 BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials
(Культуралар шишалары)
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ҚОЛДАНУ МАҚСАТЫ
BACTEC Standard/10 Aerobic/F культуралар шишалары (алдын ала нығайтылған CO2 қосылған Cоя-казеиндік бульон
экстракты) аэробикалық қан культуралы үшін арналған. Негізгі қолдануы BACTEC флуоросцендік сериялық құралдарымен
бірге нығайтылған культуралар үшін жəне аэробик микроорганизмдерін (бактериялар мен ашытқышты) қаннан алу үшін
арналған.
ҚЫСҚА СИПАТТАМАСЫ МЕН ТҮСІНІКТЕМЕ
Тексеру үшін алынған сынама бір немесе бірнеше шишаларға егіліп, осылар инкубация мен ұдайы оқып тексерілу үшін
BACTEC флуоросцендік сериялық құралдарына енгізіледі. Əр шиша ішінде химия сенсоры орнатылып, осы сенсор
микроорганизмдер өсімі арқылы пайда болатын CO2 деңгейінің жоғарылауын білдіртіп көрсетеді. Сол уақытта болған CO2
деңгейіне пропорциялық қатынаста болып тұрған флуоросцендік деңгейінің өсуі сенсор бұйым құралы арқылы əр он минут
тексеріліп отырады. Позитив оқылуы өмірге қабілеттілігі бар болжамалы микроорганизмдерінің бар болу мүмкіншілігін
білдіреді. Бұл тəсіл белгілі медиум ортасында өсе алатын микроорганизмдер белгілеу үшін шектелген.
ҚОЛДАНУ ТƏСІЛІНІҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ
BACTEC шишасына егілген тест сынамасында микроорганизмдер бар болса, осы организмдер шишадағы субстраттарды
метаболизация арқылы өңдегенде CO2 шығарылады. CO2 деңгейі жоғарылау болғаны арқылы пайда болатын шиша
сенсорының флуоросцендік өсуі BACTEC флуоросцендік сериялық құралы арқылы тексеріліп отырады. CO2 деңгейінің өсуі
мен мөлшерінің анализі BACTEC флуоросцендік сериялық құралына шишаның позитив болуын, дегенмен, тест
сынамасында өмірге қабілеттігі бар организмдерінің бар болуын белгілеуіне жол ашады.
РЕАГЕНТТЕР
BACTEC Standard/10 Aerobic/F культуралар шишаларының дайындау алдында болған құрылымы төменде көрсетілген:
Құрылым тізімі
(WTR) Тазартылған су ...................................................................... 40 mL
(SCB) Соя-казеиндік бульон экстракты............................................. 3,0% c/k
(YEX) Ашытқыш экстракты ................................................................. 0,3% c/k
(ATD) Мал жасушалары экстракты.................................................... 0,01% c/k
(SCR) Сахароза ................................................................................... 0,1% c/k
(HEM) Гемин......................................................................................... 0,0005% c/k
(MEN) Менадион .................................................................................. 0,00005% c/k
(PXH) Пиридоксал HCl (B6 витамины)............................................... 0,001% c/k
(SBC) Содиум бикарбонат.................................................................. 0,04% c/k
(SPS) Содиум Полианэтолсульфонат ............................................. 0,035% c/k
BACTEC медиаларының бəрі қосылған CO2 арқылы дайындалады.
Ескерту мен сақтандару үшін нұсқаулар
Іn vitro диагностикалық қолдану үшін арналған.
Бұл бұйым ішіне құрғатылған табиғи каучук қосылған.
Алыңған сынамаларда гепатит вирусы жəне Адам Иммун Тапшылығы вирусы (ВИЧ) сияқты патогендік
микроорганизмдерінің бар болуы мүмкін. Қан немесе дене сұйықтары түсіп індеттелінген заттар мен бұйымдарды
1-4
«Стандарттық сақтандыру үшін нұсқаулар» мен клиникалық нұсқауларға сəйкес өңдеу лазым.
Қолдану алдында, бұйым қолданушы шишалардың сынып, індеттеленіп немесе бұзылып қалған жерлері болмауын тексеріп
алуы керек. Бұзылу немесе індеттелу іздері, мысалы ашылып қалған жерлері, түнеру, аса толып кетуі, түсін өзгерті (қарайып
кету) немесе ішіне кіріп кеткен жерлері бар шишаларды қолданбау лазым.
Індеттелінген шиша ішінде позитив қысым болуы мүмкін. Егер індеттелінген шиша дерек түрде қан алу үшін қолданылса, газ
немесе індеттелінген культуралар медиялары пациенттің тамырына қайта кіріп кетуі мүмкін. Шиша індеттеленуі көзге
көрінбейтін болуы мүмкін. Егер дерек түрде қан алу тəсілі қолданылса, материалдың пациент ішіне қайтадан кіріп кетуін
болдыртпау үшін бүкіл процесс бойынша пациент қасында тұрып бақылау қажет.
Сирек жағдайларда, шиша мойынының ашылатын жері шатынап, шиша мойыны, шиша ауызын ашып жатқанда не қолда
болған уақытта сынып кетуі мүмкін.Осыдан басқа, аса сирек жағдайларда, шиша керекті түрде жабылмай қалуы да мүмкін.
Жоғарыда көрсетілген екі жағдайда, шиша ішіндегілер ағып немесе шашырап төгіліп кетуі мүмкін. Егер шиша егіліп қойылса,
ашылып қалған немесе үстіне ағылып кеткен жерді аса сақтандырушылықпен өңдеу лазым, себебі осыларда патогендік
организмдер/агенттер болуы мүмкін. Қалдықтар жинау жеріне тапсыру алдында егілген шишаларын бəрін бу құралы
арқылы стерилизациядан өткізу керек.
Субкультура немесе түсін өзгерту үшін позитив культуралар шишалары мен т.б.: Сынама тестті бастау алдынан микробтар
метаболизмі арқылы жиі пайда болатын газды шығару лазым. Сынама тестті мүмкіншілігі бойынша биологиялық қауіпсіз
кабинетте өткізу лазым, лайықты сақтандыру киімін, қолғап пен бет маскасымен де бірге кию қажет. Субкультуралар туралы
басқа мəліметтер үшін Процедура Тəсілі бөлімін оқыңыз.
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Сынаманы культуралар шишаларына егу уақытында ішіндегілердің төгіліп кету мүмкіншілігін азайту үшін перманенттік,
əрзаман қосылып тұратын инелерін немесе аса қауіпсіздендіріліп енгізілетін Luer-Lok фирмасының шприцтерін қолданыңыз.
Сақтау туралы нұсқаулар
BACTEC шишалары қолдану үшін дайын, қосымша дайындау немесе араластыру керек емес. Салқын құрғақ жерде (2 – 25°C),
күн сəулелерінен алыс сақтаңыз.
СЫНАМА АЛУ
Сынамаларды, басқа заттар немесе қан кіріп індеттену мүмкіншілігін болдыртпау үшін, стерильдік тəсілдерін қолдана
отырып алу лазым. Стандарттық бір сынама мөлшері 8 – 10 mL. Сынаманы BACTEC шишаларына төсек үстінде егілуі
лазым. Жалпы, сынама алу үшін 10 cc немесе 20 cc шприцпен Luer-Lok маркалы қондырмасы қолданылады. Керек болса,
Vacutainer ине ұстатқышы жəне Vacutainer қан алу жинақтамасы, Vacutainer Safety-Lok қан алу жинақтамасы немесе
басқа түтікті «көбелек» («butterfly») жинақтамасы қолданыла алынады. Егер ине немесе түтікті жинақтамасы (дерек түрде
алу) қолданылса, сынама алуды бастау алдында қан бағытына аса назар аударыңыз. Шишадағы вакуум əдетте 10 mL ден
жоғары болады, осыған қарай қолданушы шиша көрсеткішінде шектеу белгісінде 5 mL арқылы жиналғаннан кейін мөлшерді
тексеріп бақылап тұруы лазым. Талап етілген 8 – 10 mL алыңғаннан кейін, түтікті жинап алып, бүкіл түтік жинақтамасын
BACTEC шишасынан алу арқылы ағымды тоқтату лазым. 3 mL мөлшерінде сынама қолдануы мүмкін, алайда бұл
жағдайдағы нəтижелер осыдан жоғары мөлшері сынамалардағыдай бола алмайды. Егілген BACTEC шишасы
мүмкіншілігінше тез лабораторияға жеткізілуі керек.
ТƏСІЛІ
BACTEC шиша үстіндегі шиша мойынының бөлініп ашылатын ауызын ашып, шишада сынып қалған, індеттілген, аса
қарауытылып кеткен, жəне аса толып немесе септумның ішіне қарай кіріп кеткені болған болмағанын тексеріп алыңыз. Егер
бұзылған бір жерлері көрініп қалатын болса ҚОЛДАНБАҢЫЗ. Егу алдында септумды алкогольмен сүртіп алыңыз (иодин
қолданылудан БАС ТАРТУ ұсынылады). Əр шишаға сынаманың 8 – 10 mL асептикалық түрде немесе дерек түрде еңгізіңіз.
Қолданылған сынама мөлшері 3 – 4 mL болса, нəтижелері жоғары деңгейде қолданылған сынама нəтижелері сияқты бола
алмайды (Тəсіл Шектеулері бөлімін оқыңыз). Егілген аэробикалық шишалар BACTEC флуоросцендік сериялық
құралдарына инкубация жəне бақылау үшін мүмкіндігі бойынша тезірек еңгізілуі керек. Егер егізілген шиша құралға кеш
орнатылып, көзге көрінетіндей өсім белгілі болып қалса, ол BACTEC флуоросцендік сериялық құралдарында тест етіліп
тексерілмеуі лазым, оның орнына оны субкультуралар үшін сақтап, Грам бойынша бояу (Gram-stained) жəне болжамалы
позитив шиша ретінде қолдану лазым.
Құралға еңгізілген шишалар тест протокол жазу уақытында əр он минут бойынша автоматикалық түрде тексеріліп тұрады.
Позитив нəтиже көрсеткен шишалар BACTEC флуоросцендік сериялық құралдары арқылы танылып жəне белгілінеді
(BACTEC флуоросцендік сериялық құралдарын қолданушылар үшін арналған лайықты Қолдану нұсқауларын оқыңыз).
Шиша ішіндегі сенсор позитив жəне негатив нəтижелерінде көзге əртүрлі болып көрінбейді, алайда BACTEC флуоросцендік
сериялық құралдары флуоросцен ішінде болған айырмашылықтарды белгілей алады.
Егер тест уақыты соңында негатив BACTEC Standard/10 Aerobic/F культуралар шишалары позитив болып көріне қалса
(дегенмен, шоколад түсті қан, аса толығып кеткен септум, лизияланған жəне/немесе қарайтылып қалған қан), ол
субкультуралар үшін сақталып, Грам бойынша бояу (Gram-stained) жəне болжамалы позитив шиша ретінде қолдануға
болады.
Позитив нəтиже көрсеткен шишалар субкультуралар үшін қолданылып жəне Грам бойынша бояу (Gram-stained) үшін
дайындалуы лазым. Көбінде, организмдер көрініп, дəрігер үшін алдын ала дайындау баяндау жасалына алынады.
Таңдамалы медиялар жəне алдын ала дерек антимикробтық сезімтал болынуын тексеру үшін тест BACTEC
шишаларындағы сұйықтық арқылы өткізіле алынады.
Субкультуризациялау: Субкультуризация алдында шишаны тікшіл тұра қойып, септум үстінен алкоголь қосылған сүрткішті
қойыңыз. Шишадағы қысымды шығару үшін, алкоголь қосылған сүрткіш пен септум үстінен лайықты фильтры немесе
қосымшасы бар стерильді инені еңгізіңіз. Шишадағы қысымды шығарып алғаннан кейін жəне сынаманы
субкультуризациялау үшін шишада тексеру алдында инені қайтадан шығарып алу лазым. Иненің еңгізілуі жəне шығарылуы
бір тұра əрекетте өткізілуі лазым, ешбір бұрылым əрекет жасалмау керек.
Мүмкіншілігінше көбірек изолят жинай алу үшін негатив культураларының түсі тексеріліп жəне/немесе негатив ретінде
бөліктеу алдынан субкультуризациялануы қажет.
САПА ТЕКСЕРУІ
Сапа тексеру талаптары күшіндегі жергілікті, мемлекеттік жəне/немесе федеральдік заңдарына сəйкес немесе аккредитация
талаптары жəне өзіңіздің стандарт Сапа тексеру тəсілдеріңізге сəйкес өткізілуі лазым. Қолданушы назарын Сапа тексеру
өткізу үшін ұқсас. Американың Клиникалық Лаборатория Стандарттары Комитетінің CLSI (бұрыңғы аты NCCLS)
нұсқауларына жəне Клиникалық Лаборатория жұмысын Жақсарту туралы Өзгертулер (CLIA) ережелеріне аударуды
ұсынамыз.
Шишаларды мерзімі аяқталған уақыттан кейін ҚОЛДАНБАҢЫЗ.
Бұзылған немесе сынып қалған жерлері бар болуы көрінетін культуралар шишаларын ҚОЛДАНБАҢЫЗ; шишаны лайықты
түрде қалдықтар жинау жеріне тапсырыңыз.
Сапа тексеру сертификаттары əр қосымша жинақтамасы үшін беріледі. Сапа тексеру Сертификаттары тест
организмдерінің, осылардың ішінде CLSI Standard тізімінде белгіленген ATCC культураларының тізімін береді,
Коммерциялық түрде Дайындалған Микробиологиялық Культуралар Медиясы үшін Сапа Тексеру (Quality Control for
5
Commercially Prepared Microbiological Culture Media).
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Осы медиум үшін Сапа тексеру сертификаттарында көрсетілген организмдері үшін белгіленген уақыт пен белгілеу
арасындағы мерзім ≤ 72 сағат:
Streptococcus pyogenes ATCC 19615
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
Alcaligenes faecalis ATCC 8750

Escherichia coli ATCC 25922
Candida albicans ATCC 18804
Haemophilus influenzae ATCC 19418

Streptococcus pneumoniae* ATCC 6305
Neisseria meningitidis ATCC 13090
Staphylococcus aureus ATCC 25923

*CLSI штаммы
BACTEC флуоросцендік сериялар құралдары бойынша мəлімет пен ақпарат оқу үшін BACTEC флуоросцендік сериялық
құралдарын қолданушылар үшін арналған лайықты Қолдану нұсқауларын оқыңыз.
ҚОЛДАНУ ШЕКТЕЛУІ
Басқа заттар немесе қанмен індеттену
Сынама алу жəне сынманы BACTEC шишасына егу уақытында індеттенбеу үшін сақтандыру жұмыстары өткізілуі лазым.
Індеттелінген сынама позитив болып көрсетілсе де жарамды клиникалық сынамасын білдіртпейді. Белгіленген организмдер,
осы организмдердің түрлі культураларында бар болуы, пациент тарихы мен т.б. қарай отырып айырмашылық жасау керек.
SPS ке сезімтал организмдерді қан сынамаларынан алу
SPS ке сезімтал болатын организмдеріне (мысалы Neisseria түрлері) қарсы ықпал ететін SPS токсикалық заттарын қан
арқылы жоққа шығара алатынына қарай отырып, осы организмдерді алу үшін қанның мөлшерінің оптимальді, дегенмен ең
керек деңгейінде болуы лазым (8 – 10 mL).
Haemophilus түрлері сияқты кейбір аса сезімтал организмдері үшін қан сынамалары арқылы беріле алынатын өсім
факторлары, мысалы NAD, немесе V факторы, керек болады. Егер қан сынама мөлшері 3,0 mL немесе одан да аз болса,
осы организмдерді алу үшін лайықты қосымшаның қолданылуы лазым. BACTEC FOS сезімтал организмдер қосымшасы
жұғымтал қосымша ретінде де қолданыла алады.
Өмірге қабілеттігі болмаған организмдер
Культуралар медиясынан алыңған Грам түсті жағынды ішінде аз санды медия құрылымынан, түс реагенттері, иммерция
майы, шыны бөлімдерінен, жəне егу үшін қолданған сынамалардан алынған өмірге қабілеттігі болмаған организмдері болуы
мүмкін. Пациент сынамасында тағы да культуралар медияларында немесе субкультуризация үшін қолданған медия ішінде
өсе алмайтын организмдерінің бар болуы мүмкін. Осындай сынамалар арнайы медиялар үшін лайықты деп
6
субкультуризациялануы лазым.
Streptococcus pneumoniae алу
Аэробикалық медиялар ішінде, S. pneumoniae əдетте көрініп жəне құралы позитив болады, алайда кейбір жағдайларда
Грам түсінде немесе ағымдағы субкультуризацияда ешбір организм көрінбеуі де мүмкін. Егер анаэробикалық шиша да егіліп
қойылса, осы организм, анаэробикалық шишаның эробикалық субкультурасын өзгерте отырып, алынуы мүмкін, себебі бұл
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организмнің анаэробикалық ортада жақсы өсе алуы белгілі.
Жалпы Мəліметтер
Изоляттардың оптимальдық жиналуы 8 – 10 mL қан қосу арқылы мүмкін. Қолданылған мөлшерлердің төмеңдеу немесе
жоғарырақ болуы жинау жəне/немесе белгілеу уақыттарына нашар ықпал ете алады. Қан ішінде микроорганизмдер өсімін
баяулата немесе болдыртпай алатын антимикробтық немесе басқа ингибиторлары болуы мүмкін. Жүйе тарапынан
белгілене алыну үшін CO2 жеткілікті мөлшерде шығармайтын организмдері бар болуы немесе шишаны жүйеге енгізу
алдынан аса жоғары өсімінің пайда болуы қате негатив оқылуына апаруы мүмкін. Қате позитив нəтиже ақ жасуша саны аса
жоғары болғанда пайда болуы мүмкін.
БОЛЖАМАЛЫ НƏТИЖЕЛЕР
Өткізілген зерттеулерде инокулум мөлшері əр культуралар шишасы үшін ATCC мен жабайы микробиологиялық штаммдары
комбинациясында 10 дан 50 CFU дейін мақсаттылып өткізілді. BACTEC Standard/10 Aerobic/F медиялары арқылы бес (5)
күн мерзімі ішінде позитив деп белгіленген организмдердің тізімі төменде көрсетіледі.
Acinetobacter anitratus
Acinetobacter lwoffii
Alcaligenes faecalis
Candida (Torulopsis) glabrata
Candida albicans
Corynebacterium J-K

Cryptococcus neoformans
Enterobacter cloacae
Enterococcus faecalis
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis
Providencia stuartii
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella typhimurium
Serratia marcescens
Staphylococcus aureus

Staphylococcus epidermidis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes (A тобы)
Xanthomonas maltophilia

ЖҰМЫС СИПАТТАМАСЫ
BACTEC Standard/10 Aerobic/F қан культуралар медиялары мен BACTEC Standard Aerobic/F қан культуралар
медияларының салыстыру үшін клиникалық зерттеу жұмыстары өткізілді. Белгіленген организмдердің жалпы саны 1384
болды. Еш қате түрде позитив шишалар табылмады. Осы зерттеу жұмысы уақытында BACTEC Standard/10 Aerobic/F қан
культуралар медиялары шишалары қате түрде негатив болып табылды. Бұл қате түрде негатив болған деңгейі 0,2% болды.
Алынған организмдердің жалпы саны 113 болды. 1 сурет əр медиялар түрі бойынша алынған изоляттарды көрсетеді.
Осылардан, 76 (67,3%) клиникалық маңызды деп белгіленіп саналды. Осы 76 клиникалық маңызды деп белгіленіп саналған
изоляттардың 53 (69,7%) екі медияларда да алынған, 8 (10,5%) тек қана BACTEC Standard/10 Aerobic/F культуралар
медияларында, жəне 15 (19,7%) тек қана in BACTEC Standard Aerobic/F культуралар медияларында алынған. Тек қана
BACTEC Standard/10 Aerobic/F қан культуралар медияларында алынған нəтижелер мен BACTEC Standard Aerobic/F қан
культуралар медияларымен салыстырылғанда статистикалық мағынасыз болды. Белгілеу үшін керек болған уақыт BACTEC
Standard/10 Aerobic/F қан культуралар медияларының əр тобы үшін 20,4 сағат болып, ал BACTEC Standard Aerobic/F қан
культуралар медияларының əр тобы үшін 21,5 сағат болды.=
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1 СУРЕТ: Клиникалық зерттеу, изоляттар белгіленуі – Meдиялар түрлері
ОРГАНИЗМ

ТЕК Standard/10 Aerobic/F
белгіленген

ТЕК Standard Aerobic/F
белгіленген

ГРАМ НЕГАТИВ

7

11

30

ГРАМ ПОЗИТИВ

0

4

22

АШЫТҚЫШ

1

0

1

BACTEC Standard/10 Aerobic/F медияларында алыңған организмдерінің тізімі:
Candida albicans
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Candida tropicalis
Haemophilus influenzae
Staphylococcus aureus
Citrobacter diversus
Klebsiella pneumoniae
Staphylococcus негатив коаг.
Enterobacter aerogenes
Morganella morganii
Staphylococcus haemolyticus
Enterococcus faecalis
Proteus mirabilis
Streptococcus constellatus
ЖЕТКІЛІКТІГІ
Кат. №
442260

ЕКЕУІНДЕ ДЕ
белгіленген

Streptococcus pneumoniae
Streptococcus түрлері

Сипаттама
BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials (культуралар шишалары), 50 шишалар қорапшасы
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