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НАЗВА НОВОВВЕДЕННЯ: Критерій резистентності мікобактерій туберкульозу 

до канаміцину в рідкому живильному середовищі Міддлбрук 7Н9 в системі ВАСТЕС 

MGIT 960. 

АНОТАЦІЯ. 

Суть нововведення, яке пропонується для впровадження, полягає в тому, що за 

методом пропорцій в рідкому живильному середовищі Міддлбрук 7Н9 в системі 

BACTEC MGIT 960 до різних концентрацій препарату – від 0,625 до 40,0 мкг/мл 

визначена «критична» концентрація канаміцину – 2,5 мкг/мл, яка є критерієм 

резистентності мікобактерій туберкульозу (МБТ) до цього препарату. Як контроль 

використана контрольна міжнародна панель МБТ з відомими результатами 

медикаментозної чутливості до канаміцину. «Критична» концентрація – це строго 

визначена кількість медикаментозного препарату, яку повинно містити середовище 

для постановки тесту медикаментозної чутливості. 

Встановлення критерію резистентності до протитуберкульозного препарату 2-го 

ряду – канаміцину дозволило розширити спектр визначення медикаментозної 

чутливості мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів в рідкому 

живильному середовищі Міддлбрук 7Н9 в системі ВАСТЕС MGIT 960 та забезпечило 

стандартизацію визначення медикаментозної чутливості мікобактерій туберкульозу до 

канаміцину. 

Апробація запропонованого нововведення проведена в лабораторії мікробіології 

туберкульозу і НЗЛ Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України», 

Референс-лабораторії МОЗ України. 

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ: визначення ступеню медикаментозної 

стійкості до канаміцину в рідкому живильному середовищі Міддлбрук 7Н9 в системі 

ВАСТЕС MGIT 960. 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 

НОВОВВЕДЕННЯ: система BACTEC MGIT 960, центрифуга з охолодженням та 



 

прискоренням не менше 3000–3500 G, вортекс, МакФарландметр, піпетки з 

наконечниками. 

ПОСЛУГИ РОЗРОБНИКІВ ДЛЯ ОВОЛОДІННЯ НОВОВВЕДЕННЯМ: 

Критерій резистентності мікобактерій туберкульозу до канаміцину в рідкому 

живильному середовищі Міддлбрук 7Н9 в системі ВАСТЕС MGIT 960 : інформаційний 

лист / О. А. Журило та ін. ; НІФП НАМНУ. Київ, 2017. 4 с. ; курси інформації і 

стажування, семінари для лікарів-лаборантів протитуберкульозних закладів України. 
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ВИСНОВОК ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ. 

Нововведення, що стосується критерію резистентності мікобактерій 

туберкульозу до канаміцину в рідкому живильному середовищі Міддлбрук 7Н9 в 

системі ВАСТЕС MGIT 960, є актуальним і має практичне значення. 

Практична значимість розробки полягає в тому, що за методом пропорцій в 

рідкому живильному середовищі Міддлбрук 7Н9 в системі ВАСТЕС MGIT 960 до різних 

концентрацій препарату за «критерій» резистентності мікобактерій туберкульозу до 

канаміцину визначена концентрація 2,5 мкг/мл при використанні для постановки тесту 

медикаментозної чутливості в рідкому живильному середовищі із застосуванням 

системи ВАСТЕС MGIT 960. 

Встановлення критерію резистентності до протитуберкульозного препарату 2-го 

ряду – канаміцину дозволило розширити спектр визначення медикаментозної 

чутливості мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів в рідкому 

живильному середовищі Міддлбрук 7Н9 в системі ВАСТЕС MGIT 960 та забезпечило 

стандартизацію визначення медикаментозної чутливості мікобактерій туберкульозу до 

канаміцину. 

Нововведення може бути впроваджене шляхом проведення курсів інформації і 

стажування, семінарів для лікарів-лаборантів протитуберкульозних закладів України. 

Нововведення рекомендовано до застосування в бактеріологічних лабораторіях 

протитуберкульозних закладів України. 
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