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Якість виробів для діагностики 
in-vitro - запорука успіху у 

контролі АМР 



Антибіотики – це добре?

Антибіотики - незамінні препарати для лікування 

інфекційних захворювань, які до відкриття 

антибіотиків вважалися невиліковними, або 

супроводжувалися високою летальністю 

(туберкульоз, чума, холера, черевний тиф, 

бруцельоз, пневмонія, менінгіт, ендокардит, 

септичні процеси.

Відкриття антибіотиків додало приблизно 20 років 

до середньої тривалості життя людини в 

розвинених країнах. 

У кожній родині є людина, яка залишилась в живих 

завдяки антибіотикам.



Прийом пацієнтами антибіотиків, 

може привести до розвитку 

в їх кишечнику стійких бактерій

Антибіотики потрапляють до організму людини не лише внаслідок лікування, 

також через харчові продукти, навколишнє середовище 

(воду, ґрунт, повітря) або при прямому контакті людини з тваринами

людина

Сільськогосподарські 

рослини

Сільськогосподарські

тварини, птахи, риба...

АНТИБІОТИКИ

Відходи виробництва

і нестандарт 

Довкілля 

(ґрунт, вода, повітря) 

З м‘ясом, молоком 

та інш. продуктами

з навозом

з продуктами 

життєдіяльності

з водою, 

повітрям

з відходами 

життєдіяльності

Кругообіг антибіотиків в природі 



Проблема АМР. Медичний аспект

Одна з головних причин зростання резистентності –
безконтрольне та надмірне використання АМП в медицині, в 

аграрному секторі, а також в побуті.

3 з 4 випадків призначення 
АМП - невиправдані. 

У багатьох випадках 
антибіотики призначають 

не замислююсь про вид 
збудника, спектр дії АМП, 

або призначають 
неправильними курсами і схемами.

Емпірична неадекватна терапія антибіотиками викликає 
більш ніж двократне зростання смертності. 

Антибіотики – це погано?



Проблема АМР. Лабораторний аспект

Одна з ”рушійних” сил розвитку і поширення АМР -
низький рівень мікробіологічної діагностики

Основні причини:
•Незадовільне матеріально-технічне забезпечення 
мікробіологічних лабораторій (у т.ч. низька якість реагентів)

•Незадовільна організація внутрішньолабораторного контролю 
якості досліджень

•Низька якість професійної підготовки лабораторних фахівців

•Застаріла нормативно-правова база, яка не поновлюється 
протягом багатьох років

Недостовірний результат – невірно призначене лікування. 
Неефективна терапія – формування резистентних штамів.



Відповідно до ISO 9001 

(ДСТУ 180 9000-2001) «Системи управління 

якістю. Основні положення та словник», 

Якість - це ступінь, до якого сукупність  

характеристик задовольняє вимогам.

погана?

добра?

відмінна?



Ключова характеристика 

лабораторного дослідження -

ПОХИБКА



Похибка
Систематична - залишається 

постійною або змінюється 

закономірно

Випадкова - змінюється 

непередбачувано, не 

піддається коригуванню

Як зменшити похибку?



Якість лабораторної діагностики-

відповідність стандартам на усіх

етапах!

PRE -

АНАЛІТИЧНИЙ
- POST



Преаналітика Аналітика Постаналітика

1 2 3 1 2 3 1 2 3

4 5 4 5 4 5

1 – проба, 2 – співробітники, 3 – реагенти, 4 – середовище, 5 – обладнання



АНАЛІТИЧНИЙ
етап:

- мікробіологічна специфіка



Аналітичний етап в мікробіології

- Виділити чисту культуру збудника,

- Визначити чутливість виділеного

збудника до дії антибіотиків

Головний чинник виникнення

похибок - ручні маніпуляції



Поживні середовища

Виготовляти самостійно:
Багато рецептур, багато інгредієнтів, 

ручний розлив, багато ручних 

маніпуляцій -

вірогідність 

похибок 

дуже висока, 
похибки 

несистематичні



Поживні середовища

Як зменшити похибки?

Автоматизація

Використання систем для приготування та

розливу зменшує похибки



Поживні середовища

Як зменшити похибки?
Готові середовища - виготовлені 

відповідно стандартів, вимагають 

значно менше ручних маніпуляцій -
вірогідність похибок мінімальна



Готові поживні середовища chromeID®

Різні середовища для різних потреб



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.



СhromID CPS Elite

Хромогенне середовище для виділення та 

ідентифікації бактерій з сечі

Підрахунок мікробного числа
- Здійснення посіву з використанням 

стандартизованого методу

Ідентифікація таких груп бактерій:
- Escherichia coli.

- Ентерококи.

- KESC - Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter.

- Proteeae - Proteus, Providencia, Morganella.



Бактеріурія, CFU/ml

Посів петлею, відкаліброваною на 10 мкл

СhromID CPS Elite - ПРОЦЕДУРА

- Визначити кількість колоній
- 1 колонія дорівнює 1000 мікроорганізмів на мілілітр сечі

Наприклад: 10 колоній = 10000 мікроорганізмів на мілілітр сечі = 
бактерієурія 104

Підрахунок

Зчитування та інтерпретація

Посів петлею, відкаліброваною на 1 мкл
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Escherichia coli Proteeae

СhromID CPS Elite - ПРОЦЕДУРА

Забарвлення колоній 

варіюється від 

червоного до 

бордового

Пряма ідентифікація –

немає необхідності 

проводити тест на індол

Колонії, що 

характеризуються 

дифузним 

коричневим

забарвленням, 

або мають 

коричневу 

оболонку

Зчитування та інтерпретація

Ідентифікація
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Enterococcus spp.

Грам-позитивні коки в препараті

Малі колонії, що 

характеризуються бірюзовим,

або блідо-небесним 

забарвленням

СhromID CPS Elite - ПРОЦЕДУРА

Зчитування та інтерпретація

Ідентифікація
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KESC
Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter

Забарвлення колоній варіюється 

від блакитного дo зеленого

Грам-негативні палички в препараті

Зчитування та інтерпретація

Ідентифікація

СhromID CPS Elite - ПРОЦЕДУРА
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Streptococcus 

agalactiae

Забарвлення колоній варіюється від 
блакитно-фіолетового дo фioлeтового

Staphylococcus 

aureus

СhromID CPS Elite - ПРОЦЕДУРА

Зчитування та інтерпретація

Ідентифікація
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E.coli, 

Enterococcus spp., 

Proteus spp.

Зчитування та інтерпретація

Ідентифікація

СhromID CPS Elite - ПРОЦЕДУРА
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Рекомендації CDC 
(Центру контролю та 

профілактики захворювань США)

• Культуральні дослідження вагітних жінок

• Взяття мазків з піхви та з анального отвору

• Час забирання зразків: на 35-37 тижні вагітності

• Обов'язковий посів на рідке середовище 

• У випадку необхідності – висівання на тверде 
середовище

• Обов'язкове діагностування негемолізуючих 
штамів стрептококів групи В
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chromID Strepto B

Кат. номер - 43461
20 чашок  90 мм
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Призначення

Селективне хромогенне середовище 

для здійснення культуральних 

досліджень 

з метою виділення 

Sterptococcus agalactiae

в клінічних матеріалах, взятих 

у вагітних жінок та у новонароджених

chromID Strepto B
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chromID Strepto B

• Середовище готове до використання.

• Посів + виділення + ідентифікація 

здійснюються на одному середовищі

• Інкубація здійснюється в аеробних умовах

Простота

• Виявлення всіх штамів S. agalactiae, включаючи 

штами, яким не властивий гемоліз

• 3 хромогенні субстрати для оптимізації ідентифікації

• Блокування росту більшості бактерій, 

що не належать до виду S. agalactiae

Надійність

• Можливість ідентифікації штамів S. agalactiae

вже після 18-24- годинної інкубаціїШвидкість 
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Зчитування та інтерпретація

Streptococcus 

agalactiae:

забарвлення колоній 

варіюється від 

блідо-рожевого

до червоного, 

крім того, колонії 

мають вигляд 

округлих перлів



Визначення чутливості збудника до 

дії антибіотиків - ДДМ



Визначення чутливості збудника до 

дії антибіотиків - ДДМ

Чи усі диски однаково корисні?



Визначення чутливості збудника до 

дії антибіотиків - ДДМ

Диски мають бути:

- стандартизовані (EUCAST, CLSI); 

- містити зазначену кількість 

антибіотика;

- зберігати властивості при зберіганні;

- мати чітке маркування (упаковки та 

самого диску);

- зручні у використанні. 



ДДМ - якість дисків 

суттєво впливає на результат!



ДДМ - якість дисків 

суттєво впливає на результат!

Мультидиски від 

Liofilchem® - вісім 

антибіотиків 

одночасно,на 

стандартній 

90 мм чашці 



ДДМ - розташування дисків

суттєво впливає на результат!

Диспенсер дисків від

Liofilchem® - 6 або 8 

антибіотиків одночасно,

на рівній відстані, з 

однаковим притисканням, 

на стандартній

90 мм чашці



Диспенсер дисків від Liofilchem®



POST-

АНАЛІТИЧНИЙ
етап

- контроль якості



Порівняння таблиць з контролю якості

Наказ МОЗ України від 05.04.2007 №167 EUCAST, версія 7.0, 
чинна з 01.01.2017

Антибіотик Вміст у 

диску, 

мкг

Е. соli

АТСС 25922

АТСС 35218 

Вміст у 

диску 

(мкг) 

Цільові 

значення

Допустимі 

значення 

Ампіцилін 10 16-22 10 18-19 15-22

Меропенем 10 28-34 10 31-32 28-35

Нетілміцин 30 22-30 10 21 18-24

Нітрофурантоїн 300 20-25 100 20 17-23

Фосфоміцин** 200 22-30 200 30 26-34

Цефіксим 5 23-27 5 23 20-26

Цефотаксим 30 29-35 5 28 25-31

Цефтазідім 30 25-32 10 26 23-29

Ципрофлоксацин 5 30-40 5 33 19-37



Системний підхід - WHONET

 WHONET  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.



Час для 

запитань!


