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Приготування поживних середовищ для
досліджень диско-дифузійним методом та

визначення величин МІК методом
мікророзведення у бульйоні (версія 5.0, 2017)

Основні середовища: 

Агар Мюлера-Хінтона (АМХ)  

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

Бульйон Мюлера-Хінтона (БМХ)

БМХ з додаванням дефібринованої кінської крові та β-НАД
(Бульйон МХ-В

Приготування основи

Приготування додатків

Розлив

Зберігання

Контроль якості: рН, товщина агару, ростові якості, відповідність
зон затримки росту контрольних штамів встановленим значення



Метод послідовних розведень
визначення чутливості
мікроорганізмів до АМП

 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.

 ДСТУ EN ISO 20776-2:2014 Клінічні лабораторні
дослідження та тест-системи для діагностики in vitro. 
Випробування чутливості інфекційних агентів та
оцінювання характеристик засобів для випробування
антимікробної чутливості. Частина 2. Оцінювання
характеристик засобів для випробування антимікробної
чутливості. 



 Стріпи ATB - bioMerieux

 Sensi-La-Test – Erba Lachema

 SensiTest – Liofilchem

 Vitek 2

 E-тести (Вiomerieux, Oxoid, Liofilchem)

Метод послідовних розведень
визначення чутливості мікроорганізмів

до АМП



Визначення чутливості до антибіотиків
диско-дифузійний метод EUCAST 

(версія 6.0, 2017)

Приготування і зберігання поживних
середовищ

Приготування інокулюму

 Інокуляція чашок з агаром

Нанесення дисків із антибіотиками

 Інкубація

Перегляд чашок після інкубації

Вимірювання зон затримки росту та
інтерпретація результатів

Контроль якості



Приготування інокулюму

Щільність 0.5 за стандартом
McFarland

Для Streptococcus pneumoniae, що
виріс на шоколадному агарі, 
щільність 1 за стандартом McFarland



Інокуляція чашок з агаром

Чашки з агаром повинні бути кімнатної
температури

 Інокуляція здійснюється стерильним
тампоном змоченими у бактеріальну
суспензію

Для грам-негативних бактерій тампон із
суспензією необхідно відтиснути об стінки
пробірки

Для грам-позитивних бактерій цього роботи
непотрібно



Нанесення дисків із антибіотиками

Диски повинні бути кімнатної температури

Не більше 6 дисків на чашку діаметром 90 
мм та 12 на чашку діаметром 150 мм

Зберігання дисків відповідно інструкції
виробника



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



Інкубація
Enterobacteriaceae

Pseudomonas spp.

Stenotrophomonas

maltophilia

Acinetobacter spp.

Staphylococcus spp.

35±1°С, звичайна атмосфера, 16-20 год

Enterococcus spp.
35±1°С, звичайна атмосфера, 16-20 год

(24 часа – для глікопептидів)

Стрептококи груп A, B, C та

G

Streptococcus pneumonia

Стрептококки групи viridans

Haemophilus spp.

Moraxella catarrhalis

Listeria monocytogenes

Pasteurella multocida

35±1°С, атмосфера із 4-6% СО2, 16-20 год

Corynebacterium spp.

Aerococcus sanguinicola

та urinae

Kingella kingae

35±1°С, атмосфера із 4-6% СО2 ,16-20 год. При

слабкому рості ізоляту після 16-20 год інкубації

слід продовжити інкубацію до 40-44 год, після

чого провести облік результатів.



Вимірювання зон затримки росту
та інтерпретація результатів

 Загальні правила вимірювання зон затримки росту

- облік колоній в середині зони затримки росту

- роїння

- - та -гемоліз

- подвійні зони

- нечіткі зони

 Правила вимірювання зон затримки росту для певних
мікроорганізмів, антибіотиків та комбінацій мікроорганізм/антибіотик

- триметоприм та триметоприм-сульфаметоксазол загалом

- Stenotrophomonas maltophilia та триметоприм-сульфаметоксазол

- ентеробактерії та ампіцилін, ампіцилін-сульбактам та ампіцилін-
клавуланат

- E. coli і мецилінам

- E. coli і фосфоміцин

- ентерококи і ванкоміцин

- S. aureus і бензилпеніцилін

- детекція індуцибельної резистентності у стафілококів та стрептококів



Облік колоній в середині зони затримки росту

Роїння



- та -гемоліз

β-гемолізини дифундують в агар. Зона бета-
гемолізу, як правило, вільна від росту.



- та -гемоліз

α-гемолізини НЕ дифундують. В області альфа-
гемолізу часто буває ріст.



Подвійні зони

Нечіткі зони



Триметоприм та триметоприм-
сульфаметоксазол загалом

Stenotrophomonas maltophilia та триметоприм-
сульфаметоксазол



Ентеробактерії та ампіцилін, ампіцилін-
сульбактам та ампіцилін-клавуланат

E. coli і фосфоміцин



Ентерококи і ванкоміцин

S. aureus і бензилпеніцилін



Поточний та розширений внутрішній
контроль якості, як рекомендовано
комітетом EUCAST. (версія 6.1, 2016)

 Містить штами для поточного та розширеного контрою якості

 Містить цільові та допустимі значення діапазонів

У таблицях контролю якості 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 пригнічення росту повинен
наближуватися до цільової величини.

 Поточний контроль якості здійснюється кожний день

 Розширений контроль якості використовується для визначення
специфічних механізмів стійкості (ESBL, MRSA, VRE, HRGL та
мутацій ПЗБ) та для перевірки того, чи призводить поточне
випробування чутливості до правильного розподілу за категоріями
Ч, ПС та С.



Поточний та розширений внутрішній
контроль якості, як рекомендовано
комітетом EUCAST. (версія 6.1, 2016)





Експертні правила визначення
чутливості мікроорганізмів до

антимікробних препаратів

 Природна резистентність

 Незвичайні (рідкі) фенотипи стійкості

 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. 



Природна резистентність



Незвичайні (рідкі) фенотипи стійкості

№

правила

Мікроорганізм Виняткові фенотипи

5.1 Будь-які Enterobacteriaceae (за винятком

Proteeae та Serratia marcescens)

Стійкість до колістину 1,2

5.2 Salmonella typhi Стійкість до фторхінолонів та/або

карбапенемів

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



Інтерпретація результатів і експертні
правила

Правила інтерпретації результатів визначення чутливості до
β-лактамів у Грам-позитивних коків

№

правил

а

Мікроорганізм

Речовина,

що

тестується

Діюча

речовина
Правило

Виключення, наукове обґрунтування і

коментарі

Ступінь

доказу

8.1 Staphylococc

us 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 Staphylococc

us 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)

Бензилпені

цилцін

Амінопеніцил

іни,

цефалоспор

ини 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



Методика визначення механізмів антимікробної та
специфічної резистентності, що має особливе клінічне

та/або епідеміологічне значення

1. Enterobacteriaceae, що продукують карбапенемази

2. Enterobacteriaceae - продуценти β-лактамаз розширеного
спектру (ESBL)

3. Enterobacteriaceae, що продукують набуту AmpC β-
лактамазу

4. Метицилін-стійкий Staphylococcus aureus (MRSA)

5. Staphylococcus aureus, не чутливий до гликопептидів

6. Enterococcus faecium та Enterococcus faecalis, резистентні
до ванкоміцину

7. Streptococcus pneumoniae, не чутливий до пеніциліну
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