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Zautomatyzowany system BC120 

jako narzędzie do diagnostyki 

bakteryjnych zakażeń krwi.



Pandemia choroby koronawirusowej 
2019 (COVID-19) nadwerężyła 
światowe systemy opieki zdrowotnej, 
podkreślając potrzebę optymalizacji:

• zarządzania klinicznego

• leczenia

• diagnostyki laboratoryjnej

Posiew krwi  w dobie pandemii 



Wskazania kliniczne do niezwłocznego pobierania krwi / płynów ustrojowych  na posiew

(Wskazania do wykonywania badań mikrobiologicznych u pacjentów hospitalizowanych; Rekomendacje zalecane przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii 
lekarskiej prof. dr hab. med. Walerię Hryniewicz)

1) Gdy podejrzewane jest zakażenie i stwierdzana 
jedna z następujących sytuacji: temperatura ciała 
>39,5oC, założony cewnik naczyniowy centralny, 
lub podejrzenie bakteryjnego zapalenia wsierdzia

2) Gdy podejrzewane jest zakażenie i stwierdzane co 
najmniej dwa z następujących objawów i/lub 
parametrów:
temperatura ciała 38,4o-39,4oC, wiek >65 lat, dreszcze, 
wymioty, spadki ciśnienia, liczba leukocytów >18 
000/μl, odsetek granulocytów >80%, liczba płytek krwi 
<15 000/μl, kreatynina >2 mg/dl 

Kryteria rozpoznania sepsy i wstrząsu septycznego u 
dzieci są zbliżone do definicji stosowanych u 
pacjentów dorosłych, po uwzględnieniu zależnych od 
wieku częstości skurczów serca, oddechów i liczby 
leukocytów we krwi obwodowej



Zanieczyszczenie jest głównym problemem w 
posiewach krwi. Doniesienia naukowe podają, że 
pacjenci z COVID-19 mieli wyższy odsetek kultur, 
które prawdopodobnie reprezentowały 
zanieczyszczenie normalną mikroflorą skóry niż osoby 
kontrolne.

Retrospektywne badanie z USA/Wielkiej Brytanii 
wykazały, że pacjenci z COVID-19 mają niski 
wskaźnik bakteriemii

Procedury posiewów krwi i charakterystyka 
pacjentów z COVID-19 różnią się znacznie między 
ośrodkami i lokalizacjami geograficznymi.

Bakteryjne i grzybicze BSI są rzadkie u pacjentów z 
COVID-19 i uzasadnione jest ustalenie 
rygorystycznych kryteriów klinicznych 
empirycznego leczenia antybiotykami BSI u tych 
pacjentów.



Badanie posiewu
Determinanty procesu

• Sposób pobrania próbki

• Czas pobrania

• Liczba próbek

• Objętość pobranej krwi

• Skład podłoża hodowlanego

• Sposób hodowli (automatyczny / 
manualny)

• Opracowanie i interpretacja wyników



„Złoty standard”
Zalety automatyzacji procesu

• Stały, automatyczny monitoring czasu oraz 
temperatury hodowli

• Monitoring wzrostu w stałych interwałach 
czasowych 

(np. co 10 minut)

• Skrócenie TTP

• Większy odzysk mikroorganizmów poprzez 
zastosowanie systemu wibracji / natleniania

• Dźwiękowy i wizualny system informowania 
użytkownika



System BC120 Autobio

• System w pełni zautomatyzowany

• Prowadzenie inkubacji w trybie ciągłym

• Hodowla i wykrywanie drobnoustrojów

• Butelki z podłożem hodowlanym

• Niewielka waga

• Kompaktowe wymiary



System BC120 Autobio
Konfiguracja

• Elastyczna konfiguracja połączenia 
wielomodułowego

• Do 5 modułów / 600 komór 
inkubacyjnych

• Możliwość integracji z zewnętrznym 
środowiskiem LSI

• Wbudowane oprogramowanie do 
zarządzania analiza wyników



System BC120 Autobio
Budowa komory pomiarowej

• 2 obszary pomiarowe po 60, 
niezależnych, znakowanych 
numerycznie komór

• Każda komora z niezależną detekcją 
optyczną (brak interferencji)

• Niezależne obszary kontroli temperatury

• Zastosowanie stelaży pozycjonujących i 
stabilizujących badane próbki

• Skrócenie TTP (nawet do 3 godzin) 
poprzez zastosowanie modułu 
wibracyjnego



Kolor Znaczenie
Szary To miejsce nie zawiera 

butelki z hodowlą. Numer 
nad obszarem odpowiada 
pozycji testowej na polu.

Niebies
ki

Trwa hodowla butelki na 
posiew krwi. Numer nad 
obszarem odpowiada 
pozycji testowej na polu.

Żółty Butelka dodatnia; 

numer nad obszarem 
odpowiada pozycji 
testowej na polu.

Zielony Butelka ujemna;

numer nad obszarem 
odpowiada pozycji 
testowej na polu.

System BC120 Autobio
Oprogramowanie

• Prosty sposób umieszczania butelki w systemie

• Indywidualne ustawienia dla rodzaju butelki

• Informacja o statusie butelki w urządzeniu

• Wizualizowane graficznie interfejsy

• Krzywa wzrostu mikroorganizmów

• Analiza statystyczna



System BC120 Autobio
Butelki pomiarowe

• Zbudowane z polimerowego tworzywa 
sztucznego

• Możliwość transportu w poczcie pneumatycznej 
bez specjalnych kontenerów

• Indywidualny kod kreskowy / łatwa identyfikacja 
w systemie

• Przechowywanie 2-25oC z dala od światła 
słonecznego

• Wyposażone w znacznik 5ml dla właściwego 
określenia poboru próby

20 sztuk / op.



System BC120 Autobio
Podłoża hodowlane

• Standardowe, pediatryczne oraz 
zawierające żywicę

• Dodatek NAD oraz heminy

• Wykorzystanie dodatku żywicy 
makroporowatej oraz kationitowej

• Dodatek neutralizatora w postaci SPS



System BC120 Autobio
Podłoża hodowlane

• Wyspecjalizowany czujnik na dnie butelki 
znakuje zmianą koloru wzrost/spadek pH
spowodowany wytwarzaniem CO2 

• Odczyt butelek co 10 minut

• Opóźnienie wykonania badania po pobraniu 
próby do 24h w temperaturze pokojowej
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