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Основна мета посіву крові на
стерильність – це виявлення в ній

таких хвороботворних
мікроорганізмів:

– стафілококи;
– стрептококи;

– грам-негативні неферментери;
– ентеробактерії;

– ентерококи;
– гриби роду Candida;

- інші.



Бакпосів крові дозволяє підтвердити
діагноз та доказово

призначити/скорегувати лікування
при таких захворюваннях, як:

– сепсис;
– ендокардит;

– менінгіт;
– остеомієліт;

– піодермія (гнійне захворювання
шкірних покривів);

інші.



У баквідділі клініко-діагностичної
лабораторії Хмельницької обласної лікарні

застосовують два способи посіву:

1) – на подвійне середовище (виготовлене
згідно рецептури в лабораторних умовах)

2) – на готове середовище (з активованим
вугіллям у педіатричних флаконах, 
виготовлене заводським способом, 

країна-виробник – Франція)



Виготовлення подвійного середовища

Розлита тверда фаза - підготовка до
стерилізації



Виготовлення подвійного середовища

Розлив стерильної рідкої фази



Виготовлення подвійного середовища

Партія розитого середовища термостатується
24-48 годин для контролю стерильності



Готові середовища BacT/Alert:

Флакони легкі, не б,ються, зберігаються при
температурі 15-30 градусів, мають тривалий
термін придатності (близько року), мають
індикатор мікробного росту, можуть
досліджуватись автоматично, завдяки
вакууму флакон сам забирає
потрібний обсяг зразка.

Таким чином, виготовлення
подвійного середовища
вимагає 2 - 3 діб, та значного
обсягу ручних маніпуляцій.



Готові середовища

BacT/Alert FA, FN, та PF
містять вугілля, яке нейтралізує
дію АМП, і таким чином дозволяє
висівати збудника навіть з крові

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 PF



Інкубація середовищ - традиційний спосіб



Інкубація середовищ - рекомендований
виробником спосіб



Пересів позитивних флаконів на тверде
середовище

Кров‘яний агар - стафілококи та стрептококи



Пересів позитивних флаконів на тверде
середовище

Агар Ендо - Ентеробактерії



Пересів позитивних флаконів на тверде
середовище

Хромогенне середовище на ентерококи



Ідентифікація чистої культури - класичний
метод (ентеробактерії) 



Ідентифікація чистої культури - класичний
метод (стафілокок) 



Підготовка до ідентифікації чистої
культури на автоматичному аналізаторі



Ідентифікація за допомогою автоматичного
баканалізатора Vitek 2 Compact



Пересів позитивних флаконів на тверде
середовище



Виявлення чутливості збудника до дії АМП

Агар Мюлера-Хінтона
з кров‘ю

Агар Мюлера-Хінтона



Пересів позитивних флаконів на тверде
середовище

Агар Мюлера-
Хінтона з

кров‘ю

Експрес-діагностика чутливості -
прямий посів вмісту флакона на агар

Мюлера-Хінтона з кров‘ю



Кількість досліджень по роках
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Отримані результати - 2013 рік



Отримані результати - 2014 рік



Отримані результати - 2015 рік



Отримані результати - 2016 рік -
Хмельницька обласна лікарня
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Отримані результати - 2016 рік -
Хмельницький обласний перинатальний центр
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Порівняння динаміки виявлення позитивних
результатів на різних середовищах
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ХОЛ (приготовані)
ХОПЦ (BacTAlert PF)

ХОПЦ (BacTAlert 
PF) - 15,50%

ХОЛ (приготовані) 
- 11,40% 



Позитивний флакон - інтерпретація



З 2017 року виробник замість вугілля
додає у флакони полімерні гранули, 
які мають ще кращу сорбційну дію, та
полегшують подальші дослідження. 

BacT/Alert 
FA Plus
FN Plus 
PF Plus



Автоматична колориметрична система - гемокультиватор

BacT/ALERT 3D 
здійснює постійний моніторинг кольору індикатора

üЗчитування відбувається кожні 10 хвилин
üСвітлодіод (LED) освітлює сенсор
üФотодіод збирає відбите світло
üЗа результатами вимірювань програмне забезпечення будує
графік, та повідомляє про мікробний ріст у флаконі



Дякую за увагу, 
час для запитань!


