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Сучасні можливості

мікробіологічної лабораторії

– рішення від bioMerieux



Використовуйте
відповідально!

- антибіотикопрофілактика перед втручаннями
- системна антибіотикотерапія при виявленні

Сучасні стандарти якості життя та
доказової медицини вимагають
відповідного застосування
антибіотиків, а саме -
застосування, що
ґрунтується на МІК



ФАРМАКОКІНЕТИЧНА КРИВА (ЧАС/КОНЦЕНТРАЦІЯ)

Сmax –  максимальна концентрація
ЛЗ в крові

Тmax – час, за який досягається
Сmax

Т
1/2

– період напіввиведення ЛЗ

AUC – площа під ФК кривою
концентрація/час

МІК (MIC) – мінімальна інгібуюча концентрація –
найменша концентрація антибіотика, яка здатна
пригнічувати ріст мікроорганізмів



Cmax > MIC
(8-10)

T > MIC
(40-50%)

24AUC > MIC
(25-400)

Добову дозу
1 раз на добу

Добову дозу
за 2-4 введення

(залежно від T
1/2

) або
пролонговані інфузії

Вибір антибіотика та схеми

Концентраціє-
залежні

(аміноглікозиди,
тощо)

Час-залежні
(бета-лактами,
еритроміцин

тощо)

Залежні
від загальної

експозиції
(фторхінолони,

ванкоміцин тощо)



Як отримати МІК?

- Виділити чисту культуру
збудника,

- Визначити чутливість
виділеного збудника до дії
антибіотиків, виражену в
МІК (мг/л)



Золотим стандартом є
бакпосів, проте його

ефективність недостатня.

30% - це
прикро, але
реально...

Як отримати МІК - виділення збудника



Як отримати МІК - виділення збудника

В чому причина
низької ефективності
посіву?

1) Форма існування збудників
2) Висока концентрація антибіотика
у зразках
3) Використання неоптимальних
методик





biofilm,
bacterial film,
microbial community,
біологічна плівка,
бактеріальна плівка,

біоплівка
 – саме такі назви форми існування
бактеріальної спільноти можна
зустріти в публікаціях.

Форма існування збудників



Біоплівка – не лише чинник
антибіотикорезистентності…

Біоплівка – кількість вільних
мікроорганізмів (планктону)
дуже незначна – отже,
висіяти культуру з зразка
дуже складно



Час виявлення позитивної культури у 39 випадках
ортопедичної імплант-асоційованої інфекції

Maria Eugenia Portillo et al. J. Clin. Microbiol.
2015;53:1622-1627

Sonification
- обробка ультразвуком



Готові середовища BacT/Alert

FA Plus,
FN Plus,
PF Plus

- збалансований склад (рідини та
газу), а також містять полімерні
гранули, які  нейтралізують дію

АМП, і  дозволяють висівати
збудника навіть з зразків тих

пацієнтів,
які вже приймають антибіотики!



   Мікробний ріст викликає збільшення концентрації
СО2, під впливом якого індикатор змінює колір

Фото виробника Фото з лабораторії ХОЛ

Готові середовища BacTAlert FAN Plus



Автоматична колориметрична система -
гемокультиватор BacT/ALERT 3D

здійснює постійний моніторинг кольору індикатора

Зчитування відбувається кожні 10 хвилин
Світлодіод (LED) освітлює сенсор
Фотодіод збирає відбите світло
За результатами вимірювань програмне забезпечення будує графік,
та повідомляє про мікробний ріст у флаконі

95% позитиву - на кінець 2 доби



 Гемокультиватор нового покоління від bioMerieux

Virtuo



Справді автоматична колориметрична система:

Конвейер автоматично завантажує
флакони до камери інкубації
Виключна стабільність температури
завантажених флаконів
Автоматичне сканування штрих-коду
флакона та рівня його заповнення
Автоматичне видалення негативних
флаконів



Пересів позитивних флаконів на тверде
середовище для отримання чистої культури

Готові поживні середовища chromeID®



Хромогенні середовища chromeIDtm

Середовища chromIDtm мають
додаткові переваги на всіх рівнях.

Надійні результати
- без турбот!

Ідентифікація стає надзвичайно
простою, коли колір колонії сам
свідчить про певного збудника.



диско-дифузійний метод -
НЕ ДАЄ можливості отримати МІК

Визначення
чутливості
мікроорганізмів за
допомогою Е-тестів

Як отримати МІК - чутливість



вартість однієї смужки,
тобто вартість отримання

одного МІК -

від 100 гривень.

Як отримати МІК - чутливість

Е-тести - визнаний в світі,
широко використовуваний

метод, але:
тривалість - 12-24 години,



Визначення значення МІК методом розведення в
рідкому поживному середовищі - еталонний метод,
але потребує валідації для кожного антибіотика, і в

Україні не поширений.

Як отримати МІК - чутливість



Але згідно EUCAST, для колістину єдиний
припустимий метод визначення чутливості - метод

мікророзведень в бульоні

Як отримати МІК - чутливість



За допомогою автоматичного баканалізатора
Vitek 2 Compact

Як отримати МІК - чутливість



За допомогою автоматичного баканалізатора
Vitek 2 Compact

Як отримати МІК - чутливість

Одна картка за 5-8 годин дозволяє визначити
МІК 19-22 антибіотиків,

тобто вартість отримання одного МІК -

 10-12 гривень.



Картка AST-P580

Як отримати МІК - чутливість

Бензилпеніцилін
Ванкоміцин
Гентаміцин
Еритроміцин
Кліндаміцин
Левофлоксацин
Лінезолід
Моксіфлоксацин
Мупіроцин
Нітрофурантоїн
Оксацилін

Рифампіцин
Тайгециклін
Тейкопланін
Тест на індуцибельну стійкість до
кліндаміцину
Тетрациклін
Тобраміцин
Триметоприм/ сульфаметоксазол
Фосфоміцин
Фузидієва кислота
Цефокситин Скринінг Тест



Оцінка ефективності
вибраної схеми лікування

МІКи отримано,
антибіотик(и) вибрано,

схема лікування призначена.

Та є ще 2 важливих питання:

- оцінка ефективності
антибіотикотерапії окремого

пацієнта;

- розробка оптимальних схем
терапії для лікувального закладу



Оцінка ефективності АБ-терапії



Прокальцитонін (PCT)

Сьогодні це найкращий маркер тяжкості системної
бактерійної інфекції. 

Дозволяє оцінити важкість інфекції та зробити
прогноз.

Зменшує використання антибіотиків.

PCT > 0,5 нг/мл =

потрібен бакпосів крові!

Оцінка ефективності АБ-терапії



miniVidas – автоматичний

імунофлуоресцентний аналізатор.

Швидко, без накопичення зразків -
прокальцитонін, D-димер Exclusion,
вітамін D, та низка інших, в т.ч.
невідкладних тестів за 17-30 хвилин.

Відмінні: чутливість,
специфічність, відтворюваність.

Компактність: 2 секції по 6 тестів в
кожній (12 тестів одночасно)

Оцінка показників просто в відділенні

Solid
Phase
Receptaсle

Стрип з
реагентами



Згідно Наказу №181, для
передопераційної АБ-профілактики,

емпіричної АБ-терапії
не можуть застосовуватися

препарати, до яких виявилося
стійкими

25% і більше штамів
мікроорганізмів – збудників ІОХВ.

Системний підхід - ЕН



Системний підхід - WHONET

WHONET  - це програма, яка
накопичує результати
мікробіологічних досліджень з
метою інфекційного контролю та
раціонального використання
антибіотиків в ЛПЗ.
ДДМ, E-test, Vitek – всі методики 
Аналіз даних - RIS- гістограма,
профілі резистентності, Line-
listing, графік розсіювання,
епідеміологічний паспорт.







Чи є альтернативи
класичному підходу? 



MALDI-TOF

Vitek-MS
Масс-спектрографічна

ідентифікація збудника 



Панель патогенів крові - одночасна
ідентифікація 27 патогенів, зокрема генів
резистентності:

mecA
vanA/B

KPC
Двохетапна ПЛР FilmArray -

результат вже через 65 хвилин!



Готові середовища BacT/Alert

з полімерними гранулами, які
нейтралізують вплив антибіотиків:
FA Plus - аеробний
FN Plus - анаеробний
PF Plus - педіатричний аеробний

без сорбента:
SA - аеробний
SN - анаеробний

для контролю стерильності
тромбоконцентрату:

BPA - аеробний
BPN - анаеробний



- швидке виділення збудника завдяки готовим
середовищам BacT/Alert FAN Plus;

- зручне отримання чистої культури завдяки
готовим середовищам chromeIDtm;

- швидке отримання МІК завдяки
автоматичному баканалізатору
Vitek 2 Compact;

- аналіз накопичених даних
завдяки програмі WHONET

- молекулярна та масс-спектрометрична
діагностика завдяки FilmArray та Vitek MS

Отже, сучасні можливості
мікробіологічної діагностики:



Бігти вперед недостатньо
- просто залишишся на

місці.
Щоб потрапити, куди

бажаєш, треба бігти

Л. КеролЛ. Керол



Час для
запитань!


