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на середовищі bioMerieux проти 1 % на середовищі Hi9

media в перші 20 днів культивування, а також 97 % проти

0 % за 15 днів вивчення чутливості до антибіотиків. Можли#

во, основна причина отримання таких результатів поля#

гає в тому, що в дослідженнях використовувались готові

середовища bioMerieux (стандартизовані виробником), в

той час як середовища Himedia готувались в лабораторії

з сухої основи. Однак, на даний момент більшість лабо#

раторій України використовує сухе середовище Himedia,

тому було обраний саме такий вид порівняння. 

Необхідно також відзначити, що набір компанії bio9

Merieux містить 6 антибіотиків в двох концентраціях про#

ти 5 в одній концентрації у Himedia. Слід зауважити, що

до ПАСК на середовищах bioMerieux відмічена чутли#

вість 96 % штамів. Додаткові результати по ПАСК, окрім

препаратів першого ряду, тільки розширює можливості

лікарів при лікуванні хворих. 

Таким чином, після проведених порівнянь можна конс#

татувати наступне: при використанні готових середовищ

компанії bioMerieux отримання остаточного результату (з

визначенням чутливості до антибіотиків) можна очікувати

в середньому на 30–40 добу досліджень, і при цьому з ве#

ликою долею вірогідності. При роботі з середовищами

Himedia було втрачено близько 56 % аналізів, а отриман#

ня відповіді в середньому відбувається на 67 добу. 

Висновки
1. Використання готових живильних середовищ ком#

панії bioMerieux є більш доцільним у порівнянні з сере#

довищами Himedia в силу їх кращих ростових (на 43 %)

характеристик та чутливості до антимікобактеріальних

препаратів (на 28 %).

2. Середовище bioMerieux в 2 рази прискорює ріст

МБТ в порівнянні з Himedia.

3. При роботі з середовищем bioMerieux зберігається

на 56 % аналізів більше, ніж із середовищем Himedia.
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Резюме

Відомо, що на інтенсивний етап лікування хворих на тубер#

кульоз відводиться 2 місяці, тому часові параметри отримання

результатів бактеріологічних досліджень є вкрай важливі для

ефективного лікування хворих на туберкульоз.

З 266 проб, що були відібрані у хворих із підозрою на ту#

беркульоз, на середовищах bіоМеrіеих виявили ріст мікобакте#

рій у 179 з них, на середовищах Himedia — у 102. Середній час по#

яви колоній штамів мікобактерій складав (20 ± 1,3) та (32 ± 2,5)

доби на середовищах bіоМеrіеих і Himedia відповідно. З 50

культур, що порівнювались на чутливість до антимікобактеріаль#

них препаратів, на середовищах Himedia не виросло 15 штамів.

Середній час, визначення чутливості до антибіотиків склав (15 ±

± 1,2) та (33 ± 2,7) доби відповідно для середовищ bіоМегіеих

і Himedia.

Отримані нами дані свідчать про більшу поживну власти#

вість середовищ bіоМегіеих, що дозволяє отримувати остаточні

результати в середньому на 15 добу зі збереженням 100 % от#

риманих культур.
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Summary

It is well known, that the duration of the intensive phase of

treatment of tuberculosis patients is 2 months. Therefore, bacteri#

ological tests results awaiting time is extremely important for

effective treatment of tuberculosis patients.

Out of 266 samples, taken from the patients, suspected with

tuberculosis, 179 gave the growth of mycobacteria in bioMerieux

medium, and 102 — in the medium manufactured by Himedia. Mean

time of first mycobacteria colonies growth was 20 ± 1,3 and 32 ±

± 2,5 20 for media, manufactured by bioMerieux and Himedia,

respectively. Out of 50 cultures, that were tested for susceptibili#

ty to antibiotics, 15 gave not grow on Himedia medium. Mean time

of susceptibility test reading was 15 ± 1,2 and 33 ± 2,7 days for

media, manufactured by bioMerieux and Himedia, respectively.

Data obtained confirm better cultural properties of

bioMerieux medium, allowing to obtain final results, in average, on

the 35th day with preserving of 100 % of isolated cultures.




