
Теоретичні основи 
формування резистентності



Мета

Ознайомити учасників з основами розвитку лікарсько-стійкого 
туберкульозу.

Завдання

Розглянути: 

 види медикаментозної резистентності;

 причини і механізми формування медикаментозної 
резистентності у хворих на ТБ;

 групи ризику з розвитку ЛС-ТБ.



Лікарсько-стійкий туберкульоз (ЛС-ТБ) -

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



Види медикаментозної резистентності МБТ

Тотальна

Н рез-ТБ
Риф-ТБ

Мульти
Широка

Підтверджена стійкість  
до ізоніазиду та підтверджена 
чутливість до рифампіцину

Резистентність до 
всіх ПТП 1 і 2 ряду 
одночасно

Резистентність до H 
та R + фторхінолон і 
ін'єкційний препарат 
2 ряду

Резистентність до 
рифампіцину

Резистентність до H та R
одночасно або до HR +
інших ПТП

Частота лікарської стійкості прямо пропорційна курсам проведеної раніше 
терапії ТБ

Первинна резистентність

Резистентність, яка виявлена у 

вперше виявлених хворих на ТБ, які 

раніше ніколи не приймали ПТП

Початкова - нерозпізнана первинна стійкість до призначеного препарату

Набута резистентність

Резистентність, яка сформувалася у 

хворого на ТБ в процесі лікування 

ПТП (при терміні лікування більше 

4 тижнів)



Визначення випадку МЛС-ТБ

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

 Підтверджена широка медикаментозна резистентність –
резистентність МБТ одночасно до ізоніазиду, рифампіцину та 
одного з препаратів з 2-х груп ПТП ІІ ряду – аміноглікозидів та 
фторхінолонів.



Чутливий ТБ та ЛС-ТБ (нова класифікація ВООЗ, 2021)

 Чутливий ТБ - ТБ бактерії - чутливі до протидії ТБ препаратів

 ТБ з множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ) - ТБ бактерії не реагує, 
щонайменше, на ізоніазид і рифампіцин, два найпотужніших протидії ТБ 
препарату

 Туберкульоз, стійкий до рифампіцину (РУ-ТБ)

 ТБ з широкою лікарською стійкістю (ШЛС-ТБ): МЛУ- ТБ, стійкий до ще більшій
кількості препаратів



Види  медикаментозної резистентності

Природна – видова ознака мікроорганізмів, яка
характеризується відсутністю мішені до дії антибіотиків.

Первинна резистентність – поява мікроорганізмів у мікробній
популяції, резистентних до ліків внаслідок спонтанних
хромосомних мутацій, які виникають під час розмноження і
росту мікробної популяції.

Набута резистентність – процес відбору та розмноження
(селекції) резистентних мутантів під дією антимікробних
препаратів, які діють лише на чутливі мікроорганізми.



Види  набутої медикаментозної резистентності

Набута первинна – у пацієнтів, які не лікувались ПТП 
препаратами або лікувались менше 1 міс. – це зараження 
стійким штамом M. tuberculosis від іншої хворої людини.

Набута вторинна – виникнення резистентності  в процесі 
лікування:

• недотримання режиму лікування хворим (пропуски доз, 
неповноцінна схема за складом та дозуванням);

• монотерапія;
• уповільнена  абсорбція препаратів з кишечнику;
• нерозпізнана первинна стійкість до призначеного препарату.



Чисельність мікробної популяції при ТБ

• Каверна розмірами 2 см містить 10 млн - 1 млрд. 
мікроорганізмів. 

• Серед мікробної популяції, яка налічує 10 млн -1 млрд. 
мікроорганізмів, міститься від: 

– 10 до 1000 мутантів резистентних до Н

– 10 до 1000 - до Е

– 10 до 1000 - до S

– 1 до 10 - до R

• Серед мікробної популяції, яка налічує 2 млрд. 
мікроорганізмів, міститься від 1 до 10 мутантів резистентних 
до Н і R одночасно.



Бактеріальна популяція за чутливістю  до ліків

Є неоднорідною і складається з  3-х основних фракцій:

1. Чутливі до ПТП.

2. МБТ з відносно  невисоким ступенем стійкості до ПТП, і їх 
розмноження можна  припинити застосуванням  збільшених  
доз препаратів, до яких виявляється медикаментозна 
резистентність.

3. МБТ, які мають дуже високий ступінь медикаментозної 
резистентності, розмноження яких можна припинити тільки 
впливом на них інших ліків. 



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.



Розвиток медикаментозної резистентності в 
результаті недотримання режиму хіміотерапії

Субінгібіторна концентрація лікарського засобу під час
повторного росту популяції призводить до зміни
співвідношення розміру популяцій, чутливих і резистентних
бактерій у кожному циклі нерегулярного прийому ліків у бік
резистентних штамів.
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Механізм розвитку ХР (2)



Феномен хіміорезистентності

• ХР виникає, коли не відбувається загибель або інгібування
мікроорганізмів при дії специфічного антибіотика (агента)
внаслідок селекції природньо мутованих штамів, і є
результатом неправильного лікування.

• ХР клінічно проявляється у вигляді прогресування
захворювання, незважаючи на проведене лікування; не
досягається конверсія за мікроскопією і / або посівом.

• Діагностується за допомогою тесту медикаментозної
чутливості – ТМЧ.



Чутливість МБТ до АМБП

 Нездатність бактеріальних клітин штаму рости на 
поживних середовищах з відповідними критичними 
концентраціями даного препарату.



Ціль хіміотерапії ТБ

 Швидко знищити велику частину МБТ, що активно 
розмножуються.

 Запобігти появі та розвитку медикаментозно стійких штамів.

 Домогтися стерилізуючого ефекту хіміотерапії.



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.


