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• Се́псис - особливе гостре або хронічне
захворювання, що характеризується
прогресуючим поширенням в організмі
інфекційного фактору з розвитком тяжких
органних порушень, пошкоджень систем
організму.

• Культура крові – це лабораторний аналіз, при
якому кров пацієнта вносять у флакони, з цілю
встановити наявність мікроорганізмів в
кровотоці.



1.Встановити наявність/відсутність збудника.

2.Виділення чистої культури.

3.Ідентифікація мікроорганізма.

4.Постановка АБЧ та Експертна оцінка.

Етапи аналізу гемокультур





Рекомедації СLSI/Гемокультура







Коли слід здійснювати забір матеріалу?

1.При підвищенні температури (˃37 ˚С).

2.Підвищення артеріального тиску.

3.Паталогічне підвищення частоти серцевих
скорочень.

4.Підвищення частоти дихання.

5.При тяжких локальних інфекціях (менінгіт, 
ендокардит, пневмонії).



Критичні моменти забору крові

• Правильний забір крові

• Швидкість виділення чистої культури. 

• Точність ідентифікація культури.

• Правильна антибіотикочутливість
(раціональна антибіотикотерапія)



Ключові моменти забору крові
• Застосовуйте якісні флакони.

• Кров в кожен комплект (2 флакона) необхідно відбирати з
різних анатомічних ділянок.

• Кров для посіву необхідно брати з вени.

• Уникати забору крові з катетерів. 

• Завантажити інокульовані флакони протягом 2-3 годин.

• Час зберігання флакону при кімнатній температурі ≤24 
години.



Витяг з інструкції



• Високо-чутливе середовище:
-широкий спектр клінічно важливих мікроорганізмів.

-виділення примхливих мікроорганізмів, що потребують додаткових
ростових факторів (Neisseria spp., Haemophilus spp.)

• Універсальність:
-інші біологічно стерильні рідини

-пацієнти різних вікових категорій

-пацієнти з АБТ

Вимоги до поживних середовищ Гемокультур



• FA Plus (Ref. 410851) – для культивування
аеробів та факультативних анаеробів
(нейтралізуюче середовище).

Об’єм: ≤10 мл.

• FN Plus (Ref. 410852) – облігатні анаеробні
та факультативні анаероби (нейтралізуюче
середовище).

Об’єм: ≤10 мл.

• PF Plus (Ref. 410853) – педіатричні флакони
(нейтралізуюче середовище). для
культивування аеробів та факультативних
анаеробів (нейтралізуюче середовище). 

Об’єм: ≤4 мл.

Флакони BacТ/Alert



Об’єм крові для флаконів PF



Особливості інокуляції

•2-3 комплекта флаконів протягом 1 год - 97%.

•В кожному комплекті використовується 2 
флакона, інколи 3 (2 FA, 1FN).

•При обмеженій кількості, інокуляція – в FA в
першу чергу.

•Якщо FN не використовуються, можлива
заміна на FA.



Який необхідний об’єм крові?

• Відсоток виділення гемокультур прямо
пропорційний внесеному об’єму крові (низький
КУО в крові).

• Для дорослих 20-30 мл крові (10 мл/флакон).

• Для дітей об’єм залежить від маси тіла і
застосовується педіатричний флакон (PF ).



Рекомендований об’єм крові для
новонароджених та дітей



Рекомендований об’єм крові для
новонароджених та старших дітей



Інокуляція флаконів

≤10 мл
≤10 мл

≤10 мл

Основний комплект
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1. Використовуємо 2-3 комплекта.
2. Інокуляція - впродовж 1 години.
3. В кожен комплект кров беремо з іншої анатомічної ділянки.

Комплект 1 Комплект 2 Комплект 3

20 20 20





Оптимальна кількість флаконів?
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Переваги мультикомплектності

• Підвищення відсотку виділення
мікроорганізмів (3 комплекта – 96,9%).

• Детекція контамінації.





Скільки днів інкубувати?



Контамінація чи Гемокультура?

• Propionibacterium spp.,Corynebacterium spp,Bacillus spp.,
Streptococcus viridans,Staphylococcus spp. (coag-)

• Коагулазонегативні стафілококи можуть бути збудниками
катетр-асоційованих інфекціям.

• Зменшити комнтамінацію можна дотримуючись методики
забору крові та мультикомплектності



Алгоритм визначення контамінації

Повторний аналіз крові

Позитивний результат з виділенням
того самого мікроорганізма?

Група зеленящих стрептококів?

Оцінка
результата
лікарем

Оцінка
результата
лікарем

Можлива
контамінація
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При посіві крові виявлена
контамінації
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Алгоритм інтерпретації результатів
гемокультивування



Висновки

1. Здійснюйте забір крові з різних вен чи різних
ділянок той самої вени. 

2. Рекомендований об’єм крові: для дорослих до

10 мл.

3. Оптимальне середовище (універсальне,
високочутливе).

4. Використовуйте 2-3 комплекта флаконів, щоб
добитися 97% висіваємості.

5. 95% мікроорганізмів виділяються вже протягом 2 
днів (Bact/Alert).



ДЯКУЮ за УВАГУ!


