
Теоретичні основи 
формування 

резистентності



Мета та завдання

Мета

Поглибити знання учасників про основи розвитку 
хіміорезистентності МБТ для запобігання її 
поширенню

Завдання
Ознайомити учасників  з: 

 видами медикаментозної резистентності

 причинами і механізмами формування ХРТБ у 
хворих на ТБ

 групами ризику з розвитку МРТБ



Хіміорезистентний 
туберкульоз (ХР ТБ) -

це форма туберкульозу, при якій 
пацієнт виділяє МБТ, резистентні 
(стійкі) до одного або більшої кількості 
ПТП, що підтверджено лабораторним 
методом за результатами тесту 
медикаментозної чутливості
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Види медикаментозної 
резистентності МБТ
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Тотальна

Моно
Полі

Мульти

Розширена

Резистентність до будь 

якого ПТП 1 ряду

Резистентність до всіх 

ПТП 1 і 2 ряду 

одночасно

Резистентність до H та R 

+ фторхінолон і 

ін'єкційний препарат 2 

ряду

Резистентність до будь-яких 2-х 

або> ПТП 1 ряду, виключаючи 

одночасну стійкість до H та R

Резистентність до H та R

одночасно або до HR +

інших ПТП

Частота хіміорезистентності прямо пропорційна 

курсам проведеної раніше терапії туберкульозу

Первинна резистентність

Резистентність, яка виявлена у 

вперше виявлених хворих на ТБ, 

раніше ніколи не приймали ПТП

Початкова - нерозпізнана первинна стійкість до призначеного препарату

Набута резистентність

Резистентність, яка сформувалася у 

хворого ТБ в процесі лікування 

ПТП (при терміні лікування більше 

4 тижнів)



Визначення випадку МРТБ

 Підтверджена мультирезистентність –
це ТБ у хворих, які виділяють МБТ з 
доведеною резистентністю МБТ як мінімум 
до ізоніазиду та рифампіцину

 Підтверджена розширена 
медикаментозна резистентність –
резистентність МБТ одночасно до 
ізоніазиду, рифампіцину та одного з 
препаратів з 2-х груп ПТП ІІ ряду –
аміноглікозидів та фторхінолонів
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Причини розвитку 
медикаментозної стійкості

Придбана (вторинна):
 недотримання режиму лікування хворим

 монотерапія

 уповільнена  абсорбція препаратів з кишечника

нерозпізнані первинна стійкість до призначеного 
препарату (початкова)

Набута (первинна):
зараження стійким штамом M.tuberculosis від іншої 
хворої людини
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Причини розвитку МРТБ (1)

 Відсутність політичної підтримки

 Неефективно працюючі ТБ програми 
породжують ТБ з резистентністю

 Недостатня  кількість ПТП

 Використання неефективних ПТП

 Вільний продаж ліків в аптеках і 
доступність ліків на чорному ринку

 Неналежна організація лікування на 
амбулаторному етапі
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Причини розвитку МРТБ (2)

 Неправильне ведення  випадку і не 
залучення до лікування

 Розширення стійкості до ПТП при лікуванні 
коротким курсом хіміотерапії у хворих з 
моно- та полі- резистентним 
туберкульозом («ефектом ампліфікації 
коротким курсом хіміотерапії»)

Вартість лікування МРТБ  приблизно в 10-100 разів вище, ніж вартість лікування 
ТБ без стійкості
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H
R

Z

H

H
H

H

H

Н

R

Z

E

Спонтанні мутації
стійких мікроорга-
нізмів в популяції 
бактерій

Селекція H-стійкої 
популяції бактерій

Бактерицидний 
ефект

E

Н

Механізм розвитку ХР (1)
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HRE

Розмножуються
H стійкі

Розширеність  
резистентност

і

Механізм розвитку ХР (2)



Феномен хіміорезистентності

 ХР виникає, коли не відбувається загибель 
мікроорганізмів при дії специфічного 
антибіотика і є результатом неадекватного 
лікування

 ХР клінічно проявляється у вигляді 
прогресування захворювання, не 
дивлячись на проведене лікування; 
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Чутливість МБТ до АМБП

 Нездатність бактеріальних клітин 
штаму рости на поживних 
середовищах з відповідними 
критичними концентраціями даного 
препарату
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Ціль хіміотерапії туберкульозу

Швидко знищити велику частину 
мікобактерій туберкульозу, що 
активно розмножуються 

Запобігти появі та розвитку 
медикаментозно-стійких штамів

Домогтися стерилізуючого ефекту 
хіміотерапії
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Механізм розвитку 
мультирезистентності: 

невідповідні схеми лікування

 Монотерапія  фторхінолонами або ізоніазидом  
(помилки діагностики ТБ).

 Застосування H + R (у  підтримуючій фазі) при 
резистентності до ізоніазиду (у хворих без 
результатів ТМЧ).

 Невдала модифікація  неефективних схем  (до 
неефективної схеми додають лише 1 новий 
препарат).

 Застосування більш низької дози.



Висновки

 Резистентність мікобактерій до  ПТП – це 
природний феномен. Вона виникає  
внаслідок мутацій, які  відбуваються 
підчас  розмноження мікробної  
популяції

 Відбувається  селекція резистентних 
мутантів через людські помилки

 В цих випадках змінюється склад 
мікробної популяції в бік збільшення  
резистентних  штамів і зменшення 
чутливих
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