоб перевірити розчинник, необхідний для кожного протигрибкового 
препарату). 

Короткий виклад кроків, необхідних для приготування робочих розчинів (2 х кінцева 
концентрація) виглядає наступним чином: 

1. Дістати основній розчин протигрибкового препарату із морозильнику -70 ºC. Деякі 
протигрибкові препарати можуть бути важко розчинні в результаті чого штучно підвищується 
МІК. Розміщення пробірки із основним розчином на ротаційному столі протягом години або 
більше, перед подальшими діями долає цю проблему. 

2. Розлити відповідні обсяги розчинника (зверніться до таблиці 3 для розчинників і 
таблиці 4 для обсягу розчинників) в наступні дев'ять пробірок.

3. Виконати кроки, описані в таблиці 4, щоб зробити серію розведення в 200 разів до 
кінцевої концентрації. Аналогічні схеми розведення основної концентрації 3200 мг/л або 1600 
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мг/л на стадії 1 таблиці 4 необхідні для серії розведень 0.03-16 мг / л і 0.015-8 мг / л 
відповідно.

4. Розподілити середовище RPMI 2% G подвійної концентрації по 9,9 мл в 10 пробірок.
5. Взяти 100 мкл з кожної пробірки з 200 х кратної кінцевої концентрації 

протигрибкового лікарського засобу в розчиннику і перенести в десять пробірок з 9,9 мл 
культурального середовища (розведення 1:100). Концентрація розчинника в середовищі 
пробірки для культивування становить 1%, а концентрація протигрибкових засобів 2 х кратна 
кінцева концентрація.

Альтернативні схеми розведення можуть бути використані, якщо вони показані для 
виконання, а також в якості еталонного методу [13]. 

Приготування мікротитрувальних планшетів 
 Використовують стерильні пластикові (уникаючи високо зв'язуючого пластику), 

одноразові, 96 лункові мікротитрувальні планшети з плоскодонними лунками, без кришки для 
захисту від випаровування, з номінальним об’ємом близько 300 мкл. В перші лунки колонок з 
1 по 10  мікротитрувального планшету внести по 100 мкл з кожної з пробірок, що містять 
відповідну концентрацію (2 х кратна концентрація) протигрибкового препарату. Наприклад, 
ітраконазол, внести в першу лунку 1-го стовпчика середовище, що містить 16 мг/л препарату, 
в першу лунку 2-ї колонки, середовище, що містить 8 мг/л препарату, і так далі до першої 
лунки 10-го стовпчика, середовище, що містить 0,03 мг/л. 

У перші лунки колонок 11 і 12 внести 100 мкл середовища RPMI 2% G подвійної 
концентрації. 

Таким чином, перші лунки колонок від 1 до 10 будуть містити 100 мкл подвійної 
кінцевої концентрацій протигрибкового препарату у середовищі RPMI 2% G подвійній 
концентрації з 1% розчинника. Перші лунки колонок 11 і 12 будуть містити середовище RPMI 
2% G подвійної концентрації. 

Зберігання мікротитрувальних планшетів 
 Планшети можуть бути запечатані в поліетиленові пакети або алюмінієву фольгу і 

зберігатися замороженими при -70 ºC або нижче строком до 6 місяців або при -20 ºC не більше 
ніж на 1 місяць без втрати активності препаратів [11]. Ехінокандіни менш стабільні, тому 
підготовлені планшети повинні зберігатися при температурі -70 ° С (а не -20 ° C) 
(неопубліковані дані M. Cuenca-Estrella). 

 Розморожені планшети, не повинні бути повторно заморожені. Планшети повинні бути 
використані відразу ж, після розмороження, зокрема МІК анідулафунгіну може зрости, якщо 
планшети витримують при кімнатній температурі після того, як вони були розморожені і 
перед інокуляцією. 

Приготування інокулюму 
 Стандартизація інокулюму важлива для точної і відтворюваної оцінки чутливості до 

протигрибкових препаратів. Інокулюм повинен бути приготований шляхом суспендування в 
стерильній дистильованій воді 5 типових колоній, отриманих з 18-24 годинної культури на 
поживному середовищі. Кінцева концентрація інокулюму повинна становити 0,5х105 -2,5х105

КУО / мл. 
Метод суспендування колоній  
1. Культивувати все дріжджі при температурі 34 – 37 0С в аеробних умовах на 

неселективних поживних середовищах (агар Сабуро або картопляно-глюкозний агар) за 18-48 
годин до дослідження. 

2. Приготувати інокулюм, змішавши 5 окремих колоній 24-годинної культури, > 1мм в 
діаметрі, як мінімум, в 3 мл стерильної дистильованої води. 

3. Рівномірно розмішати інокулюм інтенсивним струшуванням на вортексі 15 сек 2000 
об/хв. Порівняти щільність інокулюму з щільністю стандарту 0,5 МакФарланд (Таблиця 5) за 
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коефіцієнтом поглинання світла спектрофотометром при довжині хвилі 530 нм і додати 
стерильної дистильованої води, якщо необхідно. Отримана суспензія містить 1-5·106 КУО / 
мл. Приготувати робочу суспензію, шляхом розведення стерильною дистильованою водою у 
співвідношенні 1:10 стандартизованої суспензії до 1-5·105 КУО / мл.

Cryptococcus spp.
Cryptococcus spp. є неферментуючими дріжджовими грибами. Відсутність ферментації 

перешкоджає їх росту у мікротитрувальних планшетах, при дослідженнях проведених 
відповідно до протоколів, запропонованих як CLSI так і EUCAST. Нещодавно було проведено 
всебічне дослідження варіантів процедури визначення чутливості EUCAST в порівнянні зі 
стандартною процедурою для Candida [14]. Модифікації включали:  

1) поживне середовище (RPMI середовище у порівнянні із дріжджовою азотистою 
основою [YNB]),  

2) концентрація глюкози (0,2% проти 2%),  
3) джерело азоту (сульфат амонію),  
4) температура (30 ° С проти 35 ° С ),  
5) струшування,  
6) розмір інокулята (103, 104, і 105 клітин).  
Темпи зростання і МІК були проаналізовані та порівняні. Хоча використання YNB 

середовища, зменшення температури інкубації до 30 ° С і струшування планшетів під час 
інкубації збільшували швидкість росту, не було ніяких істотних відмінностей між МІК, 
отриманих з використанням різних методів. Значення MIК відрізнялися не більше двох 2-
кратних розведень. Тому рекомендується на деякий час прийняти методологію EUCAST для 
тестування видів Cryptococcus. Отже, рекомендується використовувати RPMI 2% G в якості 
середовища для росту, остаточна щільність інокулята 0,5 · 105 і 2,5 х 105 КУО / мл, інкубація 
без струшування і зчитування планшетів, коли значення оптичної густини (ОГ) перевищує 
фоновий рівень на 0,2. У випадках з недостатнім ростом передбачається, повторне 
випробування, але з інкубацією планшетів при 30 ° C.

Інокуляція мікротитрувальних планшетів 
 Мікротитрувальні планшети повинні бути інокульовані протягом 30 хв після 

приготування суспензії, для того, щоб підтримувати концентрацію життєздатних клітин. 
Струсіть посівний матеріал суспензії і інокулюйте кожну лунку планшета 100 мкл 1-5 · 105

КУО/мл суспензії дріжджів, не торкаючись вмісту лунки. Це дасть необхідну кінцеву 
концентрацію лікарського засобу і щільності інокулята (кінцевий інокулят = 0,5-2,5 · 105

КУО/мл). Крім того, інокулюйте лунку контролю росту (колонка 11), що містить 100 мкл 
стерильного середовища, вільного від препарату, 100 мкл тієї ж посівної суспензії. Заповніть 
колонку 12 планшета 100 мкл стерильної дистильованої води з партії, що використовується 
для приготування інокулята в якості контролю стерильності для середовища і дистильованої 
води (середовище вільне від препарату). Використовуйте контроль таким же способом, кожен 
раз, коли проводите дослідження. 

 Облік життєздатності слід проводити з метою контролю якості, щоб гарантувати, що 
тестові лунки містять від 1-5 ·105 КУО / мл в такий спосіб. Суспензію гомогенізують на 
вортексі зі швидкістю 2000 обертів за хвилину. Потім петлею об’ємом 10 мкл беруть 
суспензію і розсівають штрихом по поверхні підходящого поживного середовища (наприклад, 
агар Сабуро з декстрозою або хромогенний агар), який потім витримують протягом 24-48 год 
або до того часу коли колонії можуть бути перевірені на чистоту. Готують подальше 
розведення 50 мкл суспензії в 4,95 мл стерильної дистильованої води, гомогенізують і 10 мкл 
розподіляють по поверхні агарового середовища забезпечить додатковий підрахунок - від 
десяти до п'ятдесяти колоній можна було б очікувати. Рекомендується такий контроль 
проводити для кожного ізоляту, коли лабораторія проводить таке дослідження рідко, при 
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наявності підозр щодо незрозумілих результатів, або періодично (визначається локально в 
залежності від необхідності). 

Інкубація планшет 
 Інкубуйте планшети без струшуванні при температурі 35 + 20С в аеробних умовах 24 + 2 

години. Коефіцієнт поглинання світла <0,2 вказує на поганий ріст і найчастіше спостерігається 
у штамів Candida parapsilosis і Candida guilliermondii. Такі планшети слід додатково 
інкубувати ще 12-24 години і потім повторно врахувати результати. 

 Нездатність досягти коефіцієнта поглинання світла рівного 0.2 після 48 годинної 
інкубації вказує на невдале дослідження. Як зазначено вище, при коефіцієнті поглинання 
світла < 0,2 після 48 годин інкубації Cryptococcus spp. слід рекомендувати повторити 
дослідження з інкубацією при 300С [10]. 

Облік результатів 
 Планшети повинні бути прочитані за допомогою рідера. Рекомендована довжина хвилі 

для вимірювання коефіцієнта поглинання світла планшетів дорівнює 530 нм, проте, можна 
використовувати, наприклад, 405 нм або 450 нм. Фонове значення має бути обчислено з 
результатів обліку в лунках. 

Амфотерицин В 
 МІК амфотерицину В - найменша концентрація, що викликає інгібіцію росту > 90% від 

значення лунки з контролем без препарату. 

Флуцитозин, азоли і ехінокандини 
 МІК флуцитозину (5-флуцитозин), азолових протигрибкових препаратів і ехінокандинов 

- найменша концентрація, що викликає інгібіцію росту > 50% від значення лунки з контролем 
без препарату. 

Інтерпретація результатів 
 EUCAST встановив граничні значення для більшості активних речовин проти дріжджів і 

видів Candida (які разом з відповідною довідковою літературою зустрічаються в публікаціях і 
на веб-сайті EUCAST [15-17] http://www.EUCAST.org). Інтерпретація МІК для інших 
комбінацій препарат : організм при відсутності граничних значень є складним завданням, і має 
бути зроблена дуже ретельно приймаючи до уваги будь-які наявні дані, включаючи клінічний 
досвід, ефективність препарату під час терапії тощо. Проте, MIК все ще може надати деяку 
інформацію про сприйнятливість, і важливо відмітити, що відтворюваність МІК для інших 
дріжджів є важливою передумовою для майбутнього ECOFF і відбору граничних значень.

Контроль якості 
 Процедури контролю є засобом, за допомогою яких забезпечується якість результатів і 

детально описані в CLSI [18]. Рутинні дослідження контролю якості проводяться з 
використанням контрольних штамів. 

Контрольні штами 
 МІК контрольних штамів, в ідеалі, повинні перебувати в середині допустимого діапазону 

досліджуваних двократних розведень; контрольні штами повинні давати стабільні результати 
при визначенні чутливості до протигрибкових препаратів. Рекомендовані контрольні штами, 
наведені в таблиці 4, були відібрані у відповідності з наступними критеріями [11; 12]. Недавнє 
дослідження показало, що два найбільш часто використовуваних контрольних штами - С. 
parapsilosis ATCC 22019 і С. krusei ATCC 6258 є недостатньо чутливі для виявлення змін 
активності каспофунгіна і що для цієї мети підходять C. albicans ATCC 64548 або C. albicans
АТСС 64550 [12 ]. Контрольні штами повинні бути отримані з надійного джерела, такого як 
Американська колекція типових культур (ATCC), Національна колекція патогенних грибів 
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(NCPF), Центральне бюро культур грибів (CBS) або комерційних постачальників, що 
пропонують подібні гарантії якості. 

Зберігання контрольних штамів 
 Культури дріжджів можуть зберігатися в ліофілізованому або замороженому вигляді при 

температурі -60 ° C або як описано нижче [13]. Культури можуть бути збережені на короткий 
термін на агарі Сабуро або картопляно-декстрозному агарі при 2-8 ° С, нові культури 
готуються із заморожених запасів кожні два тижні. 

Рутинне використання контрольних штамів 
Для звичайного використання контрольних штамів, свіжі культури повинні бути 

приготовлені із скошеного агару, заморожених або ліофілізованих культур шляхом посіву на 
неселективні агарові середовища (наприклад, агар Сабуро з декстрозою або картопляний агар 
з декстрозою). 

1. Принаймні один контрольний штам повинен бути включений в дослідження і МІК 
має знаходитися в межах встановлених діапазонів (доступних на веб-сайті EUCAST 
http://www.EUCAST.org). Якщо більш ніж один з 20 тестів виходить за допустимі межі, 
джерело помилки повинно бути досліджене. 

2. Кожен тест повинен включати лунку середовища без протигрибкового препарату, 
щоб продемонструвати ріст досліджуваних організмів і забезпечити контроль каламутності 
для обліку граничних значень.

3. Субкультура посівного матеріалу на відповідному середовищі (переважно 
хромогенне середовище), щоб забезпечити чистоту і отримати нові колонії, якщо потрібно 
повторне тестування.

4. Досліджують кожну нову партію середовища, багато планшетів і багато середовища 
RPMI 1640 2% G, щонайменше, двома штамами контролю якості (доступний на веб-сайті 
EUCAST http://www.EUCAST.org), щоб гарантувати, що МІК падають в межі очікуваного 
діапазону.
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Таблиця 1. Склад середовища RPMI 1640 

Компонент г/л 
L-аргінін (вільна основа) 0,200
L-аспарагін (безводний) 0,050
L-аспарагінова кислота 0,020
L-цистеін 2HCI 0,0652
L-глютамінова кислота 0,020
L-глютамін 0,300
Гліцин 0,010
L-гістидин (вільна основа) 0,015
L-гідроксипролін 0,020
L-ізолейцин 0,050
L-лейцин 0,050
L-лізин HCl 0,040
L-метіонін 0,015
L-фенілаланін 0,015
L-пролін 0,020
L-серин 0,030
L-треонін 0,020
L-триптофан 0,005
L-тирозин   2Na 0,02883
L-валін 0,020
Біотин 0,0002
D-пантоненова кислота 0,00025
Холіна хлорид 0,003
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Фоліева кислота 0,001
Міо-інозитол 0,035
Ніацинамід 0,001
Параамінобензойна кислота 0,001
Піридоксин HCI 0,001
Рибофлавін 0,0002
Тіамин HCl 0,001
Вітамін В12 0,000005
Нітрат кальція H2O 0,100
Хлористий каліий 0,400
Сульфат магнія (безводний) 0,04884
Натрій хлорид 6,000
Фосфат натрія, двохосновний (безводний) 0,800
D-глюкозаа 2,000
Глютатіон, відновлений 0,001
Феноловий червоний, Na 0,0053
а 

Слід відмітити, що середовище містить 0,2 % глюкози

Таблиця 2. Компоненти середовища RPMI 2% G 

Компонент 2 х концентрація
Дистильована вода 900 мл а

RPMI 1640 (Таблиця 1) 20,8 г 
MOPS (3- N-морфолін пропансульфонієва кислота) 69,06 г 
Глюкоза 36 г 
а Розчинити порошки в 900 мл дистильованої води. При розчиненні і при перемішуванні, довести рН до 7,0 

при 25 ° С з використанням 1 М гідроксиду натрію. Додати додаткову кількість води до кінцевого об'єму 1 л. 
Стерилізувати фільтруванням перед використанням. 

Таблиця 3. Розчинники для приготування основних розчинів, властивості і 
відповідні діапазони досліджуваних концентрацій протигрибкових препаратів 

Протигрибковий 
препарат 

Розчинник Властивості Досліджувані 
діапазони (мг/л) 

Амфотерицин В ДМСО Гідрофобний 0,008-4

Анідулафунгін ДМСО Гідрофобний 0,008-4

Каспофунгін ДМСО Гідрофобний 0,008-4

Флуконазол ДМСО/Вода Гідрофобний/ гідрофільний 0,125-64

Флуцитозин Вода Гідрофільний 0,125-64

Ісавуконазол ДМСО Гідрофобний 0,008-4

Ітраконазол ДМСО Гідрофобний 0,008-4

Мікафунгин ДМСО Гідрофобний 0,008-4
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ДМСО – диметилсульфоксид 
а  Відповідно до інструкцій виробника. Оригінальна чиста субстанція, що випускається Pfizer, легко 

розчинна у воді. Субстанція, що купується в Сигма-Aldrich, однак, має високу гідрофобність, і погано 
розчиняється у воді і тому її слід розчиняти в ДМСО відповідно до рекомендацій виробника. 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?lang=en&N4=F8929|SIGMA&N5=SE
ARCH_CONCAT_PNO|BRAND_KEY&F=SPEC).

Таблиця 4. ІSО Схема приготування серії розведень протигрибкових препаратів з 
кінцевою концентрацією 0,125-64 мг / л 

Крок Концентрація 
(мг/л) 

Джерело Об’єм 
протигрибковог

о препарату 
(мкл) 

Об’єм 
розчинника а

(мкл) 

Проміжна 
концентрація 

Концентрація (мг/л) 
після разведення 

1:100 із подвійною 
концентрацією 
RPMI 2% G б

12 800 в Основ 200 0 12,800 128
12 800 Основ 100 100 6,400 64
12 800 Основ 50 150 3,200 32
12 800 Основ 50 350 1,600 16
1600 Крок 4 100 100 800 8
1600 Крок 4 50 150 400 4
1600 Крок 4 50 350 200 2
200 Крок 7 100 100 100 1
200 Крок 7 50 150 50 0,5
200 Крок 7 25 175 25 0,25

а – Зверніться до таблиці 3 для розчинників, необхідних, для приготування розведень протигрибкових 
препаратів. 

б - Разведення 1: 1 з інокулюмом   дає кінцеву концентрацію  у половину вказаних. 
в - Для послідовних розведень із самими високими   кінцевими концентраціями 16 мг/л або 8 мг/л починають 

з основних концентрацій 3200 мг/л і 1600 мг/л відповідно. 

Таблиця 5 Приготування стандарту мутності 0,5 за МакФарландом 
(див. Розділ V. Визначення чутливості до антибіотиків диско-дифузійним методом, таблиця 2)  

Посаконазол ДМСО Гідрофобний 0,008-4

Вориконазол ДМСО Гідрофобний 0,008-4



ХІ.ІІ Визначення мінімальної інгібуючої концентрації протигрибкових агентів  
методом розведення у бульйоні для конідієутворюючих грибів 

Джерело: EUCAST E.DEF 9.3.1  січень 
Кінцевий документ EUCAST E.DEF 9.3.1   

Вступ 
Визначення чутливості проводять у грибів, які викликають захворювання, особливо  
інвазивні, рецидивуючі або у випадку неефективності терапії, а також коли є можливість 
природної або набутої резистентність або коли чутливість не може бути передбачена тільки 
на основі видової ідентифікації. Визначення чутливості грибів (AFST) також має важливе 
значення для цілей нагляду за резистентністю, епідеміологічних досліджень, а також для 
порівняння активності in vitro нових та існуючих препаратів. 
Методи розведення використовуються для встановлення мінімальної інгібуючої концентрації 
(МІК) антимікробних агентів. Вони є еталонними методами для визначення антимікробної 
чутливості, і в основному використовуються: для встановлення активності нових 
протигрибкових агентів, щоб підтвердити чутливість організмів, які дають двозначні 
результати в інших форматах тесту (таких як комерційні тести), і для визначення чутливості 
мікроорганізмів, де інші формати аналізу можуть бути ненадійними або ще не підтверджені 
(який досі є загально прийнятим методом визначення чутливості цвілевих грибів). При 
використанні методів розведень, гриби оцінюють щодо їх здатності давати достатній ріст в 
лунках мікротитрувального планшету із бульйоном та  серійні розведення антимікробних 
агентів (метод мікророзведень у бульйоні). 
Протигрибкова МІК визначається як найнижча концентрація, записана в мг/л, препарату, 
який пригнічує ріст гриба. MIК інформує про чутливість або резистентність організму до 
протигрибкового препарату, що може допомогти в прийнятті рішень щодо лікування. 
Збільшення кількості варіантів для лікування інвазивних захворювань викликаних цвілевими 
грибами у поєднанні з документованою стійкістю до протигрибкових засобів серед деяких 
штамів і видів, підтвердило необхідність мають стандартизовані методи визначення 
чутливості в умовах in vitro як нових, так і досліджуваних протигрибкових препаратів проти 
клінічних ізолятів цвілевих грибів [1-10]. 
Перша версія стандарту була опублікована в якості остаточного документа, в липні 2008 
року [11]. Друга версія була оновлена з урахуванням сучасних знань про показання до 
визначення чутливості до протигрибкових препаратів цвілевих грибів, стабільність 
ехінокандинів, підготовка посівного матеріалу спеціально для Aspergillus (була включена 
спектрофотометрична стандартизація концентрації інокулята), практичні поради щодо 
врахування граничних значень (ілюстрації у вигляді картинок для врахування граничних 
значень) і інтерпретації граничних значень (підтвердження встановлених клінічних 
граничних значень) [12]. Ця третя версія була узгоджена з документом E.Def 7.3 (дріжджові 
гриби), деякі технічні деталі були включені, посилання були оновлені з урахуванням 
сучасних знань і були видалені діапазони MIК для контрольних штамів. Останнє було 
зроблено у зв’язку із створенням нового окремого документу, що підсумовує всі 
протигрибкові діапазони MIК для контрольних штамів (доступні на сайті EUCAST 
http://www.EUCAST.org) і для того, щоб уникнути необхідності поновлення документу на 
метод щоразу, коли встановлюється новий діапазон контролю якості. 

Галузь застосування 
Стандартний метод, описаний в даному документі, забезпечує точне вивчення чутливості 
цвілевих грибів шляхом визначення МІК протигрибкових препаратів. МІКі показують 
активність протигрибкового препарату при описаних умовах дослідження, і можуть бути 
використані для прийняття рішень, що стосуються лікування пацієнта після врахування 
інших факторів, наприклад, фармакокінетики, фармакодинаміки і механізмів резистентності. 
МІК також дозволяє класифікувати гриби як "чутливі" (Ч), "помірно-стійкі" (ПС), або 
"стійкі" (С) до протигрибкових препаратів, якщо встановлені відповідні граничні значення 
[13, 14]. Крім того, розподіл МІК може бути використано для підрозділу популяції грибів на 
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«дикий» чи «не дикий» тип, і таким чином, для визначення ізолятів з МІК вище значення 
«епідеміологічної точки відсікання» (ECOFF). 
Описаний тут спосіб призначений для проведення підходящої, легкої, швидкої і економічної 
методики для визначення чутливості до протигрибкових препаратів цвілевих грибів і 
полегшення ступеню підтвердження, наприклад, погодження в рамках зазначених діапазонів, 
між лабораторіями. Багато факторів впливають на MIК цвілевих грибів протигрибкових 
агентів, як показав Rambali і ін. [15]. Наприклад, МІК ітраконазолу проти Aspergillus значно 
залежала від форми лунок мікротитрувальних планшетів, концентрації посівного матеріалу, 
температури і тривалості часу інкубації. Таким чином, так як лабораторні технічні фактори 
мають винятково важливе значення, цей стандарт фокусується на умовах дослідження, 
включаючи підготовку посівного матеріалу і розміру інокулюму, часу інкубації і 
температури, а також складу середовищ. 
Терміни та визначення 
1. Протигрибковий препарат: речовина біологічного, напівсинтетичного або синтетичного 
походження, яке пригнічує ріст або життєздатність грибів, і таким чином може бути 
використано для лікування інфекцій. Дезінфектанти, антисептики і консерванти не входять 
до цього визначення. 
2. Властивості протигрибкових препаратів 
а) Активність. Фракція досліджуваної речовини, що проявляє протигрибкову активність. 
Активність виражається як масова частка в мг/г або як доза активності в Міжнародних 
Одиницях (МО) на грам, або як об'ємна частка або масова частка у відсотках, або як 
концентрація кількості речовини (масова частка) в молях на літр компонентів у 
досліджуваній речовині. 
б) Концентрація. Кількість протигрибкового препарату в певному об'ємі рідини. 
Концентрація виражається у мг/л. 
3. Основний розчин. Початковий розчин, який використовується для подальших розведень. 
4. Мінімальна інгібуюча концентрація (МІК): найменша концентрація, яка, за певних умов in
vitro, пригнічує видимий ріст грибів в межах певного періоду часу. МІК виражається в мг/л. 
5. Граничні значення. Конкретні значення МІК на основі яких гриби можуть бути віднесені 
до клінічних категорій "чутливий", "помірно-стійкий" і "стійкий". Ці граничні значення 
можуть бути змінені у зв'язку зі зміною обставин (наприклад, зміни в зазвичай 
використовуваних дозах препаратів) або, коли отримані додаткові дані/знання. 
а) Чутливий (Ч). Штам цвілевого гриба визначається як чутливий за рівнем антимікробної 
активності, пов'язаної з високою ймовірністю успіху терапії. 
б) Помірно-стійкий (ПС). Штам цвілевого гриба визначається як помірно-стійкий за рівнем 
антимікробної активності, пов'язаної з високою ймовірністю успіху терапії, але тільки тоді, 
коли можуть бути використані більш високі дози препарату, ніж зазвичай, або коли препарат 
фізіологічно зосереджено на місці інфекції. 
с) Стійкий (С). Штам цвілевого гриба визначається як стійкий за рівнем антимікробної 
активності, яка пов'язана з високою ймовірністю терапевтичної невдачі. 
6. Дикий тип (ДT). Штам цвілевого гриба визначається як ДT для виду за умови  відсутності  
придбаних і мутаційних механізмів резистентності, які виявляються фенотиповими 
методами, до агента про який йде мова. 
7. Недикий тип (НДТ). Штам цвілевого гриба визначається як НДТ для видів за умови 
наявності придбаних і мутаційних механізмів резистентності, які виявляються фенотиповими 
методами, до агента про який йде мова. 
Примітки
а) Штам цвілевого гриба класифікують як Ч, ПС або С на основі граничних значень в певній 
фенотипічній тест-системі. 
б) Штам цвілевого гриба класифікують як ДT або НДТ шляхом застосування відповідного 
порогового значення (ECOFF) в певній фенотипічній тест-системі. 
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в) Мікроорганізми НДТ є сховищем для одного або кількох механізмів резистентності, але, в 
залежності від значень клінічних граничних значень, мікроорганізми ДT і НДT можуть або 
не можуть клінічно реагувати на лікування препаратом. 
d) Дикий тип представлений у вигляді ДT ≤z мг/л і не-дикий тип, як НДТ> z мг/л (де z є 
ECOFF). ECOFF є найвищим значення MIК для ізолятів позбавлених механізмів 
резистентності які виявляються фенотипічними методами. 
е) ECOFF не змінюватиметься, якщо не накопичився додатковий розподіл MIК, який вказує 
на необхідність регулювання. 
8. Референс-штам для контролю якості. Штам із каталогу, охарактеризований зі стійким, 
визначеним фенотипом і/або генотипом чутливості до протигрибкових препаратів. Вони 
можуть бути отримані з колекцій культур і використані для контролю якості. 
9. Метод визначення чутливості. 
а) Розведення у бульйоні. Методика послідовних розведень (зазвичай двократних) 
протигрибкових препаратів роблять в рідкому поживному середовищі, інокулюють 
стандартизованою кількістю мікроорганізмів і інкубують заданий час. Мета цього методу - 
визначення МІК. 
б) Мікророзведення. Проведення розведень у бульйоні у мікротитрувальному планшеті із 
номінальним об’ємом у лунці приблизно 300 мкл. 
10. Бульйон. Рідке поживне середовище, яке використовується для in vitro вирощування 
грибів. 
11. Інокулюм. Кількість грибів (колонієутворюючих одиниць) суспендованих в певному 
об’ємі. Інокулюм виражають як колонієутворюючі одиниці в мл (КУО/мл). 
Процедури. 
Загальні положення 
 Дослідження проводиться в мікротитрувальних планшетах з лунками з плоским дном. 
Попередні дані свідчать про те, що тканино оброблені мікротитрувальні планшети в
порівнянні з не-тканино обробленими сприяють отриманню різних значень MIК
(неопубліковані дані). Крім того, різні пластики можуть впливати на зв'язування препаратів,
що також може вплинути на значення МІК. Необхідні подальші дослідження для уточнення
цих питань. Здебільшого, значення MIК, представлені комітетом EUCAST по ECOFF і
граничні значення були отримані з використанням тканино оброблених мікротитрувальних 
планшетів і, отже, більш ймовірно, дають подібні значення MIК. Метод заснований на
приготуванні розчинів протигрибкових препаратів, об’ємом 100 мкл на лунку, до якої
додається 100 мкл інокулюму.

Поживне середовище 
 Рекомендується середовище RPMI 1640 (з L-глутаміном і індикатором рН, але без 
бікарбонату) з додаванням глюкози до кінцевої концентрації 2% (RPMI, 2% G) [16, 17]. Було 
показано, що використання 2%, а не стандартної концентрації глюкози 0,2%, призводить до 
кращого росту і сприяє визначенню граничних значень [18]. Для середовища RPMI 1640 
рекомендується використовувати буфер 3-(N-морфоліно) пропансульфонова кислота 
(МОПС) в кінцевій концентрації 0,165 моль/л, рН 7,0. Склад середовища RPMI 1640, 
описаний в таблиці 1. Рекомендоване середовище, RPMI з додаванням 2% глюкози (RPMI, 
2% G), готують подвійної концентрації (додавати на 50% [1:1] розчин, оскільки  додається 
інокулюм; див "підготовка робочих розчинів і далі) наступним чином: 
1. Додайте компоненти, представлені в таблиці 2, до 900 мл дистильованої води. 
2. Перемішайте до повного розчинення компонентів. 
3. При перемішуванні доведіть рН до 7,0 при 25 ºC за допомогою 1 М гідроксиду натрію. 
4.  Додайте воду до кінцевого об'єму 1000 мл. 
5.  Стерилізуйте за допомогою фільтра з розміром пор 0,22 мкм. 
6.  Зберігайте при температурі 4 ºC або нижче терміном до 6 місяців. 
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7.  Для цілей контролю якості, використовуйте одну аліквоту стерилізованого середовища 
для перевірки на стерильність, для повторної перевірки рН (6,9-7,1 прийнятно) та для 
контролю росту з еталонного штаму. 

Протигрибкові препарати 

Загальна інформація 
 Всі розчини протигрибкових препаратів повинні бути приготовлені відповідно до 
правил організації виробництва і контролю якості лікарських засобів. Протигрибкові 
препарати у вигляді субстанцій повинні бути отримані безпосередньо від виробника або з 
надійних комерційних джерел. Лікарські форми препаратів неповинні використовуватися, 
оскільки вони часто містять допоміжні речовини, які можуть перешкоджати дослідженню 
чутливості. Для субстанції протигрибкових препаратів повинні бути вказані міжнародна 
непатентована назва, номер партії, активність, термін придатності і рекомендований режим 
зберігання. Субстанції слід зберігати в закритих контейнерах при -200С або нижче з 
вологопоглинача, крім тих випадків, коли виробники рекомендує інше. Гігроскопічні 
речовини повинні бути розподілені у вигляді аліквот, для кожного дослідження необхідно 
використовувати одну аліквоту. Щоб уникнути конденсації вологи, перед відкриттям слід 
зігрівати контейнери до кімнатної температури. 

Приготування основного розчину 
 Розчини протигрибкових препаратів повинні бути приготовлені після перевірки 
активності партії субстанції протигрибкового препарату. Розрахунок маси субстанції 
препарату або обсягу розчинника, необхідного для приготування основного розчину, 
обчислюють за формулами: 

Вага (г) =      Об’єм( л) х Концентрація( г/л)  
Активність (мг/г) 

Об’єм (л)    =    Вага(г) х Активність(мг/г) 
Концентрація (мг/л)

Порошок протигрибкового препарату повинен бути зважений на аналітичних вагах, які були 
калібровані дозволеною еталонною гирею із сертифікованої метрологічної організації. 
Частина зважуваного протигрибкового порошку повинна перевищувати точність 
вимірювання, принаймні, в 10-100 разів. Підготувати розчин протигрибкового препарату в 
концентрації щонайменше, в 200 разів вище, ніж найвища концентрація, що буде 
використана в мікротитрувальному планшеті. Інформація про розчинність протигрибкових 
препаратів повинна бути надана постачальником препарату. Розчинники, інші ніж вода, 
необхідні для розчинення більшості протигрибкових препаратів у таблиці 3. Це має важливе 
значення для забезпечення повного розчинення препарату перед заморожуванням. Деякі 
протигрибкові препарати можуть важко розчиняються в результаті чого штучно 
підвищується МІК. Помістіть пробірку з основним розчином на ротаційному столі протягом 
години або більше, перш ніж продовжити долати цю проблему. Стерилізація основних 
розчинів зазвичай не потрібно. Проте, при необхідності процедура стерилізації повинна бути 
підтверджена за допомогою відповідних засобів (наприклад, зразки, отримані до і після 
фільтрації повинні аналізуватися), щоб гарантувати, що лікарські препарати не адсорбуються 
(наприклад, стерильний фільтр) або деградують під час процесу. 
 Якщо не вказано інше виробником препаратів, зберігайте розчини лікарських засобів в 
малих обсягах в стерильних поліпропіленових або поліетиленових флаконах при -70 °C або 
нижче. Препарати можуть зберігатися при -70 ºC протягом принаймні шести місяців без 
істотної втрати активності [19]. Ехінокандіни раніше розглядалися як нестійкі при -70° C, 
однак, вони були визнані стабільними протягом принаймні 6 місяців при цій температурі 
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[20]. Дістаньте флакони із -70 ºC і використовуйте їх в той же день. Якщо будь-який 
лікарський препарат не був використаний в той же день, його необхідно знищити. Значне 
погіршення протигрибкового препарату буде відображено в результатах дослідження 
чутливості штамів для контролю якості (доступно на сайті EUCAST 
http://www.EUCAST.org). У разі необхідності, препарат може бути проаналізований, щоб 
визначити ефективність. 

Приготування робочих розчинів 
 Діапазон концентрацій, обраних для дослідження, залежить від мікроорганізму і 
протигрибкового препарату. Обраний діапазон концентрацій повинен дозволяти визначення 
МІК для відповідних контрольних штамів. Рекомендовані діапазони концентрацій препаратів 
наведені в таблиці 2. Серії двократних розведень з розрахунку 1 мг/л готують в подвійній 
концентрації 2% RPMI G. 2% середу RPMI G використовують в планшетах, готують 
подвійну кінцеву концентрацію, щоб забезпечити 50% розведення після додавання 
інокулюму, приготованого в дистильованій воді.  
 Розведення слід готувати відповідно до рекомендацій ISO [21]. Альтернативні схеми 
розведення можуть використовуватися, якщо вони рекомендовані для виконання, також як і 
референтний метод [9]. Наприклад, альтернатива, яка використовує менші обсяги, щоб 
приготувати серії розведень з кінцевої концентрацією 0.125-64 мг/л як показано в таблиці 4 
(також див. Таблицю 3, щоб перевірити розчинник, необхідний для кожного 
протигрибкового препарату). 
Короткий виклад кроків, необхідних для приготування робочих розчинів (2 х кінцева 
концентрація) виглядає наступним чином: 
1. Візьміть основній розчин протигрибкового препарату  із морозильнику -70 0C. Деякі п 
ротигрибкові препарати можуть бути важко розчинні в результаті чого штучно підвищується 
МІК. Розміщення пробірки із основним розчином на ротаційному столі протягом години або 
більше, перед подальшими діями долає цю проблему. 
2.  Розлийте відповідні обсяги розчинника (зверніться до таблиці 3 для розчинників і 
таблиці 4 для обсягу розчинників) в наступні дев'ять пробірок.
3.  Виконайте кроки, описані в таблиці 4, щоб зробити серію розведення в 200 разів до 
кінцевої концентрацію. Аналогічні схеми розведення основної концентрації 3200 мг/л або 
1600 мг/л на стадії 1 таблиці 4 необхідні для серії розведень 0.03-16 мг / л і 0.015-8 мг / л 
відповідно.
4. Розподіліть середовище RPMI 2% G подвійної концентрації по 9,9 мл в 10 пробірок.
5. Візьміть 100 мкл з кожної пробірки з 200 х кратної кінцевої концентрації 
противогрибкового лікарського засобу в розчиннику і перенесіть в десяти пробірок з 9,9 мл 
культурального середовища (розведення 1:100). Концентрація розчинника в середовищі 
пробірки для культивування становить 1%, а концентрація протигрибкових засобів 2 х 
кратна кінцева концентрація.
 Альтернативні схеми розведення можуть бути використані, якщо вони показані для 
виконання, а також в якості еталонного методу [22]. 

Приготування мікротитрувальних планшетів 
 Використовують стерильні пластикові (уникаючи високо зв'язуючого пластику), 
одноразові, 96 лункові мікротитрувальні планшети з плоскодонними лунками, без кришки 
для захисту від випаровування, з номінальним об’ємом близько 300 мкл. В лунки з 1 по 10  
кожної колонки мікротитрувального планшету внесіть по 100 мкл з кожної з пробірок, що 
містять відповідну концентрацію (2 х кінцева концентрація) противогрибкового препарату. 
Наприклад, ітраконазол, внесіть в лунку 1 середовище, що містить 16 мг/л препарату, в 
лунку 2, середовище, що містить 8 мг/л препарату, і так далі до колонки 10, середовище, що 
містить 0,03 мг/л.  
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У кожну лунку колонок 11 і 12 внести 100 мкл середовища RPMI 2% G подвійної 
концентрації. 
Таким чином, кожна лунка в колонках від 1 до 10 буде містити 100 мкл подвійної кінцевої 
концентрації протигрибкового препарату у середовищі RPMI 2% G подвійній концентрації з 
1% розчинника. Колонки 11 і 12 будуть містити середовища RPMI 2% G подвійної 
концентрації. 

Зберігання мікротитрувальних планшетів 
 Планшети можуть бути запечатані в поліетиленові пакети або алюмінієву фольгу і 
зберігатися замороженими при -70 °C або нижче строком до 6 місяців або при -20 °C не 
більше 1 місяця без втрати активності препаратів [11]. Ехінокандіни менш стабільні, тому 
підготовлені планшети повинні зберігатися при температурі -70 ° С (а не -20 ° C) 
(неопубліковані дані M. Cuenca-Estrella). 
 Після того, як планшети розморожені, вони не повинні бути повторно заморожені. 
Планшети повинні бути використані відразу ж, коли вони розморожені, зокрема МІК 
анідулафунгіну може зрости, якщо планшети витримують при кімнатній температурі після 
того, як вони розморожені і перед інокуляцією. 

Приготування інокулюму 
 Стандартизація посівного матеріалу має важливе значення для отримання точних і 
відтворених протигрибкових тестів на чутливість. Кінцева концентрація інокулюму повинна 
становити 1,0 х105 до 2,5х105 КУО / мл. 

Метод приготування інокулюму спор/конідій 

Ізоляти вирощують на картопляному агарі з декстрозою або Сабуро агарі з декстрозою 
або інших культуральних середовищах, де гриби здатні утворювати спори і інкубують при 35 
° С. Інокулюм готують зі свіжих, зрілих (2 - 5-добових) культур. У деяких випадках потрібно 
додаткова інкубація для належного утворення спор ізоляту. 
 Залийте колонії з приблизно 5 мл стерильної води із додаванням 0,1% Tween 20. Потім 
конідії ретельно зніміть стерильним ватним тампоном і переносіть за допомогою піпетки в 
стерильну пробірку. В якості альтернативи можна використовувати вологий стерильний 
ватний тампон, щоб акуратно доторкнутися до культури, і перенести спори в стерильну 
пробірку, що містить 5 мл води з додаванням Tween 20. Суспензію перемішували протягом 
15 секунд на вортексі при температурі приблизно 2000 обертів за хвилину. Загалом 
відповідні розведення зроблені для того, щоб досягти правильної концентрації для 
підрахунку в камері гемоцитометра (коментар до альтернативної процедури Aspergillus ssр. 
див. нижче). Посівний матеріал також повинен бути перевірений на предмет наявності гіф 
або грудок. Якщо виявлена значна кількість гіф (> 5% від грибкових структур), відберіть 5 
мл суспензії в стерильний шприц, прикріплений до стерильний фільтр з діаметром пор 11 
мкм, фільтрат збирають в стерильну пробірку. Цей крок видаляє гіфи і дає суспензію, що 
складається з конідій. Якщо грудки будуть виявлені, інокулят знову струшують на вортексі 
протягом ще 15 секунд. Повторюйте цю процедуру стільки разів, скільки необхідно, поки 
грудки більше не будуть зустрічаються. Регулюйте суспензію стерильною дистильованою 
водою від 2-х до 5 х 106 конідій/мл шляхом підрахунку конідій в камері гемоцитометра. В 
якості альтернативи, за умови, що фільтрується суспензія конідій Aspergillus може бути 
використаний спектрофотометр для встановлення концентрації суспензії, еквівалентній 0,5 
за МакФарланд [26, 27]. 
 Потім суспензію розбавляють у співвідношенні 1:10 стерильною дистильованою 
водою, щоб отримати кінцеву робочу концентрацію 2-5 х 105 КУО/мл [26-29]. 

Інокуляція мікротитрувальних планшетів 
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Мікротирувальні планшети повинні бути інокульовані протягом 30 хв після 
приготування інокулята, для того, щоб підтримувати концентрацію життєздатних конідій. 
 Струсіть на вортексі посівний матеріал і інокулюйте кожну лунку планшету 100 мкл 
суспензії конідій в концентрації від 2 до 5 × 105 КУО/мл, не торкаючись вмісту лунки. Це 
дасть необхідну кінцеву концентрацію лікарського засобу і щільності інокулята (кінцева 
щільність інокулята = 1 х 105 - 2,5 х 105 КУО / мл). 
 Також інокулюйте лунку для контролю росту (колонка 11), яка містить 100 мкл 
стерильного середовища, вільного від препарату, з 100 мкл тієї ж посівної суспензії. 
Заповніть стовпець 12 планшети 100 мкл стерильної дистильованої води з партії, що 
використовується для приготування інокулята в якості контролю стерильності для 
середовища і дистильованої води (тільки вільне від препаратів середовище). Контрольний 
штам повинен бути досліджений таким же способом, кожен раз, коли досліджується ізолят. 
 Слід проводити підрахунок життєздатності з метою контролю якості, щоб гарантувати, 
що тестові лунки містять від 1 х 105 до 2,5 × 105 КУО/мл, в такий спосіб. 10 мкл суспензії має 
бути розведено в 2 мл стерильної дистильованої води із додаванням 0,1% Tween 20. Потім 
суспензію перемішують на вортексі зі швидкістю 2000 обертів за хвилину. 100 мкл цієї 
суспензії наносять на поверхню відповідного агару (наприклад, агар Сабуро з декстрозою 
або картопляний агар з декстрозою), інкубують протягом 24-48 год або коли колонії можуть 
бути перераховані. Від 100 до 250 колоній повинно очікуватись із придатної досліджуваної 
суспензії. Далі розводять 100 мкл суспензії в 900 мкл стерильної дистильованої води із 
додаванням 0,1% Tween 20, струшують, і 100 мкл розподіляють по поверхні агарового 
середовища. Це забезпечить додатковий підрахунок - від десяти до п'ятдесяти колоній можна 
було б очікувати. Рекомендується такий контроль проводити для кожного ізоляту, коли 
лабораторія проводить таке дослідження рідко, при наявності підозр щодо незрозумілих 
результатів, або періодично (визначається локально в залежності від необхідності). 

Інкубація планшет 
Витримайте планшети без перемішування при 34 - 37 0 C в звичайному середовищі. Для 
мукорових результати слід враховувати через 24 години, коли видно достатній ріст, в той час 
як більшість інших форм слід враховувати результати через 48 год. У деяких випадках може 
бути потрібна додаткова інкубація 24 год для того, щоб отримати достатній ріст 
контрольного штаму (наприклад, тестування Scedosporium). Довша інкубація ніж 72 год не 
рекомендується. 

Облік результатів 
Граничне значення зчитується візуально шляхом запису ступеню росту в кожній лунці. 

- Граничні значення MIК для всіх препаратів, за винятком ехінокандинів: концентрація 
лікарського засобу не дає ніякого видимого оком росту є значенням MIК. Ігноруйте окремі 
колонії на поверхні і "пропущені лунки" (одна лунка без росту серед лунок із ростом). 
Рекомендується використовувати горизонтальний чорно-білий папір як фон для планшет для 
обліку результатів, оскільки лінія між білим і чорним кольором буде здаватись тільки 
гострою і чіткою, якщо дивитися через піднятий планшет  на лунки без росту мал. 1). 
- Мінімальна ефективна концентрація (MEК) граничних значень ехінокандинів є 
найнижча концентрація ехінокандинів в якій спостерігаються ненормальні, короткі і 
розгалужені кластери гіфів на відміну від довгих нерозгалужених гіфальних елементів, які 
добре видно в контролі росту (мал. 2). Це може в деяких випадках бути враховано візуально 
як найнижчу концентрацію лікарського засобу, що призводить до макроскопічної зміни 
нитчастого росту аналогічного тому, що спостерігається в позитивних контрольних лунках 
як то мікроколонії або гранульований ріст (які ігноруються), хоча це буває рідко. Коли це не 
так, то необхідно досліджувати невеликий об’єм з лунок під мікроскопом, щоб спостерігати 
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зміни морфології індукованої лікарським засобом, або може бути використаний 
інвертований мікроскоп для візуалізації змін всередині лунки.

Інтерпретація результатів 
 EUCAST встановив граничні значення для амфотерицину, ісавуконазолу, ітраконазолу, 
позаконазолу і вориконазолу і видів Aspergillus, які разом з відповідною довідковою 
літературою можна знайти в публікаціях і на веб-сайті EUCAST [13, 14]. Поки немає 
доступних даних щодо кореляції між MEК ехінокандинів і результатами лікування. 
Інтерпретація МІК для інших форм при відсутності граничних значень є складним 
завданням, і має бути зроблена дуже ретельно з урахуванням будь-яких наявних даних, 
включаючи клінічний досвід, вплив препаратів під час терапії тощо. Проте, MIК все ще може 
надати деяку інформацію про сприйнятливості, а головне покоління МІК для інших дріжджів 
є важливою передумовою для майбутнього ECOFF і відбору граничних значень. 

Контроль якості 
 Процедури контролю є засобом, за допомогою яких забезпечується якість результатів і 
детально описані в CLSI [18]. Рутинні дослідження контролю якості проводяться з 
використанням контрольних штамів. 

Контрольні штами 
 МІК контрольних штамів, в ідеалі, повинні перебувати в середині допустимого 
діапазону досліджуваних двократних розведень; контрольні штами повинні давати стабільні 
результати при визначенні чутливості до протигрибкових препаратів. Рекомендовані 
контрольні штами (доступні на сайті EUCAST http://www.EUCAST.org) були відібрані згідно 
рекомендацій [30]. 

Зберігання контрольних штамів 
 Культури дріжджів можуть зберігатися в ліофілізованому або замороженому вигляді 
при температурі -60 ° C або як описано нижче [31]. Культури можуть бути збережені на 
короткий термін (менше 2 тижнів) на агарі Сабуро або картопляно-декстрозному агарі при 2-
8 ° С, нові культури готуються із заморожених запасів кожні два тижні. 

Рутинне використання контрольних штамів 
 Для звичайного використання контрольних штамів, свіжі культури повинні бути 
приготовлені із скошеного агару або із заморожених або ліофілізованих культур шляхом 
посіву на неселективні агарові середовища (наприклад, агар Сабуро з декстрозою або 
картопляний агар з декстрозою). 

1. Принаймні один контрольний штам повинен бути включений в дослідження і МІК 
повинен знаходитися в межах встановлених діапазонів (доступних на веб-сайті EUCAST 
http://www.EUCAST.org). Два або більше штамів необхідні, якщо МІК для контрольного 
штаму виходить за межі діапазону досліджуваної концентрації для одного або декількох 
препаратів. Якщо результати MIК контрольного штаму поза діапазону дослідження слід 
повторити. Якщо більш ніж один з 20 тестів виходить за допустимі межі повинні бути 
досліджені джерела помилки. 

2. Кожен тест повинен включати лунку середовища без протигрибкового препарату, 
щоб продемонструвати ріст досліджуваних організмів і забезпечити контроль каламутності 
для читання кінцевих точок.

3. Субкультура посівного матеріалу на відповідному середовищі, щоб забезпечити 
чистоту і дати нові колонії, якщо потрібно повторне тестування.

4. Досліджують кожну нову партію середовища, багато планшетів і багато середовища 
RPMI 1640 2% G, щонайменше, двома штамами контролю якості (доступний на веб-сайті 
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EUCAST http://www.EUCAST.org), щоб гарантувати, що МІК падають в межах очікуваного 
діапазону.
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Таблиця 1. Склад середовища RPMI 1640 (див. Таблицю 1 підрозділу ХІ.І Визначення 
мінімальної інгібуючої концентрації протигрибкових агентів методом розведень у бульйоні 
для дріжджових грибів) 

Таблиця 2. Компоненти середовища RPMI 2% G (див. Таблицю 2 підрозділу ХІ.І 
Визначення мінімальної інгібуючої концентрації протигрибкових агентів методом розведень 
у бульйоні для дріжджових грибів) 

Таблиця 3. Розчинники для приготування основних розчинів, властивості і відповідні 
діапазони досліджуваних концентрацій протигрибкових препаратів 

Протигрибковий 
препарат 

Розчинник Властивості Досліджувані діапазони 
(мг/л) 

Амфотерицин Б ДМСО Гідрофобний 0,0312-16
Анідулафунгін ДМСО Гідрофобний 0,0312-16
Каспофунгін ДМСО Гідрофобний 0,0312-16
Ісавуконазол ДМСО Гідрофобний 0,0312-16
Ітраконазол ДМСО Гідрофобний 0,0156-8
Мікафунгин ДМСО Гідрофобний 0,0312-16
Посаконазол ДМСО Гідрофобний 0,0156-8
Вориконазол ДМСО Гідрофобний 0,0312-16

ДМСО – диметилсульфоксид 

Таблиця 4. ІSО Схема приготування серії розведень протигрибкових препаратів з 
кінцевою концентрацією 0,0312-16 мг / л 
Крок Концентрація 

(мг/л) 
Джерело Об’єм 

протигрибкового 
препарата (мкл) 

Об’єм
розчинника а

(мкл) 

Проміжна 
концентрац
ія 

Концентрація (мг/л) після 
розведення 1:100 із 
подвійною концентрацією 
RPMI 2% G б

1 3200 с Основний розчин 200 0 3200 32
2 3200 Основний розчин 100 100 1600 16
3 3200 Основний розчин 50 150 800 8
4 3200 Основний розчин 50 350 400 4
5 400 Крок 4 100 100 200 2
6 400 Крок 4 50 150 100 1
7 400 Крок 4 50 350 50 0,5
8 50 Крок 7 100 100 25 0,25
9 50 Крок 7 50 150 12.5 0,125
10 50 Крок 7 25 175 6.25 0,0625
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а – Зверніться до таблиці 3 для розчиників, необхідних, для приготування розведень протигрибкових препаратів. 
б - Розведення 1: 1 з інокулюмом   дає кінцеву концентрацію  у половину вказаних. 
с - Для послідовних розведень із самими високими   кінцевими концентраціями 8 мг/л починають з основної 
концентрації 1600 мг/л. 

Таблиця 5. Приготування стандарту мутності 0,5 за МакФарландом 

(див. Розділ V. Визначення чутливості до антибіотиків диско-дифузійним методом, таблиця 2)  

Малюнок 1. Ілюстрація того, як використання чорно-білого паперу під піднятим планшетом 
допомагає визначити різницю між чистими лунками (зелене коло) і лунками із слабким 
(помаранчеве коло), або інтенсивним ростом (червоне коло). 

Малюнок 2. Вологий препарат, який ілюструє мікроморфологічні відмінності між не 
пригніченим контролем росту A. fumigatus (зліва) з довгим і елегантним ростом гіф і 
пригніченим каспофунгіном ізолятом A. fumigatus (праворуч) з аномальним/ампутованим 
ростом гіф. 
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Candida spp. Таблиця клінічних граничних значень протигрибкових препаратів EUCAST, версія 8.0 від 
16.11.2015
МІК метод (стандартизований метод мікророзведень у бульйоні EUCAST) 
Середовище: RPMI1640-2% глюкози, МОПС буфер 
Інокулюм: кінцева концентрація 0,5x105 – 2,5x105 КУО / мл 
Інкубація: 18-24 години 
Облік результатів: спектрофотометричний, повна (> 90%) інгібіція для амфотерицину В, але 
для інших препаратів інгібіція росту 50%  
Контроль якості: С. parapsilosis ATCC 22019 або C. krusei ATCC 6258

Примітки 

1. Граничні значення, не пов’язані із видом визначаються на основі даних ФД/ФК і являються незалежними від 
розповсюдження МІК специфічних видів. Застосовуються для організмів, які не мають специфічних граничних 
значень. 
2. Епідеміологічні  точки відсікання для цих видів вще ніж у C. albicans.
3. Ізоляти, чутливі до анідулофунгіну, також як до мікафунгіну, слід вважати чутливими і до каспофунгіну, до тих 
пір поки не встановлять граничних значень для каспофунгіна. Аналогічно, ізоляти C. parapsilosis помірно стійки до 
анідулофунгіну та мікафунгіну можна вважати помірно стійкими докаспофунгину. Гранічні значення EUCAST для 
каспофунгина не встановлені, в связку із значними між лабораторними розбіжностями в діапазонах МПК для 
каспофунгина. 
4. МІК для C. tropicalis вище, ніж МІК C. albicans та C. glabrata на 1-2 лунки двократного розведення. В клінічних 
дослідженнях C. albicans в обох дозуваннях (100 та 150 мг на день). Однак, відмінності були незначними і чи буде 
це мати клінічне значення невідомо. МІК C. krusei приблизно на 3 лунки двократного розведення вище, ніж у C.
albicans, і аналогічно, для C. guilliermondii, вище приблизно на 8 лунок двократного розведення. Крім того, мала 
кількість випадків захворювань, викликаних цим видом грибів, включені і клінічні дослідження. Це означає, що у 
теперішній час недостатньо даних для вказівки, чи можна вважати популяцію дикого типу цих патогенів 
чутливою до к мікафунгіну. 
5. Штами із значенням МІК між чутливими та помірно стійкими граничними значеннями являються рідкими або 
про такі ще не повідомляли. Ідентифікацію та визначення чутливості до протигрибкових препаратів кожного 
ізолята слід повторити і якщо результат підтверджується, ізолят повинен бути відправлений  в референс-
лабораторію. До тих пір поки не буде даних відносно клінічної відповіді на ізоляти із доведеним МІК вище 
існуючого граничного значення резистентності, їх слід вважати стійкими.  

Граничні значення МІК (мг/л)
С. albicans С. glabrata С. krusei С. parapsilosis С. tropicalis С. guilliermondii Граничні 

значення, не 
пов’язані 
із видом 1

Препарат

Ч ≤ С > Ч ≤ С > Ч ≤ С > Ч ≤ С > Ч ≤ С > Ч ≤ С > Ч ≤ С > 

Амфотерицин В 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 НД НД НД НД 

Анідулофунгін 0,03 0,03 0,06 0,06 0,06 0,06 0,002 4 0,06 0,06 НД2 НД2 НД НД 

Каспофунгін Прим3 Прим3 Прим3 Прим3 Прим3 Прим3 Прим3 Прим3 Прим3 Прим3 НД2 НД2 НД НД 

Флуконазол 2 4 0,02 32 - - 2 4 2 4 НД2 НД2 2 4

Ітраконазол 0,06 0,06 НД2 НД2 НД2 НД2 0,12 0,12 0,12 0,12 НД2 НД2 НД НД 

Мікафунгін 0,016 0,016 0,03 0,03 НД4 НД4 0,002 2 НД4 НД4 НД4 НД4 НД НД 

Посаконазол 0,06 0,06 НД2 НД2 НД2 НД2 0,06 0,06 0,06 0,06 НД2 НД2 НД НД 

Вориконазол 0,125 0,125 НД НД НД НД 0,125 0,125 0,125 0,125 НД2 НД2 НД НД 
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Aspergillus spp. Таблиця клінічних граничних значень протигрибкових препаратів EUCAST, версія 8.0 від 16.11.2015 
МІК метод (стандартизований метод мікророзведень у бульйоні EUCAST) 
Середовище: RPMI1640-2% глюкози, МОПС буфер 
Інокулюм: кінцева концентрація 1.0x105 - 2.5x105 КУО / мл  
Інкубація: 48 годин 
Облік результатів: Візуальний, повна інгібіція для амфотерицину В і азолів (MIК), аберантний 
(ненормальний) ріст для граничних значень  для ехінокандинів (MЕC). 
Контроль якості: A. fumigatus ATCC 204305, A. flavus ATCC 204304, A. fumigatus F 6919, A.
flavus CM 1813, C. parapsilosis ATCC 22019 (облік результатів через 18-24 год) або C. krusei
ATCC 6258 (облік результатів через 18-24 год) 

Граничні значення МІК (мг/л)

A. flavus A. fumigatus A. nidulans A. niger A. terreus
Граничні  значення, не 

пов’язані  із видом 1
Препарат

Ч ≤ С > Ч ≤ С > Ч ≤ С > Ч ≤ С > Ч ≤ С > Ч ≤ С >

Амфотерицин В НД2 НД2 1 2 Прим3 Прим3 1 2 - - НД НД 

Анідулофунгін НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД

Каспофунгін НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД

Флуконазол - - - - - - - - - - - -

Ісавуконазол НД2 НД2 1 1 0,25 0,25 НД2 НД2 1 1 НД НД 

Ітраконазол4 1 2 1 2 1 2 НД 2,5 НД 2,5 1 2 НД 5 НД 5

Мікафунгін НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД

Посаконазол4 НД2 НД2 0,12 6 0,25 6 НД2 НД2 НД2 НД2 0,12 6 0,25 6 НД НД 

Вориконазол4 НД2 НД2 1 2 НД НД НД2 НД2 НД2 НД2 НД НД 

Примітки 

1. Граничні значення, не пов’язані із видом визначаються на основі даних ФД/ФК і являються незалежними від 
розповсюдження МІК специфічних видів. Застосовуються для організмів, які не мають специфічних граничних 
значень. 
2. ECOFFs   для цих видів знаходяться в загальному один крок вище, ніж у  A. fumigatus.
3. Є дуже мало даних про MIК, щоб встановити ECOFFs і, отже, запропонувати будь-які граничні значення. 
4. Рекомендується моніторинг остаточної концентрації азолів у пацієнтів, які лікуються від грибкової інфекції. 
5. Значення МІК для ізолятів A. niger і А. versicolor в цілому вище, ніж у А. fumigatus. Чи  це пояснює слабкій 
клінічний ефект невідомо. 
6. За умови адекватного впливу лікарського засобу було підтверджено за допомогою терапевтичного 

лікарського моніторингу (TDM). Залишається деяка невизначеність щодо граничних значень для концентрації 

посаконазолу, які відокремлюють пацієнтів з високою ймовірністю клінічного успіху від таких із низькою 

ймовірністю клінічного успіху. У деяких випадках (наприклад у пацієнтів з персистуючою та глибокою 

нейтропенією, великими пошкодженнями, або іншими особливостями, пов'язаними з поганим клінічним 

результатом) слід шукати відносно високу остаточну концентрацією. Доклінічні та клінічні дані припускають, 

що це значення має бути > 1 мг / л в стійкому стані. Для інших груп пацієнтів більш низька остаточна 

концентрація може бути прийнятною. Для профілактики було запропоновано цільову концентрацію > 0,7 мг / л.
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XII. Поточний та розширений внутрішній контроль якості для визначення 

чутливості до антимікотиків  

Джерело: EUCAST Версія 1.0, 2015 

1. Загальні положення 

1. В таблицях контролю якості EUCAST (КЯ) перераховані і діапазони і цільові 
значення. Повторні тестування штамів для контролю якості EUCAST повинні давати 
індивідуальні значення MIК розподілені випадковим чином в межах рекомендованих 
діапазонів. Якщо число випробувань ≥10, величиною MIК має бути цільове значення. 

2. Штами EUCAST для поточного контролю якості використовуються для контролю 
проходження тесту. Контрольні випробування повинні бути проведені і перевірені щодня, 
принаймні для протигрибкових агентів, які є частиною звичайних панелей. 

3. Для отримання інформації про еталоні методи визначення чутливості дріжджів та 
цвільових грибів дивіться 
http://www.eucast.org/ast_of_fungi/methods_of_antifungal_susceptibility_testing/susceptibility_tes
ting_of_yeasts/  та 
http://www.eucast.org/ast_of_fungi/methods_of_antifungal_susceptibility_testing/susceptibility_tes
ting_of_moulds/,  відповідно. 

4. Цей документ слід цитувати як "Європейський комітет з визначення чутливості до 
антибіотиків. Поточний та розширений внутрішній контроль якості для визначення 
чутливості до протигрибкових препаратів відповідно до рекомендацій EUCAST. Версія 1.0, 
2015. http://www.eucast.org."

Внутрішній контроль якості для визначення чутливості до протигрибкових препаратів 

Candida krusei ATCC 6258 а 

МІК мг/лб

Цільові 
значення 

Діапазон 
значень 

Амфотерицин В 0,25-0,5 0,125-1 
Анідулафунгін 0,03 0,015-0,06 
Каспофунгін НЗв НЗв

Флуконазол 32 16-64 
Флуцитозин 2 1-4 
Ізавуконазол 0,03 0,015-0,06 
Ітраконазол 0,06 0,03-0,125 
Мікафунгін 0,06 0,03-0,125 
Воріконазол 0,06-0,125 0,03-0,25 
Посаконазол 0,03 0,015-0,06 
а АТСС – Американська колекція типових культур 
б Результати  для контрольних штамів Candida
потрібно враховувати спектрофотометром після 
одного дня інкубації 
в  Не застосовується 

Candida parapsilosis ATCC 22019 a

МІК мг/лб

Цільові 
значення 

Діапазон 
значень 

Амфотерицин В 0,25-0,5 0,125-1 
Анідулафунгін 0,5 0,125-1 
Каспофунгін НЗв НЗв

Флуконазол 1 0,5-2 
Флуцитозин 0,25 0,125-0,5 
Ізавуконазол 0,015 0,008-0,03 
Ітраконазол 0,06 0,03-0,125 
Мікафунгін 1 0,5-2 
Воріконазол 0,03 0,015-0,06 
Посаконазол 0,03 0,015-0,06 
а АТСС – Американська колекція типових культур 
б Результати  для контрольних штамів Candida
потрібно враховувати спектрофотометром після 
одного дня інкубації 
в  Не застосовується 
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Candida albicans CNM-CL F8555а

МІК мг/лб

Цільові 
значення 

Діапазон 
значень 

Амфотерицин В 0,125-0,25 0,06-0,5 
Анідулафунгін НЗв НЗв

Каспофунгін НЗв НЗв

Флуконазол 64 32-128 
Флуцитозин 0,125 0,06-0,25 
Ізавуконазол НЗв НЗв

Ітраконазол 0,5 0,25-1 
Мікафунгін НЗв НЗв

Воріконазол 1 0,5-2 
Посаконазол 0,25 0,125-0,5 
а CNM-CL: Колекція дріжджів іспанського 
Національного центру мікробіології. Доступна з 
дослідницької лабораторії  EUCAST (ADL) для 
грибів: 
http://www.eucast.org/organization/developmentlaboratories/
б Результати  для контрольних штамів Candida
потрібно враховувати спектрофотометром після 
одного дня інкубації 
в  Не застосовується 

Aspergillus fumigatus ATCC 204305

МІК мг/лб

Цільові 
значення 

Діапазон 
значень 

Амфотерицин В 0,5 0,25-1 
Каспофунгін НЗв НЗв

Ізавуконазол НЗв НЗв

Ітраконазол 0,25 0,125-0,5 
Мікафунгін НЗв НЗв

Воріконазол 0,5 0,25-1 
Посаконазол 0,06-0,125 0,03-0,25 
а АТСС – Американська колекція типових культур 
б Результати  для контрольних Aspergillus повинні 
враховуватись візуально як граничні значення 
пригнічення росту після 2 днів інкубації 
в  Не застосовується 

Aspergillus flavus ATCC 204304а

МІК мг/лб

Цільові 
значення 

Діапазон 
значень 

Амфотерицин В 1 0,5-2 
Каспофунгін НЗв НЗв

Ізавуконазол НЗв НЗв

Ітраконазол 0,25 0,125-0,5 
Мікафунгін НЗв НЗв

Воріконазол 1 0,5-2 
Посаконазол 0,25 0,125-0,5 
а АТСС – Американська колекція типових культур 

б Результати  для контрольних Aspergillus повинні 
враховуватись візуально як граничні значення 
пригнічення росту після 2 днів інкубації 
в  Не застосовується 

Candida krusei CNM-CL-3403а

МІК мг/лб

Цільові 
значення 

Діапазон 
значень 

Амфотерицин В 0,5 0,25-1 
Анідулафунгін НЗв НЗв

Каспофунгін НЗв НЗв

Флуконазол 32 16-64 
Флуцитозин 4 2-8 
Ізавуконазол НЗв НЗв

Ітраконазол 0,25 0,125-0,5 
Мікафунгін НЗв НЗв

Воріконазол 0,25 0,125-0,5 
Посаконазол 0,125 0,06-0,25 
а CNM-CL: Колекція дріжджів іспанського 
Національного центру мікробіології. Доступна з 
дослідницької лабораторії  EUCAST (ADL) для 
грибів: 
http://www.eucast.org/organization/developmentlaborat
ories/
б Результати  для контрольних штамів Candida
потрібно враховувати спектрофотометром після 
одного дня інкубації 
в  Не застосовується 

Aspergillus flavus CNM-CM-1813а

МІК мг/лб

Цільові 
значення 

Діапазон 
значень 

Амфотерицин В 2 1-4 
Каспофунгін НЗв НЗв

Ізавуконазол НЗв НЗв

Ітраконазол 0,25 0,125-0,5 
Мікафунгін НЗв НЗв

Воріконазол 1 0,5-2 
Посаконазол 0,25 0,125-0,5 
а CNM-CL: Колекція дріжджів Іспанського 
Національного центру мікробіології. Доступна з 
дослідницької лабораторії  EUCAST (ADL) для 
грибів: 
http://www.eucast.org/organization/developmentlaborat
ories/
б Результати  для контрольних Aspergillus повинні 
враховуватись візуально як граничні значення 
пригнічення росту після 2 днів інкубації 
в  Не застосовується 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України  

  ________________ №_______ 

Методика  
визначення механізмів антимікробної та специфічної резистентності, що 

має особливе клінічне та/або епідеміологічне значення 

І. Загальні положення 
Ця методика містить уніфіковані підходи, рекомендовані Європейським 

комітетом з визначення чутливості до антимікробних препаратів (далі - 

EUCAST), для визначення конкретних механізмів протимікробної 

резистентності, які мають особливе клінічне та/або епідеміологічне значення і 

призначена для щоденного використання в лабораторіях закладів охорони 

здоров'я.  

До складу всіх розділів цього документу включено визначення механізму 

антимікробної резистентності, опис клінічних потреб та/або потреб органів 

охорони здоров’я у визначенні механізму протимікробної резистентності, 

загальний опис рекомендованих методів, а також посилання на джерела з більш 

детальним описом даних методів. Потреба та рівень визначення механізму 

резистентності, необхідні для органів охорони здоров’я та/або для потреб 

інфекційного контролю, може відрізнятися як географічно так і у часі в 

залежності від рівня розповсюдженості та неоднорідності механізмів 

резистентності.  

Документ EUCAST був розроблений із використанням інформаційно-

пошукової системи PubMed, а рекомендації засновані на багатоцентрових та 

одноцентрових дослідженнях.  

Необхідно відзначити, що деякі механізми резистентності не завжди 

передбачають клінічну резистентність. Таким чином, хоча визначення цих 

механізмів має значення для інфекційного контролю та громадського здоров’я, 

воно може бути не потрібним у клінічних цілях. Тому для деяких механізмів, 

зокрема для β-лактамаз розширеного спектру та карбапенемаз у 
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грамнегативних бактерій, визначення механізму само по собі не призведе до 

присвоєння категорії клінічно «стійкий».  

ІІ. Enterobacteriaceae, що продукують карбапенемази 

Важливість виявлення механізму резистентності
Вимагається для клінічної класіфікації антимікробної чутливості Ні 

Для цілей інфекційного контролю Так 

Для цілей громадського здоров’я Так 

2.1. Визначення 
Карбапенемази це β-лактамази, що піддають гідролізу пеніциліни, у 

більшості випадків цефалоспорини, та у різній ступені карбапенеми і 
монобактами (останні не піддаються гідролізу за рахунок метало-β-лактамаз). 

2.2. Клінічне та/або епідеміологічне значення 
Проблема поширення карбапенемаз в Європі виникла у другій половині 

1990-х в деяких країнах Середземноморського регіону та спостерігалася 
головним чином у P. aeruginosa (1). На початку 2000-х Греція пережила 
епідемію пов’язану із K. рneumoniae, що продукувала метало-β-лактамазу, яка 
кодується інтегроном Верона (VIM) (2), а потім епідемію пов’язану із K.
pneumoniae, що продукувала карбапенемазу (KPC). Зараз карбопенемаза OXA-
48 є найбільш поширеною карбапенемазою в Європі (1). В Греції та Італії 
приблизно 60% та 15%, відповідно, інвазивних K. pneumoniae зараз є 
нечутливими до карбапенемів (4). У 2015 році 13/38 країн повідомили про 
міжрегіональне розповсюдження або ендемічну ситуацію з Enterobacteriaceae
що продукують карбапенемазу (СРE) порівняно з 6/38 у 2013 році. Лише три 
країни відповіли, що не виявили жодного випадку СPE (3). Інші особливо 
проблематичні карбапенемази – це Нью-Делі метало-β-лактамази (NDM), які 
дуже поширені на індійському субконтиненті та на Ближньому Сході і 
неодноразово були завезені до Європи (3), і також є прикладом їх регіонального 
поширення в деяких країнах (5). ІMP-карбапенемази також є поширеними в 
деяких частинах світу (6). 

Карбапенемази є джерелом занепокоєння, тому що вони можуть викликати 
резистентність практично до всіх β-лактамів, штами, що продукують 
карбапенемази, часто володіють механізмами резистентності до широкого 
діапазону АМП, а інфекції, викликані Enterobacteriaceae, що продукують 
карбапенемазу, характеризуються високим рівнем летальності (7-9). 

2.3. Механізми резистентності 
Переважна більшість карбапенемаз – це набуті ферменти, що кодуються 

генами на рухливих елементах, які розміщуються на плазмідах. Карбапенемази 
експресуються на різних рівнях та суттєво відрізняються, як за біохімічними 
характеристиками, так і за активністю проти специфічних β-лактамів. Рівень 
експресії та властивості β-лактамаз і частий зв’язок з іншими механізмами 
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резистентності (інші β-лактамази, ефлюкс та/або змінена проникність) 
призводять до широкого діапазону фенотипів резистентності, що 
спостерігаються серед ізолятів, які продукують карбапенемази (10, 11). 
Зменшена чутливість до карбапенемів у Enterobacteriaceae може, однак, також 
бути спричинена або β-лактамазами розширеного спектру (ESBL) або AmpC 
ферментами в комбінації зі зменшеною проникністю завдяки зміні або 
пригніченню поринів (12), і можливо також пеніцилін-зв’язучих білків (13). 

Enterobacteriaceae (CPE), що продукують карбапенемазу, як правило, 
мають знижену чутливість до карбапенемів і в більшості випадків резистентні 
до оксиіміноцефалоспоринів широкого спектру (цефотаксиму, цептриаксону, 
цефтазидиму та/або цефепіму) (14). Ізоляти, що продукують такі ферменти, 
можуть мати знижену чутливість до карбапенемів, але з деякими ферментами 
(наприклад типу ОХА-48) мікроорганізми можуть виявлятися цілком 
чутливими до цефалоспоринів. В даний час більшість ізолятів СРЕ також 
продукують ферменти, що гідролізують цефалоспорини, такі як ESBL, СТХ-М, 
та надалі також стають резистентними до цефалоспоринів. Вважається, що 
карбапенемази мають велике епідеміологічне значення, зокрема, коли вони 
забезпечують знижену чутливість до будь-яких карбапенемів (іміпенем, 
меропенем, ертапенем та доріпенем), тобто коли величини МІК вище 
епідеміологічної граничної величини (ECOFF), як визначено EUCAST (15). 

2.4. Методи, що рекомендовані для виявлення карбапенемаз у 
Enterobacteriaceae

2.4.1. Скринінг продукції карбапенемаз 
МІК карбапенемів для Enterobacteriaceae, що продукують карбапенемази, 

можуть бути нижче клінічних граничних значень (14-16). Однак, величини 
ECOFF, як визначено EUCAST, можна використовувати для виявлення 
продуцентів карбапенемаз. Меропенем показує найкращий компроміс між 
чутливістю та специфічністю стосовно виявлення продуцентів карбапенемаз 
(14, 17). Ертапенем має відмінну чутливість, але низьку специфічність, зокрема 
у таких видів, як Enterobacter spp., по причині своєї відносної нестійкості до β-
лактамаз розширеного спектру (ESBL) та AmpC β-лактамаз в комбінації з 
втратою порину (14). Відповідні граничні значення для виявлення можливих 
продуцентів карбапенемаз наведені у Таблиці 1. Необхідно відзначити, що для 
збільшення специфічності граничні величини скринінгу для іміпенему та 
ертапенему знаходяться на один ступінь розведення більше, ніж поточні 
визначені величини ECOFF. 

Таблиця 1. Клінічні граничні значення та граничні значення скринінгу для 
Enterobacteriaceae, що продукують карбапенемази (згідно методології 
EUCAST)
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МІК (мг/л) 
Діаметр зони затримки росту (мм) 

із  вмістом у дисках 10 мкг  

Карбапенем Граничне 
значення  

Ч/ПС 

Граничне 
значення 
скринінгу 

Граничне 
значення   

Ч/ПС 

Граничне 
значення 
скринінгу 

Меропенем1 ≤2 >0,125 ≥22 <282

Ертапенем3 ≤0,5 >0,125 ≥25 <25

1
Найкращий баланс чутливості та специфічності 

2 Ізоляти з діаметром зони затримки росту 25-27 мм слід досліджувати тільки щодо продукції 
карбапенемаз, якщо вони є стійкими до піперацилін-тазобактаму та / або темоциліну (темоцилін сприяє більшій 
специфічності). Дослідження щодо карбапенемаз завжди виправдано, якщо діаметр зони навколо меропенема 
становить <25 мм. 

3 Висока чутливість, але низька специфічність. Може використовуватися як альтернативний 
скринінговий агент, але ізолят із ESBL та AmpC можуть бути стійким без карбапенемаз.

Після виявлення зменшеної чутливості до карбапенемів у рутинних 
дослідженнях чутливості необхідно застосувати фенотипові методи для 
виявлення карбапенемаз. Основні категорії методів - це метод комбінованих 
дисків, колориметричні тести на основі гідролізу карбапенемів, інші методи, що 
визначають гідроліз карбапенемів, і, нарешті, хроматографічний аналіз. Нижче 
описані різні тести.

2.4.2. Метод комбінованих дисків 
Тест із комбінованими дисками є комерційно доступним від декількох 

виробників і був першим фенотиповим тестом, якій став доступним (MAST, 
Великобританія; Rosco, Данія) (18-20). Диски або таблетки містять меропенем ± 
різні інгібітори. Коротко кажучи, борна кислота інгібує карбапенемази класу А 
(хоча даних за КРС недостатньо), а діпіколінова кислота та 
етилендіамінтетраоцтова кислота (ЕДТА) інгібують карбапенемази класу В. 
Крім того, OXA-48 інгібується авібактамом, який, тим не менш, поки що не був 
включений до панелей фенотипування (21, 22). Клоксацилін, який інгібує AmpC 
β-лактамази, був доданий до тестів, щоб розрізняти гіперпродукцію AmpC 
плюс втрату порину та продукцію карбапенемаз.  

Алгоритм для тлумачення результатів тестів цих інгібіторів наведені на 
малюнку 1 та таблиці 2. Основний недолік цих методів полягає в тому, що вони 
тривають 18 годин (на практиці інкубація протягом ночі), з цієї причини були 
запроваджені нові швидкі методи.
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Малюнок 1. Алгоритм виявлення карбапенемаз 

1 Комбінація декількох карбопенемаз також може сприяти відсутності синергії, наприклад КРС та МБЛ в 
поєднанні. В таких випадках необхідні молекулярні методи. 

2 Високий рівень стійкості до темоциліну (> 128 мг / л, діаметр зони <11 мм) є фенотипічним маркером 
OXA-48

Алгоритм, наведений у Таблиці 2 дає можливість розрізнити метало-β-
лактамази, карбапенемази класу А, карбапенемази класу D та не карбапенемази 
(ESBL та/або AmpC плюс втрата порину). Дослідження можуть здійснюватися 
ДДМ за методикою EUCAST для невибагливих мікроорганізмів. Комерційні 
тести повинні використовуватись у відповідності до інструкцій виробника для 
кожного тесту. 

На даний час немає доступних інгібіторів для ферментів типу ОХА-48. 
Резистентність до темоциліну високого рівня (МІК > 128 мг/л) пропонується у 
якості фенотипового маркеру для продуцентів карбапенемаз типу ОХА-48 (23, 
24). Однак цей маркер не є специфічним для карбапенемаз типу ОХА-48, 
оскільки інші механізми резистентності можуть забезпечувати цей фенотип. 
Тому, присутність ферментів типу ОХА-48 має бути підтверджена іншими 
методами. 

Не рекомендується використовувати модифікований тест конюшинного 
листа (тест Ходжа), оскільки складно тлумачити його результати, 
специфічність незадовільна, а також у деяких випадках чутливість не 
оптимальна (12). В літературі були описані нові модифікації цієї технології, але 
вони громіздкі для використання у звичайних клінічних лабораторіях і не 
вирішують всіх проблем із чутливістю та специфічністю. 

Таблиця 2. Інтерпретація фенотипових досліджень (карбапенемази виділені 
напівжирним шрифтом) дифузійними методами з дисками або таблетками. 
Точні визначення синергії наведені на вкладишах до упаковки для різних серій 
продуктів. 

Діаметр зони затримки росту 
для меропенему < 28 мм або 

МІК >0,125 мг/л для усіх 
Enterobacteriaceae

Синергія тільки з 
борною  кислотою 

Синергія з борною 
кислотою та клоксациліном 

Синергія тільки з 
діпіколіновою кислотою 

Синергія 
відсутня1

КРС (або інший 
клас  А 

карбапенемаз)

AmpC (хромосомна 
або плазмід-

опосередкована) плюс 
втрата порину

Метало-бета-
лактамаза (МБЛ) 

Темоцилін С:
ESBL плюс 

втрата порину 

Виняток:  
Меропенем 25-27мм і 
піперацілін-тазобактам  = ПС/Ч 
Немає подальшого тестування

Темоцилін Ч2:
ОХА-48 
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Синергія, що спостерігається, як збільшення 
діаметру зони (мм) із 10 мкг меропенему у 

диску/таблетці β-лактамаза 
ДПК/ 
ЕДТК 

АФБК/ФМК ДПК/АФБК CLX

МІК темоциліну 
>128 мг/л або 
діаметр зони 

<11 мм 

МБЛ 
+ - - -

Змінна величина1

КРС 
- + - -

Змінна величина1

МБЛ + КРС2
Змінна 

величина 
Змінна 

величина 
+ -

Змінна величина1

Подібні OXA-48
продуценти 
карбопенемази 

- - - -
Так 

AmpC + втрата 
поринів - + - +

Змінна величина1

ESBL + втрата 
поринів - - - -

Ні 

Скорочення: МБЛ = метало-бета-лактамаза, КРС = карбапенемаза Klebsiella pneumoniae, ДПК = 
діпіколінова кислота, ЕДТК = етилендіамінтетраоцтова кислота, АФБК = амінофеніл борна кислота, ФБК = 
феніл борна кислота, CLX = клоксацилін. 

1 Визначення чутливості до темоциліну рекомендується тільки у випадках, коли виявляється відсутність 
синергії, щоб розрізняти ESBL + втрата порину та ферменти  типу ОХА-48 (23, 24). Коли присутні інші 
ферменти, чутливість непостійна та не представляє ніяких ознак присутності β-лактамази, що додані до дисків 
або таблеток, які містять меропенем у комбінованих пробах для дослідження дисками). 

2 Існує тільки одне згадування, що підтримує використання наявних у продажу таблеток, які містять 
подвійні інгібітори (ДПК або ЕДТК плюс АФБК чи ФБК) (25), але бракує багатоцентрових чи численних 
одноцентрових досліджень. Ця комбінація забезпечує резистентність до карбапенемів високого рівня та рідко 
зустрічається поза межами Греції. 

2.4.3. Біохімічні (колориметричні) тести 
Тест Carba NP є швидкім тестом (2 години) заснований на принципі, що 

гідроліз карбапенему спричиняє зміну рівня рН, який призводить до зміни 
кольору з червоного на жовтий розчину фенолового червоного (26, 27). Тест 
Carba NP був перевірений з колоніями бактерій, вирощених на середовищі 
Мюллер-Хінтона, кров’яному агарі, триптиказо-соєвому агарі та найбільш 
селективних середовищах, що використовуються в скринінгу продуцентів 
карбапенемази. Тест Carba NP не можна проводити з колоніями бактерій, які 
були вирощені на середовищах Дрігалського або МакКонкі. Для отримання 
результатів, що можуть бути відтвореними, необхідно суворо дотримуватися 
усіх кроків в цьому методі. 

Кілька публікацій вказують на високу чутливість і специфічність методу 
(28), тоді як в одній публікації були вказані проблеми чутливості для ізолятів із 
мукоїдним фенотипом та для деяких Enterobacteriaceae, що продукують OXA-
48 (29). Показано, що один комерційний варіант методу добре працює для 
виявлення карбапенемаз у Enterobacteriacae (30, 31). З певними комерційними 
тестами, включаючи комерційну версію тесту CarbaNP, існують деякі проблеми 
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інтерпретації, які базуються на візуальному обліку зміни кольору з сумнівними 
результатами та певною часткою (3-5%) незрозумілих результатів.  

Похідним від тесту CarbaNP є Blue-Carba тест (BCT) це біохімічний тест  
для швидкої (<2 год.) детекції  продукції  карбапенемаз (32, 33). Він базується 
на in vitro гідролізі іміпенему колоніями бактерій (пряма інокуляція без 
попереднього лізису), яка виявляється зміною значень рН, виявлених 
індикатором бромтимоловим синім (від синього до зеленого/жовтого або від 
зеленого до жовтого). В масштабному оцінюванні, проведеному Pasteran з 
співавторами (34), але тільки в одній лабораторії, було встановлено, що тест 
має відмінну чутливість для ферментів класу А і В, але субоптимальну 
чутливість для виявлення ферментів OXA-48. 

Третім біохімічним тестом є β-CARBA тест, який також може бути 
виконаний протягом <2годин. Випробування проводять шляхом змішування від 
1 до 3 колоній з реагентами. Облік результатів має проводитись максимум 
через 30 хвилин інкубації. Зміна кольору від жовтого до оранжевого, червоного 
або фіолетового означає позитивну реакцію. В одному  дослідженні показано, 
що термін 0,5 годин інкубації, рекомендований виробником, є занадто 
коротким для штамів, що продукують OXA-48. Однак, кількість штамів для 
оцінки була досить обмеженою, і було запропоновано провести більш широке 
дослідження, щоб дослідити, як тест порівнюється з іншими біохімічними 
тестами (35). В іншому дослідженні β-CARBA тест показав чудові результати 
для виявлення CPE, і особливо OXA-48. Проте, здатність виявляти інші 
карбопенемази класу А слід додатково перевірити, також як і деякі помилково-
позитивні результати з іншими β-лактамазами, такими як гіперпродукція K1 β -
лактамази у Klebsiella oxytoca (33).

2.4.4 Метод інактивації карбопенемів 
Принцип методу інактивації карбапенемів (далі - СІМ-тест) полягає в 

виявленні ферментативного гідролізу карбапенему шляхом інкубації з 
бактеріальною суспензією. CIM-тест використовує диски для визначення  
чутливості до антибіотиків  в якості субстрату. Через дві години інкубації 
повної петлі бактерій із диском з меропенемом диск розміщують на агарі, який 
інокульований Escherichia coli ATCC 25922. Якщо відбулася ферментативна 
інактивація, зона навколо диска буде відсутня. Якщо навкруги диска 
утвориться зона  це свідчить, що у досліджуваного штама відсутня 
карбапенемаза, оскільки гідролізу  у диску з  меропенемом  не відбулося. CIM-
тест мав змінні характеристики у різних дослідженнях (36-38), але залишається 
можливою альтернативою, хоча негативна прогностична цінність тесту все ще 
не ясна. Одним з основних недоліків цієї техніки є те, що вона вимагає як 
правило, принаймні 18 годин, для  отримання результатів. 

2.4.5 Детекція гідролізу карбопенемів за допомогою  MALDI-TOF   
Принцип полягає в тому, щоб виявити за допомогою мас-спектрометрії 

(MALDI TOF) зменшення або зникнення певних специфічних пиків 
карбапенемів в масових спектрах, при дослідженні бактеріальної суспензії, яку 
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попередньо інкубували спільно з карбапенемом (39, 40). Спектри вимірюють 
після висушування між m/z 160 та 600, використовуючи макс-спектрометр 
Microflex LT (39). Метод був апробований  у ряді досліджень, які мали чудову 
чутливість та специфічність, але, крім ферментів OXA-48. Щоб змінити цю 
проблему, до реакції можна додати NH4HCO3, і ця модифікація була показана в 
одному дослідженні з метою покращення виявлення OXA-48 (41). Однак новий 
метод поки що не оцінений у багатоцентровому дослідженні або в кількох 
дослідженнях в одному центрі. Інша, трохи непрактична, особливість полягає в 
тому, що параметри для MALDI-TOF повинні бути змінені в порівнянні з тими, 
які  використовується для визначення видової належності (41). 

Хроматографічний метод 
Новий метод імунохроматографічного аналізу бічних потоків був 

описаний нещодавно. Випробування засновані на імунологічному захопленні 
епітопів OXA-48, використовуючи наночастинки колоїдного золота, зв'язані з 
нітроцелюлозною мембраною в бічному пристрої. Принцип тесту полягає в 
тому, що моноклональні анти-OXA-48 антитіла відбирають як спеціальні 
реагенти захоплення, для безпосередньої ідентифікації OXA-48-подібних 
ферментів (42). Аналіз триває близько чотирьох хвилин, за його допомогою 
оцінюють як матеріал з колоній, так і матеріал з флаконів з гемокультурою (43-
46). Також нещодавно був розроблений аналогічний тест для КРС, але його 
придатність не оцінювалась кількома дослідженнями в одному центрі або 
одним багатоцентровим дослідженням (46). 

2.4.6. Контрольні штами 
Нижче наведено деякі можливі контрольні штами для фенотипових та 

генотипових експериментів для зручності. Діапазони контролю якості не 
доступні для цих штамів. Користувачам комерційних методів слід вивчити 
інформацію виробника про те, які штами для контролю використовувати. 

Таблиця 3. Приклади контрольних штамів для визначення карбапенемаз 

Штам Механізм 

Enterobacter cloacae із колекції CCUG 59627 AmpC у комбінації зі зменшеною експресією 
поринів. 

K. pneumoniae із колекції CCUG 58547 або  
K. pneumoniae із колекції NCTC 13440 

Метало-β-лактамаза (за типом VIM) 

K. pneumoniae із колекції NCTC 13443 Метало-β-лактамаза (за типом NDM-1) 

E. coli із колекції NCTC 13476 Метало-β-лактамаза (за типом IMP) 

K. pneumoniae із колекції CCUG 56233 або  
K. pneumoniae із колекції NCTC 13438 

Карбапенемаза Klebsiella pneumoniae (КРС) 

K. pneumoniae із колекції NCTC 13442 Карбапенемаза OXA-48 

K. pneumoniae із колекції ATCC 25955 Негативний контроль 
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ІІІ. Enterobacteriaceae - продуценти β-лактамаз  
розширеного спектру  (ESBL) 

Важливість виявлення механізму резистентності
Вимагається для клінічної класіфікації антимікробної чутливості Ні 

Для цілей інфекційного контролю Так 

Для цілей громадського здоров’я Так 

3.1. Визначення 
ESBL – це ферменти, здатні гідролізувати більшість пеніцилінів та 

цефалоспоринів, у тому числі, оксиміно-β-лактамні сполуки (цефуроксим, 
цефалоспорини третього та четвертого покоління та азтреонам), але не 
цефаміцини або карбапенеми. Більшість ESBL належать до β-лактамаз класу А 
за класифікацією Амблера та інгібуються інгібіторами β-лактамаз (клавуланова 
кислота, сульбактам та тазобактам) та діазабіциклооктанонами (авібактам) (1). 

3.2.Клінічне та/або епідеміологічне значення 
Перші штами, які продукують ESBL, були виявлені у 1983, з того часу їх 

спостерігають в усьому світі. Це розповсюдження є результатом експансії 
клонів мікроорганізмів-продуцентів, горизонтального трансферу генів ESBL на 
плазмідах, та, рідше, їх появи з самого початку. Поза усяким сумнівом 
найбільш клінічно важливі групи ESBL представляють собою ферменти СТХ-
М, що з’явилися на початку 2000 років, за якими слідують ESBL за типом SHV 
та TEM (2-5).  

Продукування ESBL спостерігалося головним чином у Enterobacteriaceae,
спочатку в лікарнях, потім будинках інвалідів, і приблизно з 2000 року серед 
громади (амбулаторні хворі, здорові носії, хворі та здорові тварини, харчові 
продукти). Види, продуценти ESBL, які найчастіше зустрічаються - це 
Escherichia coli та K. pneumoniae. Однак всі інші клінічно важливі види 
Enterobacteriaceae також є поширеними продуцентами ESBL. Поширеність 
ESBL позитивних ізолятів залежить від численних факторів, у тому числі від 
видів, географічного розташування, лікарні/палати, групи пацієнтів та типу 
інфекції, і в різних дослідженнях відзначалися великі варіації (2, 3, 6, 7). Дані 
мережі EARS-Net за 2015 рік продемонстрували, що більшість інвазивних 
ізолятів K. рneumoniae, не чутливих до цефалоспоринів третього покоління, у 
більшості європейських країн перевищує 25% або навіть 50%. За винятком 
Греції та Італії з високою часткою KPC-типу карбапенемаза-продукуючих 
ізолятів, більшість цих ізолятів, як вважалося, є продуцентами ESBL на основі 
результатів місцевих досліджень ESBL (8). 

3.3.Механізми резистентності  
Переважна більшість ESBL є набутими ферментами, що кодуються генами 

плазмід. Набуті ESBL експресуються на різних рівнях та суттєво відрізняються 
за біохімічними характеристиками, такими як активність щодо специфічних β-
лактамів (наприклад, цефотаксим, цефтазидим, азтреонам). Рівень експресії та 
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властивості ферменту і спільна присутність інших механізмів резистентності 
(інші β-лактамази, ефлюкс, змінена проникність) спричиняють велику 
різноманітність фенотипів резистентності, що спостерігається серед ESBL-
позитивних ізолятів (1-4, 9-11).  

3.4. Методи, рекомендовані для виявлення ESBL у Enterobacteriaceae
В багатьох установах виявлення ESBL та їх характеристика 

рекомендується або є обов’язковим для цілей інфекційного контролю. 
Рекомендована стратегія для виявлення ESBL у Enterobacteriaceae засновується 
на нечутливості до індикаторних оксиіміноцефалоспоринів, потім слідують 
фенотипові (та у деяких випадках генотипові) дослідження щодо 
підтвердження (Таблиця 1, Малюнок 1). 

Граничне значення скринінгу більше 1 мг/л рекомендується для 
цефотаксиму, цефтриаксону, цефтазидиму та цефподоксиму у відповідності до 
рекомендацій EUCAST та CLSI (Таблиця 1) (12, 13). Клінічне граничне 
значення EUCAST для Enterobacteriaceae також дорівнює Ч ≤1 мг/л (12). 
Цефподоксим є найбільш чутливим індивідуальним індикаторним 
цефалоспорином для виявлення продукції ESBL і може використовуватися для 
скринінгу. Однак він менш специфічний, ніж комбінація цефотаксиму (або 
цефтриаксону) та цефтазидиму (14, 15) і саме ці сполуки використовуються у 
підтверджуючих дослідженнях. Відповідні діаметри зони для індикаторних 
цефалоспоринів наведені у Таблиці 1.  

Таблиця 1. Методи скринінгу ESBL для Enterobacteriaceae (12-18)

Метод Антибіотик Проводити тест 
підтвердження  ESBL, якщо

Цефотаксим / цефтриаксон  
ТА 
Цефтазидим

МІК >1 мг/л для  
кожного препарату Розведення у 

бульйоні або агарі1

Цефтазидим МІК >1 мг/л 

Цефотаксим (5 мкг) або 
цефтриаксон (30 мкг) 
ТА  
цефтазидим (10 мкг) 

Зона інгібіції < 21 мм  
Зона інгібіції < 23 мм  

Зона інгібіції < 22 мм  
Диско-дифузійний 
метод1

Цефподоксим (10 мкг) Зона інгібіції < 21 мм 

1 В усіх методах можна досліджувати цефотаксим або цефтриаксон ТА цефтазидим АБО лише цефподоксим. 
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Малюнок 1. Алгоритм для фенотипового виявлення ESBL 

1 Якщо цефотаксим був досліджений та має МІК більше 8 мг/л, провести дослідження щодо підтвердження із 

цефепімом +/- клавуланова кислота. 
2 Результат не може бути визначений як позитивний або негативний (наприклад, якщо градієнтну смужку не 
можна інтерпретувати по причині росту поза межами діапазону МІК або при відсутності чіткої синергії при 
дослідженні  комбінованими дисками та синергідними тестами подвійних дисків). У разі якщо підтвердження із 

цефепімом +/-  клавуланова кислота все ще не визначено, потрібне генотипове випробування. 

3.4.1. Скринінг ESBL у Enterobacteriaceae 
А. Скринінг у Enterobacteriaceae групи 1 (E. coli, Klebsiella spp., Raoultella

spp., P. mirabilis, Salmonella spp., Shigella spp.)
Методи, рекомендовані для скринінгу ESBL у Enterobacteriaceae групи 1 - 

це розведення у бульйоні, розведення у агарі, ДДМ або автоматизована система 
(13, 20, 21). Вимагається, щоб цефотаксим (або цефтриаксон) та цефтазидим 
обидва використовувалися у якості індикаторних цефалоспоринів, оскільки 
можуть виникнути значні відмінності в МІК цефотаксиму (або цефтриаксону) 
та цефтазидиму для різних ізолятів, що продукують ESBL (14, 22, 23).  

Алгоритм для скринінгу та фенотипових методів підтвердження ESBL у 
Enterobacteriaceae групи 1, що є позитивними у скринінгових дослідженнях, 
описані на Малюнку 1 та Таблиці 2. 

Б. Скринінг у Enterobacteriaceae групи 2 (Enterobacter spp, Serratia spp.,
Citrobacter freundii, Morganella morganii , Providencia spp, Hafnia alvei)

Для Enterobacteriaceae групи 2 рекомендується проводити скринінг ESBL 
у відповідності до методів, описаних для Enterobacteriaceae групи 1 (Малюнок 
1 та Таблиця 3) (19). Однак дуже поширений механізм резистентності у цих 
видів це пригнічена хромосомна AmpC β-лактамаза. Оскільки цефепім стійкий 
до гідролізу AmpC, його можна використовувати у фенотиповому випробуванні 
з клавулановою кислотою. 

Позитивне: 
ESBL

СКРИНІНГ ESBL: 

ПС/С до одного чи обох (цефотаксиму та цефтазидиму) 
 (або С до цефподоксиму)

Відсутність 
ESBL

Види, що залежать від підтвердження ESBL

Так  

Ні 

Група 1: 
E.coli, Klebsiella spp., P. mirabilis, Salmonella spp.,

Shigella spp.

Група 2: 
Enterobacteriaceae із індукованим хромосомним AmpC: 

Enterobacter spp., Citrobacter freundii, Morganella
morganii, Providencia stuartii, Serratia spp., Hafnia alvei.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ESBL 1

із цефтазидимом та цефотаксимом +/- клавуланова 
кислота 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ESBL 
із цефепімом +/- клавуланова кислота  

Негативне: 
відсутність ЕSBL 

Не 
визначено2

Негативне: 
відсутність ESBL

Не визначено Позитивне: ESBL 
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3.4.2. Фенотипові методи підтвердження 
Чотири із декількох фенотипових методів, засновані на in vitro інгібіції 

продукції ESBL клавулановою кислотою, рекомендуються для підтвердження 
ESBL: метод комбінованих дисків (МКД), синергідний тест подвійних дисків 
(СПД), метод градієнту ESBL та метод мікророзведення у бульйоні (Таблиці 2 
та 3) (20, 21, 24). Метод комбінованих дисків продемонстрував кращу 
специфічність, ніж метод градієнту ESBL у порівнянні із чутливістю в одному 
багатоцентровому дослідженні (25). Виробники автоматичних систем 
визначення чутливості запровадили визначення на основі інгібіції ферментів 
ESBL клавулановою кислотою. Реалізація методів підтвердження відрізняється 
в різних дослідженнях в залежності від колекції штамів, які використовуються, 
та пристрою, що використовується (17-19). 

А. Метод комбінованих дисків (МКД)
Для кожного методу застосовуються диски або таблетки, що містять один 

із цефалоспоринів (цефотаксим, цефтазидим, цефепім) та їх комбінації з 
клавулановою кислотою. Зону інгібіції навколо диску або таблетки 
цефалоспорину у поєднанні з клавулановою кислотою порівнюють із зоною 
навколо диску або таблетки з одним цефалоспорином. Результат позитивний, 
якщо діаметр зони інгібіції ≥ 5 мм навколо диску із клавулановою кислотою, 
ніж навколо диску без неї (Таблиця 3) (26, 27). 

В. Синергідний тест подвійних дисків(СПД)
Диски, що містять цефалоспорини (цефотаксим, цефтазидим, цефепім) 

кладуть на середовище поблизу з диском із клавулановою кислотою 
(амоксицилін – клавуланова кислота). Позитивним результат вважають, коли 
зони інгібіції навколо будь-якого з дисків із цефалоспорином збільшуються у 
напрямку диску, що містить клавуланову кислоту. Відстань між дисками є 
критичною та було встановлено, що 20 мм від центру до центру є оптимальною 
відстанню для дисків із цефалоспорином 30 мкг; однак її можна зменшити (до 
15 мм) або збільшити (до 30 мм) для штамів з дуже високими або низькими 
рівнями резистентності, відповідно. (20) Рекомендації потрібно переглядати для 
дисків із меншим вмістом цефалоспоринів, які використовується в ДДМ 
EUCAST.

С. Метод визначення градієнту 
Визначення градієнту проводять, враховують та інтерпретують у 

відповідності до інструкцій виробника. Результат позитивний, якщо 
спостерігається зменшення у ≥8 разів МІК цефалоспорину у поєднанні з 
клавулановою кислотою у порівнянні з МІК одного цефалоспорину або якщо 
присутня зона фантому чи деформований овал (ілюстрації дивись в інструкціях 
виробника) (Таблиця 3). Результат дослідження залишається невизначеним, 
якщо смужку неможливо тлумачити по причині росту поза межами діапазону 
МІК смужки. В усіх інших випадках результат дослідження негативний. 
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Градієнтне випробування ESBL необхідно використовувати тільки для 
підтвердження продукування ESBL, та воно є ненадійним для визначення МІК. 

D. Мікророзведення у бульйоні
Мікророзведення у бульйоні проводять у бульйоні Мюллер-Хінтона, що 

містить серійні двократні розведення цефотаксиму, цефтазидиму та цефепіму в 
концентраціях від 0,25 до 512 мг/л з та без додавання клавуланової кислоти при 
фіксованій концентрації в 4 мг/л.  

Результат позитивний, якщо спостерігається зменшення у ≥8 разів в МІК 
цефалоспорину у поєднанні з клавулановою кислотою у порівнянні з МІК 
одного цефалоспорину. В усіх інших випадках результат дослідження 
інтерпретується як негативний (24). 

E. Біохімічні (колориметричні) тести
Тест ESBL NDP був вперше описаний у 2012 році, в цьому тесті 

цефотаксим використовується як індикатор антимікробної  дії, а з тазобактамом 
як інгібітор (28). Він виконується на 96-лункових планшетах або в окремих 
пробірках. Зміна кольору від червоного до жовтого вважається позитивним 
тестом. Тест також використовувався безпосередньо на зразках пацієнтів (29). 
Були описані відмінна чутливість та специфічність, але тест не був оцінений в 
будь-якому багатоцентровому дослідженні. 

Тест β-LACTA - колориметричний тест з використанням хромогенного 
цефалоспоринового субстрату (HMRZ-86) на ізолятах, а також безпосередньо 
на клінічних зразках (30). В перспективному багатоцентровому дослідженні в 
Бельгії та Франції було виявлено відмінну чутливість та специфічність E. coli та 
K. pneumoniae (96% та 100% відповідно), тоді як для низькочутливих видів, що 
продукують індуковані β-лактамази AmpC - 67%. Висока негативна 
прогностична цінність для E. coli та K. pneumoniae (99% у районах з 
поширеністю стійкості C3G у діапазоні між 10-30%) робить цей простий тест 
дуже ефективним для прогнозування стійкості до цефалоспоринів третього 
покоління, особливо для штамів, продуцентів  β-лактамаз розширеного спектру. 

Ґ. Особливості інтерпретації
Дослідження щодо підтвердження ESBL, в яких використовують 

цефотаксим у якості індикаторного цефалоспорину, можуть бути хибно 
позитивними для штамів Klebsiella oxytoca з гіперпродукцією хромосомних К1 
(за типом OXY) β-лактамаз (27). Схожий фенотип також може зустрічатися в 
Proteus vulgaris, Proteus penneri, Citrobacter koseri та Kluyvera spp., у деяких 
видах, що відносяться до C. koseri, наприклад, C. sedlakii, C. farmeri та C.
amalonaticus, які мають хромосомні β-лактамази, що інгібуються клавулановою 
кислотою (32, 33). Інша можлива причина хибно позитивних результатів 
полягає в гіперпродукції β-лактамаз розширеного спектру за типом SHV-1-, 
TEM-1- або OXA у поєднанні зі зміненою проникністю (18). Схожі проблеми з 
хибно позитивними результатами дослідження для K. oxytoca, що продукують 
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К1, також можуть виникати, коли дослідження проводять для підтвердження на 
основі тільки цефепіму (34). 

Таблиця 2. Методи підтвердження продукції ESBL для Enterobacteriaceae, що є 
позитивними у скринінгових дослідженнях продукції ESBL (дивись Таблицю 
1). Enterobacteriaceae групи 1 (дивись Малюнок 1). 

Метод Антимікробний препарат 
 (вміст диску)

Результати підтвердження 
ESBL позитивні, якщо

Цефотаксим +/- клавуланова 
кислота 

Відношення МІК ≥ 8 або 
присутній деформований 
овал

ESBL градієнтний 
тест 

Цефтазидим +/- клавуланова 
кислота 

Відношення МІК ≥ 8 або 
присутній деформований 
овал 

Цефотаксим (30 мкг) +/-
клавуланова кислота (10 мкг) 

Збільшення в зоні інгібіції ≥ 5 
мм 

Метод 
комбінованих 
дисків (МКД) 

Цефтазидим (30 мкг) +/-
клавуланова кислота (10 мкг) 

Збільшення в зоні інгібіції ≥ 5 
мм 

Цефотаксим +/- клавуланова 
кислота (4 мкг) 

Відношення МІК ≥ 8 

Цефтазидим +/- клавуланова 
кислота (4 мкг) 

Відношення МІК ≥ 8 

Мікророзведення 
у бульйоні 

Цефепім +/- клавуланова 
кислота (4 мкг) 

Відношення МІК ≥ 8 

Синергідний тест 
подвійних дисків 
(СПД) 

Цефотаксим, цефтазидим та 
цефепім 

Розширення зони інгібіції 
індикаторного 
цефалоспорину у напрямку 
диску з амоксициліном та 
клавулановою кислотою. 

Таблиця 3. Методи підтвердження продукції ESBL для Enterobacteriaceae, що є 
позитивними у скринігових дослідженнях продукції ESBL (дивись Таблицю 1). 
Enterobacteriaceae групи 2 (дивись Малюнок 1). 
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Метод 
Антимікробний препарат 

(вміст диску) 
Підтвердження ESBL

позитивне, якщо 

ESBL градієнтний тест 
E-тест ESBL 

Цефепім +/- клавуланова 
кислота 

Відношення МІК ≥ 8 або 
присутній деформований 
овал 

Метод комбінованих 
дисків  (МКД) 

Цефепім (30 мкг) +/-
клавуланова кислота  
(10 мкг) 

Збільшення в зоні інгібіції 
≥ 5 мм 

Мікророзведення у 
бульйоні 

Цефепім +/- клавуланова 
кислота (фіксована 
концентрація 4 мг/л) 

Відношення МІК ≥ 8 

Синергідний тест 
подвійних дисків (СПД)

Цефотаксим, цефтазидим та 
цефепім 

Розширення зони інгібіції 
індикаторного 
цефалоспорину у напрямку 
диску з амоксициліном та 
клавулановою кислотою. 

3.4.3. Фенотипове виявлення ESBL у присутності інших β-лактамаз, що 
маскують синергію 

Невизначені результати досліджень (Е-тест®) та хибно негативні 
результати досліджень (МКД, СПД, Е-тести та мікророзведення у бульйоні) 
можуть виникнути із-за експресії AmpC β-лактамаз високого рівня, які 
маскують присутність ESBL (20, 34, 35). Ізоляти з експресією AmpC β-лактамаз 
високого рівня зазвичай демонструють чітку резистентність до цефалоспоринів 
третього покоління. Крім того, резистентність до цефаміцинів, наприклад, МІК 
цефокситину більше 8 мг/л, може вказувати на експресію AmpC β-лактамаз 
високого рівня (34), із рідким винятком АСС β-лактамаз, які не забезпечують 
резистентність до цефокситину (36). 

Для підтвердження присутності ESBL в ізолятах з експресію AmpC β-
лактамаз високого рівня рекомендується проводити додаткове дослідження із 
підтвердження продукції ESBL із цефепімом у якості індикаторного 
цефалоспорину, оскільки цефепім зазвичай AmpC β-лактамазами не 
гідролізується. Цефепім може використовуватися в усіх МКД, СПД, 
градієнтному дослідженні або мікророзведення у бульйоні (27, 37-39). 
Альтернативні підходи включають використання клоксациліну, який є гарним 
інгібітором AmpC ферментів. Формати дослідження – це МКД із дисками, що 
містять два індикаторні цефалоспорини (цефотаксим та цефтазидим) із 
клавулановою кислотою та клоксациліном разом; та стандартні випробування 
МКД або СПД на щільних середовищах із додаванням 200-250 мг/л 
клоксациліну (19). Також у продажу є диски або таблетки, що містять як 
клавуланову кислоту, так і клоксацилін, але бракує багатоцентрових оцінок цієї 
продукції. 
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Присутність ESBL також може бути прихована карбапенемазами, 
наприклад MBL або KPC (але не ферментами типу ОХА-48) та/або серйозними 
завадами проникності (40, 41). Якщо виявлення все ще вважається доречним, 
рекомендується використовувати молекулярні методи для виявлення ESBL. 

3.4.4. Генотипове підтвердження 
Для генотипового підтвердження присутності генів ESBL існує низка 

можливостей починаючи від ПЛР та послідовність генів ESBL до сиквенування 
цілого геному і картографування генів резистентності.  Також доступні методи 
на основі ДНК-мікрочипів.  Існують і комерційні і внутрішні методи, але через 
брак системного їх вивчення в цьому документі вони не наводяться. Підходи до 
повногеномного секвенування описані в іншій публікації EUCAST (42). 

3.4.5. Контроль якості 
Нижче наведено деякі можливі контрольні штами для фенотипових та 

генотипових експериментів для зручності. Діапазони контролю якості не 
доступні для цих штамів. Користувачам комерційних методів слід вивчити 
інформацію виробника про те, які штами для контролю використовувати. 

Таблиця 4. Приклади контрольних штамів для виявлення ESBL 

Штам Механізм 

K. pneumoniae ATCC 700603 ESBL типу SHV-18 

E. coli CCUG62975 ESBL групи CTX-M-1 та набуті CMY AmpC 
лактамазиE. coli ATCC 25922 ESBL-негативні 
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ІV. Enterobacteriaceae, що продукують набуту AmpC β-лактамазу 

Важливість виявлення механізму резистентності
Вимагається для клінічної класіфікації антимікробної чутливості Ні 

Для цілей інфекційного контролю Так 

Для цілей громадського здоров’я Так 

4.1. Визначення 
Цефалоспоринази типу AmpC – це β-лактамази класу С за класифікацією 

Амблера. Вони піддають гідролізу пеніциліни, цефалоспорини (у тому числі 
третього покоління, але зазвичай не сполуки четвертого покоління) та 
монобактами. Взагалі, ферменти типу AmpC погано інгібуються класичними 
інгібіторами ESBL, зокрема клавулановою кислотою (1). 

4.2. Клінічне та/або епідеміологічне значення 
Перші ізоляти, які продукують набуті AmpC, були виявлені в кінці 1980-х, 

та з того часу вони спостерігалися в усьому світі в результаті клонального 
розповсюдження та горизонтального трансферу AmpC генів (які часто 
згадуються  як плазмідо-опосередковані AmpC). Існує декілька родових видів 
мобільних AmpC генів, які походять від природних продуцентів, а саме групи 
Enterobacter (MIR, ACT), групи C. freundii (типу CMY-2, LAT, CFE), групи M.
morganii (ДГК), групи Hafnia alvei (ACC), групи Aeromonas (типу CMY-1, FOX,
MOX) та групи Acinetobacter baumannii (ABA). Ферменти, що найбільш 
поширені та широко розповсюджені – це ферменти подібні до CMY-2, а також, 
хоча і в меншій кількості індуковані подібні до DHA β-лактамази та деякі інші 
(1).

Основні види продуцентів набутих AmpC – це E. coli, K. pneumoniae, K.
oxytoca, Salmonella enterica та P. mirabilis. Ізоляти з цими ферментами були 
отримані від стаціонарних та амбулаторних хворих, та їх визнали раніше, ніж 
класичні ESBL ферменти у тварин на фермах та в харчових продуктах (в E. coli
та S. enterica). Хоча набуті AmpC були дуже поширені та спостерігалися в 
багатоцентрових дослідженнях резистентності ентеробактерій до 
цефалоспоринів третього покоління, їх загальна частота залишалася набагато 
нижчою у порівнянні з ESBL, принаймні в Європі. Однак, в деяких місцевих та 
специфічних епідеміологічних середовищах значення мікроорганізмів, які 
продукують ці ферменти, може суттєво зростати (1-5). 

4.3. Механізми резистентності 
Численні Enterobacteriaceae та деякі інші грамнегативні бактерії 

продукують природні AmpC, або постійно на слідовому рівні (наприклад, E.
coli, Acinetobacter baumannii), або індуктивно (наприклад, Enterobacter spp., C.
freundii, M. morganii, P. aeruginosa). Дерепресія або гіперпродукція природних 
AmpC пояснюється генетичними змінами та забезпечує резистентність до 
цефалоспоринів високого рівня та комбінацій пеніциліну із інгібіторами β-
лактамаз. 
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Цефалоспоринази класу С також можуть виникати у якості набутих 
ферментів, головним чином у Enterobacteriaceae. За винятком деяких 
індукованих типів (наприклад, DHA), набуті AmpC проявляються постійно, 
забезпечуючи резистентність, схожу з тією, що спостерігається в знову 
активованих або гіперпродукуючих мутантах природних продуцентів AmpC. 
Рівні резистентності залежать від кількості ферментів, що продукуються, а 
також присутності інших механізмів резистентності. Як і ESBL, набуті AmpC 
зазвичай кодуються плазмідо-опосередкованими генами (1-3). 

4.4. Методи, рекомендовані для виявлення набутих AmpC у 
Enterobacteriaceae

МІК цефокситину більше 8 мг/л (розмір зони <19 мм)  в поєднанні із 
фенотиповою стійкістю до цефтазидиму та/або цефотаксиму може 
використовуватися у якості фенотипового критерію для дослідження продукції 
AmpC у Enterobacteriaceae групи 1, хоча ця стратегія не виявлятиме АСС-1, 
плазмідо-опосередковані AmpC не гідролізують цефокситин (6). Слід 
зазначити, що резистентність до цефокситину також може пояснюватися 
дефіцитом поринів (1). 

Малюнок 1. Алгоритм для виявлення AmpC

1
Цефотаксим С тут визначається, не як дикій тип (МІК > 8 мг/л або діаметр зони < 19 мм).  

Дослідження ізолятів із стійкістю до цефотаксиму та цефтазидиму представляє собою підхід з більш 
високою чутливістю, але нижчою специфічністю у порівнянні з фокусуванням на ізоляти, резистентні до 
цефокситину (7). AmpC також можуть бути присутні в ізолятах в позитивному дослідженні ESBL (синергія 
клавуланової кислоти. Для лабораторій, які не проводять досліджень цефокситину, чутливість до цефепіму з 
одночасною резистентністю до цефотаксиму та/або цефтазидиму, є іншим фенотиповим індикатором AmpC, 
хоча менш специфічним. 

Фенотипові дослідження з підтвердження AmpC взагалі засновані на 
інгібіції AmpC або клоксациліном або похідними борної кислоти. Однак 
похідні борної кислоти також інгібують карбапенемази класу А. Хоча існує 
небагато даних, що дозволяють оцінити ці методи, було описане розумне точне 

Цефотаксим С або цефтазидим С ТА
цефокситин С1 у E. coli, K. pneumoniae,P.

mirabilis, Salmonella spp, Shigella spp

Виявлена синергія 
клоксациліну 

Не виявлена синергія 
клоксациліну 

E. coli та Shigella spp:
Потрібна ПЛР для 

розрізнення між плазмідо-
набутими та 

хромосомними AmpC

K.pneumoniae, P. mirabilis,
Salmonella (відсутні 
хромосомні AmpC) 

плазмідо-опосередковані 
AmpC виявлені.

Інші механізми 
(наприклад, втрата 

поринів)
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виявлення власними методами (8-10), а також тести, що є у продажу, 
наприклад, “AmpC Detection Disc Set” від Mast (чутливість 96-100%, 
специфічність 98-100%) (11, 12), випробування визначення градієнту AmpC, що 
зараз є у наявності тільки в «bioMérieux» (чутливість 84-93%, специфічність 70-
100%) (12, 13) та таблетки із цефотаксимом - клоксациліном та цефтазидимом – 
клоксациліном від Rosco (чутливість 96%, специфічність 92%) (7, 14). Однак, 
для E. coli, тести з підтвердження продукції AmpC не можуть виявити 
відмінність між продукцією набутих AmpC та постійною гіперпродукцією 
хромосомних AmpC. 

Присутність набутих AmpC також може бути підтверджена за допомогою 
методів на основі ПЛР (15, 16) або методу  ДНК-мікрочипів (Check-Points) (17). 

Нижче наведено деякі можливі контрольні штами для фенотипових та 
генотипових експериментів для зручності. Діапазони контролю якості не 
доступні для цих штамів. Користувачам комерційних методів слід вивчити 
інформацію виробника про те, які штами використовувати для контролю. 

Таблиця 1. Приклади контрольних штамів для виявлення AmpC 

Штам Механізм 

E. coli CCUG 58543 Набуті AmpC типу CMY-2 

E. coli CCUG62975 Набуті AmpC типу CMY та CTX-M-1 групи ESBL 

E. coli ATCC 25922 AmpC негативні 
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V. Резистентність до поліміксину у грамнегативних бактерій 

Важливість виявлення резистентності
Вимагається для клінічної класіфікації антимікробної чутливості Так 

Для цілей інфекційного контролю Так 

Для цілей громадського здоров’я Так 

Набута резистентність до поліміксину у Enterobacteriaceae з'явилася в 
останні роки у всьому світі. Особливе занепокоєння викликає поява плазмідо- 
опосередкованої резистентності у тварин, у харчових продуктах та людей, так 
як вона має велику схильність до горизонтального поширення. 

Раніше резистентність до поліміксину завжди була опосередкована 
хромосомами і зазвичай пов'язана з мутаціями в декількох генах, включених до 
двокомпонентної регуляторної системи біосинтезу ліпіду А, і, як наслідок, 
регулювання заряду ліпополісахариду (LPS) (1,2). У 2015 році з'явилися перші 
повідомлення про плазмідо-опосередкованую стійкість до колістіну яка була 
пов'язана з плазмідо-кодованою фосфоетаноламінтрансферазою, що додає 
фосфоетаноламінну групу до ліпіду А. Результатом цього є зменшення чистого 
негативного заряду в LPS і тим самим менша взаємодія з позитивно 
зарядженими поліміксинами. Новая детермінінта резистентності  була названа 
MCR-1 (3). З того часу цей механізм резистентності був задокументований на 
всіх континентах. Перший ізолят датується 1980 роками, але виявляється, що 
поява в усьому світі відбулася приблизно за останні 5 років (4). Протягом 2016 
року було описано два нових варіанти MCR-1 - MCR-1.2 та MCR-2 (5, 6). 

У європейських інвазивних штамів K. pneumoniae загальний коефіцієнт 
резистентності до колістину становить 8,6% і може становити до 29% у 
резистентних до карбапенемів ізолятів (7). Слід зазначити, що різниця в оцінках 
між країнами є дуже високою, і що методологічні проблеми можуть сприяти 
збільшенню кількості. В більшості резистентність, як вважають, пов'язана з 
хромосомними механізмами, але було кілька повідомлень про 
Enterobacteriaceae, що продукують карбапенемази, з MCR-1 (4).  

В даний час не існує широко оцінених методів фенотипової 
характеристики різних механізмів стійкості до поліміксінів, крім самої МІК, 
визначеної методом мікророзведень в бульйоні (тест градієнтної дифузії та 
ДДМ ненадійні для даного класу лікарських засобів). Нещодавно було 
виявлено, що гідроліз MCR-ферментів залежить від цинку, тому комплекси 
цинку можуть пригнічувати їхню активність (8).  

Отже, очікується тест на інгібіцію на основі ЕДТА або дипіколінової 
кислоти. Проте, нинішня увага зосереджена на виявленні резистентності до 
поліміксину незалежно від механізму. Лабораторіям рекомендується завжди 
використовувати мікророзведення в бульйоні для тестування чутливості на 
колістин, а також завжди використовувати сульфат колістіну (9). Зокрема, 
дискодифузійні та градієнтні тести не повинні використовуватися, оскільки 
вони пов'язані з високим ризиком як дуже великих, так і значних  помилок 
визначення чутливості (10). Нещодавно також був введений колориметричний 
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метод, але досі не було перевірено на міцність у більш ніж одному центрі (11). 
Якщо потрібні подальші механістичні дослідження, це повинно проводитися за 
допомогою молекулярних методів. Поточна рекомендація полягає в тому, щоб 
проводити таке додаткове тестування лише на ізолятах стійких до колістину. 

Контроль якості щодо колістину повинен проводитись як з чутливими 
штами для контролю якості (E. coli ATCC 25922 або P. aeruginosa ATCC 27853)
так і з колістин-стійкою E.coli NCTC 13846 (mcr-1 позитивна). Для E. coli NCTC
13846 цільове значення МІК колістіну становить 4 мг / л, і його слід 
застосовувати лише від 2 до 8 мг / л. 
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VI. Стійкість до карбапенемів у P. aeruginosa та Acinetobacter

Важливість виявлення резистентності
Вимагається для клінічної класіфікації антимікробної чутливості Ні 

Для цілей інфекційного контролю Так 

Для цілей громадського здоров’я Так 

Карбапенемазапродукуючі P. aeruginosa та група Acinetobacter baumannii є 
поширеними у багатьох частинах Європи (1). У P. aeruginosa VIM, переважно 
VІМ-2, є домінуючим ферментом у Європі, але продуценти КРС також 
відзначаються в країнах Латинської Америки (2). У Acinetobacter найбільш 
часто зустрічаються карбапенемази OXA, переважно OXA-23-, OXA 24/40-, 
OXA-58-, OXA-143-, OXA-235-подібні ферменти (3). 

В даний час немає специфічних інгібіторів OXA-карбапенемази класу D, і 
жоден з існуючих фенотипових методів не дає задовільних результатів для 
виявлення/ідентифікації цих карбапенемаз у Acinetobacter. Були апробовані  
колориметричні тести, але в цілому їх достовірність не доведено (4). 
Acinetobacter також може мати карбапенемази MBL-типу, і можливо, що 
аналізи можуть працювати краще з цими ферментами. 

Протягом декількох десятиліть для P. aeruginosa були використані MBL 
Etest®, а також аналіз на основі дисків, але їм заважає низька специфічністі (5-
7). Нещодавно декілька авторів також запропонували різні модифікації тестів із 
комбінованими дисками (або іміпенем, або меропенем в комбінації з різними 
інгібіторами класу В (EDTA або DPA), але вони були перевірені лише в 
одиному дослідницкому Центрі, і їх надійність у їхніх умовах важко 
гарантувати в інших (8, 9). Колориметричні тести працювали краще із P.
aeruginosa, ніж із Acinetobacter (10), і, ймовірно, є тестами з найкращою 
перевіреною специфікою на даний момент. Тим не менш, тест, здається, 
недостатньо специфічний для використання в якості самостійного теста без 
молекулярного підтвердження. Загалом генотипові підходи повинні бути 
проведені для характеристики P. aeruginosa та Acinetobacter, можливих 
продуцентів карбапенемаз, особливо для P. aeruginosa, деякі з вищезазначених 
фенотипових підходів, мабуть, будуть корисними для початкового тестування.

Слід зазначити, що виявлення карбапенемаз буде найбільш клінічно 
важливим у P. aeruginosa, оскільки цей вид може бути стійким до карбапенемів 
за допомогою кількох хромосомних механізмів (активний ефлюкс, зміна або  
пригнічення поринів). Навпаки, стійкість до карбапенемів у Acinetobacter
майже постійно пов'язана з продукцією карбапенемази OXA.  

Деякими запропонованими контрольними штами є P. aeruginosa NCTC
13437 (продуцент VIM-10) та A. baumannii NCTC 13301 (продуцент OXA-23). 
Для цих штамів немає діапазонів контролю якості. 

6.1 Посилання 
1. Walsh TR. Emerging carbapenemases: a global perspective. Int J Antimicrob Agents. 2010;36 Suppl 3:S8-14.
2. Labarca JA, Salles MJ, Seas C, Guzman-Blanco M. Carbapenem resistance in Pseudomonas aeruginosa and
Acinetobacter baumannii in the nosocomial setting in Latin America. Crit Rev Microbiol. 2016; 42:276-92.
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VІІ. Метицилінстійкий Staphylococcus aureus (MRSA)

Важливість виявлення резистентності 

Вимагається для клінічної класіфікації антимікробної чутливості Так 

Для цілей інфекційного контролю Так 

Для цілей громадського здоров’я Так 

7.1. Визначення 
Ізоляти S. aureus з допоміжним пеніцилін-зв’язуючим білком (ПЗБ2а/ 

ПЗБ2с, що кодуються генами mecА або mecC), для яких β-лактамні препарати 
мають слабку спорідненість, за винятком нового класу цефалоспоринів із 
активністю щодо MRSA (цефтаролін і цефтобіпрол).  

7.2. Клінічне та/або епідеміологічне значення 
Метицилінстійкий S. aureus є основною причиною захворюваності та 

смертності в усьому світі (1, 2). Смертність від інфекцій кровотоку, викликаних 
MRSA, трапляється у два рази частіше в порівнянні зі схожими інфекціями, які 
спричиняються штамами чутливими до метициліну у зв’язку із затримкою 
адекватного лікування та неефективного альтернативного лікування (3). 
Інфекції, викликані MRSA, характерні певній місцевості та виникають як в 
лікарнях, так і серед здорового населення в усіх частинах світу. 

7.3. Механізми резистентності 
Основний механізм резистентності – це продукування допоміжного 

пеніцилін-зв’язуючого білка, ПЗБ2а / ПЗБ2с, що робить ізолят резистентним до 
всіх β-лактамів, за винятком нового класу специфічних «анти MRSA» 
цефалоспоринів. Ці агенти мають достатньо високу спорідненість із ПЗБ2а та, 
можливо, також ПЗБ, що кодуються геном mecC, з активністю щодо MRSA (4). 
Допоміжні ПЗБ кодуються геном mecA або нещодавно описаним mecC (5),
відповідно. Елемент mec чужорідний до S. aureus та відсутній в метицилін 
чутливих S. аureus. Штами з виразною гетерогенною експресією гену mecA та 
часто низькими МІК оксациліну перешкоджають точності визначення 
чутливості (5). Більш того, деякі ізоляти мають резистентність низького рівню 
до оксациліну, але є mecA та mecC негативні і не продукують альтернативні 
ПЗБ [гранично чутливі S. aureus (BORSA)]. Ці штами відносно рідкі та 
механізм резистентності охарактеризований неналежно, але вони можуть 
включати гіперпродукцію β-лактамаз або зміну вже існуючих ПЗБ (6). 

mecA-позитивні ізоляти S. aureus, які чутливі як до цефокситину, так і до 
оксациліну (OS-MRSA), із-зі інактивації mecA, описані в різних частинах світу. 
Ці штами відрізняються від гетерогенно стійких MRSA, які також чутливі до 
оксациліну, але стійкі до цефокситину (7, 8). Частота подібних ізолятів 
оцінюється приблизно у 3% у порівнянні із комбінованими традиційними 
фенотиповими результатами і результатами ПЛР позитивнми для mecA.
Реверсія від чутливості до метициліну до стійкості до метициліну протягом 
тривалого періоду антибіотикотерапії була повністю задокументована в одному 
випадку (9), але, очікується, що це повинно статися в інших випадках, однак 
швидкість такої оборотної резистентності в даний час невідома. Такі ізоляти 
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можуть по суті можуть бути виявлені тільки шляхом молекулярного аналізу. 
Слід зазначити, що не потрібно застосовувати молекулярний аналіз усіх 
штамів, але це явище може мати важливе значення в разі терапевтичної 
неефективності. Якщо ген mecA виявляється випадковим чином або через 
скринінг через терапевтичну неефективність, то завжди слід повідомляти про 
ізолят як резистентний. 

7.4. Методи, рекомендовані для виявлення метицилін резистентних  
S. aureus
Резистентність до метициліну/оксациліну може бути виявлена як 

фенотипово, шляхом визначення МІК так і диско-дифузійним методом. 
Аглютинація може бути використана для виявлення ПЗБ2а, але не дозволяє 
надійно виявити PBP2c. Надійним є генотипове виявлення за допомогою ПЛР.  

7.4.1. Виявлення шляхом визначення МІК або диско-дифузійним методом 
Гетерогенна експресія резистентності зокрема впливає на МІК оксациліну. 

Цефокситин є дуже чутливим та специфічним маркером mecA/mecC
опосередкованої резистентності до метициліну та препаратом вибору для ДДМ. 

ДДМ з використанням оксациліну не рекомендується та критерії 
інтерпретації діаметру зони затримки росту більше не включаються до таблиці 
граничних значень EUCAST в наслідок неналежної кореляції щодо присутності 
mecA.

А. Мікророзведення у бульйоні
Використовується стандартна методологія (ISO 20776-1) та про штами з 

МІК цефокситину більше 4 мг/л необхідно звітувати, як про резистентні до 
метициліну. 

Б. Диско-дифузійний метод: Використовується диско-дифузійний метод 
EUCAST. Штами з цефокситином (диск 30 мкг) із діаметром зони менше 22 мм 
необхідно вважати резистентними до метициліну. 

7.4.2. Виявлення генотиповим методом та латекс-аглютинацією 
Генотипове виявлення генів mecA та mecC за допомогою ПЛР (10, 11) та 

виявлення білка ПЗБ2а з використанням наборів для латекс-аглютинації 
можливе за допомогою комерційних тест-систем або власного виробництва (in-
house). Більшість комерційних систем не виявляє PBP2c. 

7.4.3. Контрольні штами 
Нижче наведено деякі можливі позитивні контрольні штами для 

фенотипових та генотипових експериментів для зручності. Діапазони контролю 
якості не доступні для цих штамів. Користувачам комерційних методів слід 
вивчити інформацію виробника про те, які штами використовувати для 
контролю. 
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Таблиця 1. Приклади контрольних штамів для тестування MRSA 

Штам Механізм 

S. aureus ATCC 29213 Чутливий до метициліну 

S. aureus NCTC 12493 Стійкий до метициліну (mecA)
S. aureus NCTC 13552 Стійкий до метициліну (mecС)
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VIІІ. Ванкоміцин-резістентний Staphylococcus aureus

Важливість виявлення резистентності
Вимагається для клінічної класіфікації антимікробної чутливості Так 

Для цілей інфекційного контролю Так 

Для цілей громадського здоров’я Так 

8.1. Визначення 
Клінічні граничні значення МІК EUCAST щодо резистентності до 

ванкоміцину у S. aureus більше 2 мг/л. За останні роки граничні значення для 
ванкоміцину були знижені, таким чином виключивши колишню групу помірно 
стійких. Однак існує важлива різниця між механізмами резистентності VanA-
опосередкованим високим рівнем резистентності S. aureus (VRSA) та не-VanA-
опосередкованим низьким рівнем резистентності до ванкоміцину. Отже, 
терміни «помірно стійкий до ванкоміцину S. аureus» (VISA) та «гетерогенний 
помірно стійкий до ванкоміцину S. аureus» (hVISA) використовувалися для 
ізолятів з не-VanA-опосередкованим низьким рівнем резистентності до 
вакоміцину. Завжди необхідно визначати МІК, коли ванкоміцин застосовують 
для лікування хворих із серйозною інфекцією, викликаною S. aureus. В окремих 
випадках, наприклад, коли підозрюється терапевтична неефективність, також 
може бути обгрунтованим проведення дослідження для hVISA. Із причини 
складності підтвердження hVISA антимікробний нагляд фокусується на 
виявленні VISA та VRSA. 
VRSA: Ванкоміцин резистентні S. aureus:

Ізоляти S. aureus із резистентністю високого рівня до ванкоміцину (МІК > 
8 мг/л). 
VISA: Помірно резистентні до ванкоміцину S. aureus

Ізоляти S. aureus із резистентністю низького рівня до ванкоміцину (МІК 
4-8 мг/л). 
hVISA: Гетерогенні помірно резистентні до ванкоміцину S. aureus.

Ізоляти S. aureus, чутливі до ванкоміцину (МІК ≤ 2 мг/л), але із меншими 
популяціями (1х106 клітин) із МІК ванкоміцину >2 мг/л, виходячи з 
дослідження профілю  популяційного аналізу. 

Слід зазначити, що, хоча ці терміни все ще залишаються, всі вищезгадані 
категорії повинні вважатися клінічно стійкими. 

8.2. Клінічне та/або епідеміологічне значення 
В Європі відсутні сучасні дослідження щодо переважання ізолятів зі 

зменшеною чутливістю до гликопептидів. Згідно повідомленням з поодиноких 
інституцій було виявлено, що переважання hVISA в Європі складає ≤ 2% у 
порівнянні з MRSA, а VISA – нижче 0,1% (1). В Європі ще не повідомляли про 
VRSA (1) та зараз вони дуже рідко зустрічаються в усьому світі (2). 
Переважання hVISA може бути значно вище на місцевому рівні (1), що часто 
пов’язують з поширенням специфічних клональних ліний (2). Переважна 
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більшість ізолятів з підвищеним МІК (VISA) або ті, що містять резистентні 
субпопуляції (hVISA), є MRSА. 

Клінічне значення hVISA, було важко визначити, оскільки не проводилося 
жодних добре контрольованих проспективних досліджень. Однак вважається, 
що присутність фенотипу hVISA пов’язана з більш несприятливими наслідками 
хвороби, щонайменш при серйозних інфекціях (2, 3). Тому, доцільно 
досліджувати hVISA в інфекціях кровотоку, що не піддаються лікуванню. 
Останнім часом з’являється все більше доказів того, що ізоляти дикого типу із 
МІК у верхній частині діапазону чутливості (МІК більше 1 мг/л) пов’язані з 
більш несприятливими наслідками хвороби та можуть бути пов’язані зі 
збільшеною смертністю, щонайменш при інфекціях кровотоку (3-8). Можлива 
причина цих спостережень незрозуміла, але може бути пов'язана з впливом 
ванкоміцину (9, 10). Крім того, тлумачення отриманих результатів цих 
досліджень викликає відчуття відмінностей в МІК, сформованих різними 
методами тестування (8, 9).  

Механізм hVISA є складним та виявлення покладається на аналіз популяції 
(11), що є громіздким, вимагає спеціального обладнання та потребує високого 
рівня технічного досвіду. Методологія виявлення hVISA буде стисло окреслена, 
але з метою нагляду звітність обмежується VISA та VRSA, які разом 
визначаються, як ізоляти із МІК більше 2 мг/л. 

8.3. Механізм резистентності 
Для VRSA резистентність опосередковується геном vanA, який набувають 

екзогенним чином від ентерококів. І для VISA, і для VRSA ізолятів 
резистентність є ендогенною (наприклад, хромосомні мутації) та механізм є 
надто складним, оскільки відсутній один окремий ген, який за це відповідає. 
Фенотип VISA/hVISA пов’язаний із потовщенням стінки бактеріальної клітини, 
гіперпродукцією гликопептид-з’язуючих мішеней. Фенотип hVISA часто 
нестабільний в лабораторних умовах, але має здатність розвиватися до VISA in
vivo (2).

8.4. Методи, рекомендовані для виявлення не чутливих до 
гликопептидів до ванкоміцину S. аureus 

Диско-дифузійний метод НЕ МОЖЕ використовуватися для дослідження 
hVISA або VISA, але може застосовуватися для дослідження VRSA, Хоча існують 

обмежені дослідження, які підтверджують це (12). 

6.4.1. Визначення МІК 
Метод мікророзведення у бульйоні, як рекомендовано EUCAST (ISO 

20776-1), є золотим стандартом. Потрібно зазначити, що результати отримані 
градієнтним методом можуть бути на 0,5-1 двократних ступені розведення 
вище ніж результати отримані методом мікророзведень у бульоні (8, 9). 
Граничне значення EUCAST для резистентності до ванкоміцину в S. aureus
дорівнює МІК, що більше 2 мг/л. Ізоляти із підтвердженими МІК більше 2 мг/л 
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(згідно мікророзведенню у бульйоні) необхідно надсилати до референс-
лабораторії. Штами hVISA не виявляються методом визначення МІК. 

6.4.2. Дослідження із виявлення VRSA, VISA та hVISA 
Виявлення hVISA мало свої труднощі та, таким чином, його поділили на 

скринінг та підтвердження. Багато спеціальних методів було розроблено для 
скринінгу. Підтвердження здійснюється шляхом аналізу профілю популяції 
ізоляту на щільних середовищах, що містять широкий діапазон концентрацій 
ванкоміцину (АПП/ПФК) (11). Цей метод є технічно складним без достатнього 
досвіду та, як наслідок, найчастіше застосовується в референс-лабораторіях. 
Метод, заснований на застосуванні ванкоміцину та казеїнового агару (13) 
продемонстрував високу чутливість та специфічність, але був розглянутий 
тільки в одному дослідженні, і з цієї причини не може бути рекомендований. 
Наступні методи виявлення VRSA та VISA були розглянуті в багатоцентровому 
дослідженні (14, 15). 

А. Макроградієнтне дослідження:
Це дослідження забезпечує уявлення про зменшену чутливість до 

ванкоміцину, але зверніть увагу, що показання не належать до МІК. Крім того, 
дослідження не розрізняє hVISA, VISA та VRSA. Дослідження повинні бути 
проведені згідно інструкцій виробника. Також зверніть увагу, що інокулят 
використовують щільніший (2,0 МакФарланд) у порівнянні зі стандартними 
градієнтними дослідженням та градієнтний тест проводиться на агарі із 
серцево-мозковим екстрактом замість агару Мюллера Хінтона. Крім того, 
кінцевий результат враховують через 48 год. Позитивний результат вважається 
при значеннях ≥ 8 мг/л для ванкоміцину та тейкопланіну АБО ≥ 12 мг/л тільки 
для тейкопланіну. 

Оскільки обидва критерії включають тейкопланін, дослідження 
ванкоміцину може залежати від результату дослідження тейкопланіну. 
Застосовується наступний алгоритм: 

Значення тейкопланіну ≥12 мг/л: VRSA, VISA або hVISA 

Значення тейкопланіну 8 мг/л: необхідне дослідження ванкоміцину. Якщо 
показання ванкоміцину ≥ 8 мг/л, тоді VRSA, VISA або hVISA 

Значення тейкопланіну < 8 мг/л: це не VRSA, VISA або hVISA 

Б. Градієнтне дослідження для виявлення резистентності до гликопептидів 
(GRD)

Дослідження проводять згідно інструкцій виробника. Дослідження 
вважається позитивним, якщо результат тесту смужки GRD ≥ 8 мг/л для 
ванкоміцину, або для тейкопланіну. 
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В. Скринінг на агарі із тейкопланіном
Використовується агар Мюллер-Хінтона, що містить 5 мг/л тейкопланіну 

(14). Декілька колоній розводять у 0,9% фізіологічному розчині для отримання 
інокуляту з каламутністю, що дорівнює 2,0 одиниці МакФарланду. Наносять 
десять мікролитрів інокуляту, як пляму на поверхню агару, та інкубують  при 
температурі 35°С протягом 24-48 годин. Ріст колоній протягом 48 годин вказує 
на підозрювану зменшену чутливість до гликопептидів. 

Г. Дослідження із підтвердження hVISA/VISA:
Будь-який ізолят  позитивний у скринінгу щодо зниженої чутливості і не 

ідентифікований як VRSA або VISA при визначенні МІК, може бути hVISA і 
може бути досліджений шляхом аналізу аналізу профілю популяції/площі під 
фармакокінетичною кривою (АПП/ПФК) (9), як правило, шляхом надсилання 
до референс-лабораторії. 

8.4.3. Контрольні штами 
Нижче вказані деякі штами для фенотипових експериментів для зручності. 

Граничні значення для контролю якості недоступні для цих штамів. 
Користувачам комерційних методів слід вивчити інформацію виробника про те, 
які штами використовувати для контролю. 

Таблиця 1. Приклади контрольних штамів для визначення стійкості 
до ванкоміцину у S. aureus.

Штам Механізм 

S. aureus ATCC 29213 Чутливий до гликопептидів 

S. aureus ATCC 700698 hVISA (Mu3)

S. aureus ATCC 700699 VISA (Mu50)
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ІХ. Enterococcus faecium та Enterococcus faecalis, резистентні до 
ванкоміцину 

Важливість виявлення резистентності 

Вимагається для клінічної класіфікації антимікробної чутливості Так 

Для цілей інфекційного контролю Так 

Для цілей громадського здоров’я Так 

9.1. Визначення 
Enterococcus faecium або Enterococcus faecalis із резистентністю до 

ванкоміцину (VRE) ( МІК ванкоміцину > 4 мг/л). 

9.2. Клінічне та/або епідеміологічне значення 
Ентерококи, зокрема E. faecium, в основному, резистентні до більшості 

клінічно доступних антимікробних препаратів. Лікування інфекцій, викликаних 
ванкоміцин-резистентними ентерококами (VRE), таким чином, ускладнюється і 
має небагато варіантів терапії. Відомо, що VRE поширюються ефективно та 
залишаються в лікарняному середовищі і можуть колонізувати багато осіб, 
серед яких тільки деякі можуть у майбутньому мати ентерококові інфекції (1, 
2). Ізоляти, із прихованим геном VanB, зазвичай фенотипово чутливі до 
тейкопланіну. Згадується про два клінічні випадки селекції резистентності до 
тейкопланіну у ентерококів із прихованим геном VanB протягом лікування (3, 
4), і останнім часом описано чотири випадки терапевтичної невдачі (5), що 
вказує на те, що тейкопланін слід застосовувати з обережністю проти 
ентерококів з VanB. Типові величини МІК для клінічно найбільш важливих 
ферментів Van наведені у Таблиці 1. 

Таблиця 1. Типові МІК гликопептидів для ентерококів із вираженими 
VanA або VanB 

МІК (мг/л) 
Гликопептид 

VanA VanB

Ванкоміцин 64-1024 4-1024

Тейкопланін 8-512 0,06-1

9.3. Механізм резистентності 
Клінічно важлива резистентність найчастіше опосередковується лігазами, 

що кодуються плазмидами генів VanA та VanB, що замінюють заключні D-Ala 
в пептидоглікані на D-Lac(tate). Ця заміна зменшує приєднання гликопептидів 
до мішені. Штами VanA демонструють резистентність, як до ванкоміцину, так і 
до тейкопланіну, тоді як штами VanB зазвичай залишаються чутливими до 
тейкопланіну завдяки нестачі індукції оперону резистентності. Інші ферменти 
Van із слабкішим переважанням – це VanD, VanE, VanG, VanL, VanM та VanN 
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(6-9), хоча VanM нещодавно показали значне зростання у Китаї у E. Faecium
(10).

Інші види ентерококів (наприклад, E. raffinosus, E. gallinarum та E.
casseliflavus) можуть містити vanA, vanB або інші гени van, що кодують 
вищезазначені ферменти, але ці штами зустрічаються відносно рідко. Ферменти 
VanC, що кодуються хромосомами, були знайдені в усіх ізолятах E. gallinarum
та E. сasseliflavus. VanC опосередкована резистентністю низького рівня до 
ванкоміцину (МІК 4-16 мг/л), але взагалі не має вважатися важливою з точки 
зору інфекційного контролю (11). 

Ванкоміцин варіабельні ентерококи (VVE) - термін, що використовується 
для VRE, де експресія генів van фенотипічно замовчується генетичними 
перегрупуваннями, які можуть бути відмінені під тиском глікопептиду (12, 13). 
Більш того, VRE з низьким МІС являютяся терміном, який використовується 
для ізолятів vanB, які из-за початкової поганої здатності індукуватися 
ванкомицином мають низьку експресію генів vanB, які дають рівні MIC ниже 
клінічних граничних значень. Ці VRE з низьким МІС можуть збільшувати свій 
MIC до граничних значень при більш тривалій дії ванкоміцина (14). Як VVE 
так і штами VRE з низьким MIC можуть часто виявлятись тільки молекулярним 
аналізом. Їх теперішня розповсюдженість в різних географічних регіонах 
невідома. 

9.4. Методи, рекомендовані для виявлення резистентності до 
глікопептидів у E. faecium та E. faecalis

Резистентність до ванкоміцину можна виявити шляхом визначення МІК, 
диско-дифузійним методом та методом серійних розведень в агарі. В усіх трьох 
методах важливо, щоб середовище інкубували протягом повних 24 годин для 
виявлення ізолятів з індукованою резистентністю. 

Всі три методи легко виявляють резистентність, опосередковану геном 
vanA. Виявлення резистентності, опосередкованої геном vanB, є більш 
складним процесом. Визначення МІК шляхом розведення у агарі або у бульйоні 
є точним методом, але рідко застосовується у звичайних лабораторіях (15-17). 
Застарілі звіти демонструють, що виявлення резистентності, опосередкованої 
геном vanB, є проблематичним для автоматичних методів (18). За цей час 
автоматичні методи були оновлені, але бракує більш сучасних досліджень того, 
чи покращилися характеристики цих методів для виявлення резистентності, 
опосередкованої геном vanB. Диско-дифузійний метод із 5 мкг диском з 
ванкоміцином є складним для застосування, але дослідження має гарні 
результати за умови суворого дотримання рекомендацій із інтерпретації, як 
вказано EUCAST (19). 

При інтерпретації результатів визначення МІК або диско-дифузійного 
методу важливо впевнитись, що ізолят не належить до E. gallinarum або E.
casseliflavus, який можна помилково сприйняти як E. faecium завдяки 
позитивному результату у тесті із арабінозою. MALDI-TOF мас спектрометрія в 
цьому контексті дуже корисна для ідентифікації енткрококів (20).  В установах 
де MALDI-TOF не доступна, можна використовувати дослідження МГП 
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(метил-альфа-D-глюкопіранозиду) або тест на рухливість для розрізнення E.
gallinarum / E. casseliflavus від E. faecium (МГП негативний, не рухливий).  

9.4.1. Визначення МІК 
Визначення МІК можна здійснювати методом розведення в агарі, 

мікророзведення у бульйоні або градієнтними методами. 
Мікророзведення у бульйоні проводять у відповідності зі стандартом ISO 

20776-1, як рекомендовано EUCAST.  

9.4.2. Диско-дифузійний метод.  
При диско-дифузійному методі слід ретельно дотримуватися методу, 

вказаного EUCAST. Вивчайте зони щодо нечітких країв та/або мікроколоній за 
допомогою світла, що проходить. Гострі краї зони вказують, що ізолят 
чутливий, ізоляти із гострими зонами та діаметрами зон, що вище граничного 
значення, можуть вважатися чутливими до ванкоміцину.Ізоляти з нечіткими 
краями зон або колоніями у межах зони (Малюнок 1) можуть бути 
резистентними, незважаючи на розмір зони, та їх не слід вважати чутливими 
без підтвердження шляхом визначення МІК. Нещодавнє багатоцентрове 
дослідження, диско дифузійного методу показало його більшу ефективність у 
порівнянні із VITEK2 для виявлення ентерококів, що продукують vanB, 
особливо у лабораторіях, які мають досвід работи з нечіткими краями зони (19). 
Диско дифузійний метод виконується у відповідності із методологією EUCAST 
для невибагливих організмов. Інкубация протягом 24 год необхідна для 
визначення резистентності у деяких ізолятів із індуцибельною  резистентністю. 

Малюнок 1. Інтерпретація результатів дослідження чутливості 
Enterococcus spp. до ванкоміцину диско-дифузійним методом  

а) Гострі краї зони та діаметр зони ≥ 12 мм. Вважається чутливим. 
b-d) Нечітки краї зони та/або колонії у межах зони. Вважається резистентним, незважаючи на 
діаметр зони. 



42

9.4.3. Визначення граничних значень методом розведення в агарі  
Дослідження з визначення граничних значень шляхом розведення у 

серцево-мозковому агарі із застосуванням 6 мг/л ванкоміцину є надійним 
способом виявлення vanA- та vanB позитивних ізолятів. Середовище для 
визначення граничних значень можна використовувати як комерційного 
виробництва так і власного. Дослідження із визначення граничних значень 
проводиться шляхом розведення 1 x 105 - 1 x 106 КУО (10 мкл суспензії з 
каламутністю  0,5 за Макфарландом) в серцево-мозковому агарі із 
застосуванням 6 мг/л ванкоміцину. Потрібна інкубація протягом 24 годин при 
температурі 35±1°C для виявлення резистентності в деяких ізолятах із 
індукованою резистентністю. Ріст більше однієї колонії вважається позитивним 
результатом. 

9.4.4. Генотипове дослідження 
Виявлення резистентності до ванкоміцину методом ПЛР, з використанням 

в якості  мішеней генів vanA та vanB, може здійснюватися з застосуванням 
комерційних або власних методологій (20-22). 

9.4.5. Контроль якості 
Нижче вказані деякі штами для фенотипових експериментів для зручності. 

Граничні значення для контролю якості недоступні для цих штамів. 
Користувачам комерційних методів слід вивчити інформацію виробника про те, 
які штами використовувати для контролю. 

Таблиця 2. Приклади контрольних штамів для досліджень 
ентерококів 

Штам Механізм 

E. faecalis ATCC 29212 Чутливий до ванкоміцину 

E. faecalis ATCC 51299 Стійкий до ванкоміцину (vanB)

E. faecium NCTC 12202 Стійкий до ванкоміцину (vanА)
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Х. Пеніцилін нечутливі (недикий тип) Streptococcus pneumoniae

Важливість виявлення резистентності 

Вимагається для клінічної класіфікації антимікробної чутливості Так 

Для цілей інфекційного контролю Ні 

Для цілей громадського здоров’я Так 

10.1. Визначення 
Ізоляти S. pneumoniae зі зменшеною чутливістю до пеніциліну (МІК вище 

у порівнянні з диким типом, тобто >0,06 мг/л) завдяки присутності 
модифікованих пеніцилін-зв’язуючих білків (ПЗБ) із меншою спорідненістю із 
β-лактамів. 

10.2. Клінічне та/або епідеміологічне значення 
S. pneumoniae – це найбільш поширена причина пневмонії в усьому світі. 

Захворюваність та смертність високі і приблизно три мільйони людей вмирають 
щороку від пневмококових інфекцій. Низький рівень нечутливості пов’язаний 
із збільшенням смертності, коли менінгіт лікують бензилпеніциліном (1). При 
інших типах інфекцій не спостерігається збільшення смертності пов’язаної з 
низьким рівнем резистентності, якщо застосовують більш високі дози. Багато 
країн здійснюють програми вакцинації щодо деяких серотипів пневмококів, це 
також може впливати на рівні резистентності, які спостерігаються у інвазивних 
ізолятів (2). Однак S. pneumoniae, не чутливі до пеніциліну, залишаються 
основною клінічною проблемою з точки зору охорони громадського здоров’я, 
хоча ці мікроорганізми не пов’язані із розповсюдженням в закладах охорони 
здоров’я, на відміну від інших патогенів, згаданих в цьому документі. 

10.3. Механізм резистентності 
S. pneumoniae містить шість ПЗБ, із яких ПЗБ 2х є первинною мішенню 

пеніциліну (3). Присутність «мозаїчних генів», що кодують ПЗБ із низькою 
спорідненістю, є результатом горизонтального трансферу генів з умовно-
патогенних стрептококів групи віріданс (3). Рівень резистентності до β-лактамів 
залежить не тільки від мозаїчних ПЗБ з низькою спорідненістю, що присутні в 
ізоляті, але також від модифікації специфічних ПЗБ, які є важливими для S.
pneumoniae (4). Штами з МІК бензилпеніциліну у діапазоні 0,12-2 мг/л 
вважаються чутливими при не менінгітних інфекціях, коли застосовують більш 
високу дозу пеніциліну, тоді як для менінгіту такі штами завжди вважаються 
резистентними (5). 

10.4. Методи, рекомендовані для виявлення S. pneumoniae, нечутливих 
до пеніциліну 

Нечутливість до пеніциліну можна визначити фенотипово шляхом 
визначення МІК або диско-дифузійним методом. 
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10.4.1. Диско-дифузійний метод 
Диско-дифузійний метод з диском з 1 мкг оксациліну є ефективним 

методом скринінгу для виявлення пневмококів, не чутливих до пеніциліну (6-
8). Метод дуже чутливий, але не надто специфічний, оскільки штами з 
діаметрами зон ≤ 19 мм можуть мати змінну чутливість до бензилпеніциліну, 
необхідно визначити МІК бензилпеніциліну для всіх ізолятів, що є не 
чутливими в методі скринінгу. 

Для β-лактамів, інших, ніж бензилпеніцилін, можна використовувати 
діаметр зони оксациліну для передбачення чутливості, як покказано на 
Малюнку 1. 

Малюнок 1. Скринінг для визачення стійкості до β-лактамів S. pneumoniae 
* 1 мкг оксациліну < 20 мм: завжди визначати МІК бензилпеніциліну, але не запізнюватися зі звітністю щодо 
інших β-лактамів, як рекомендоване вище і не затримувати повідомлення щодо бензилпеніциліну при менінгіті. 

10.4.2. Клінічні граничні значення 
Граничні значення пеніциліну спочатку були призначені для забезпечення 

успіху терапії пневмококового менінгіту. Однак, клінічні дослідження 
продемонстрували, що наслідки пневмококової пневмонії, викликаної у 
більшості випадків штамами підвищеним МІК до пеніциліну та лікується 

Диско-дифузійний 
тест із 

оксациліном 1 мг

Зона затримки 
росту ≥ 20 мм 

Зона затримки 

росту  20 мм*

Повідомляються як 
чутливі до всіх β –

лактамних препаратів 
для яких доступні 

граничні значення, 
включаючи такі із 

позначкою 
«Примітка», за 
виключенням 

цефаклору, який 
повинен бути 

повідомлений як 

Бензилпеніцилін* 
(менінгіт) та 

феноксиметилпеніц
илін (всі показання)

Бензилпеніцилін 
(інфекції крім 

менінгіту) 

Ампіцилін, 
амоксицилін та 

піперацилін (без і з 
інгібіторами бета-

лактамаз), цефепім, 
цефотаксим, 
цефтаролин, 
цефтобіпрол і 
цефтріаксон 

Інші бета-лактамні 
препарати 

Повідомляти як 
стійкі 

Визначити MІК та 
інтерпретувати у 
відповідності з 

клінічнми граничними 
значеннями 

Зона затримки 
росту ≥ 8 мм 

Зона затримки 

росту  8 мм 

Повідомляти як 
чутливі 

Визначити MІК та інтерпретувати 
у відповідності з клінічними 

граничними значеннями. Для 
ампіциліну, амоксициліну та 

піперациліну (без і з інгібіторами 
бета-лактамаз) чутливість 

визначати по чутливості до 
ампіциліну
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пеніциліном парентерально, не відрізнялися від тих, що спостерігалися для 
хворих, яких лікували іншими препаратами.  

Приймаючи до уваги мікробіологічні, фармакокінетичні та 
фармакодинамічні дані, клінічні граничні значення для бензилпеніциліну для 
неменінгітних штамів були преглянуті (4) та поточні граничні значення 
EUCAST наведені у Таблиці 2 та в останній версії таблиць граничних значень 
EUCAST.

Таблиця 2. Звітування про чутливість до бензилпеніциліну при менінгітах 
та не менінгітах 

Граничне 
значення МІК 

(мг/л) 
Показання 

Ч ≤ С >

Примітки 

Бензилпеніцилін 
(не менінгіт) 

0,06 2 При пневмонії, коли використовують дозу в 1,2 г х 4, 
ізоляти з МІК ≤ 0,5 мг/л необхідно вважати чутливими до 
бензилпеніциліну. 
При пневмонії, коли використовують дозу в 2,4 г х 4 
або 1,2 г х 6, ізоляти з МІК ≤ 1 мг/л необхідно вважати 
чутливими до бензилпеніциліну. 
При пневмонії, коли використовують дозу в 2,4 г х 6, 
ізоляти з МІК ≤ 2 мг/л необхідно вважати чутливими. 

Бензилпеніцилін 
(менінгіт) 

0,06 0,06

10.4.3. Контроль якості 
Нижче вказані деякі штами для фенотипових експериментів для зручності 

Таблиця 3. Приклад контрольних штамів досліджень 
бензилпеніциліну 

Штам Механізм 

S. pneumoniae ATCC 49619 Мозаїчний ПЗБ, МІК бензилпеніциліну 0,5 мг/л. 
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