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Проаналізовано головні аспекти проблеми резистентності мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів. Розглянуто відомі
механізми стійкості Mycobacterium tuberculosis до протитуберкульозних
хіміопрепаратів – ізоніазиду, стрептоміцину, рифампіцину, канаміцину, етамбутолу, парааміносаліцилової кислоти та фторхінолонів. Описано сучасні
напрями розробки нових мікобактеріоцидних препаратів.
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Останніми роками значно погіршилася ситуація щодо туберкульозу, зросли показники
захворюваності і смертності, став тяжким перебіг хвороби у вперше виявлених хворих. Туберкульоз у світі є однією з десяти головних причин смертності дорослого населення [2, 5, 85].
Щораз актуальнішою стає проблема стійкості Mycobacterium tuberculosis до антимікобактеріальних препаратів (АМБП). У структурі загальної епідемії почали виділяти епідемію хіміорезистентного туберкульозу [25, 43, 44, 45, 51, 71, 108]. Відповідно до визначення ВООЗ, хіміорезистентний туберкульоз – це випадок (легеневого чи позалегеневого) туберкульозу, збудником якого є мікобактерії, стійкі до одного або кількох протитуберкульозних препаратів. У
цьому разі виділяють монорезистентність як резистентність мікобактерій туберкульозу
(МБТ) до будь-якого одного препарату першого ряду; полірезистентність – стійкість до будьяких двох чи більше препаратів першого ряду. Різновидом полірезистентності є мультирезистентність – резистентність мікобактерій туберкульозу до ізоніазиду і рифампіцину в разі відсутності чи наявності стійкості до інших протитуберкульозних препаратів [94, 107].
Штами МБТ, стійкі до АМБП, сьогодні зареєстровано чи не у всіх країнах світу [5,
6, 37, 41, 42, 74, 85, 91, 107]. Епідемічні спалахи хіміорезистентного туберкульозу реєструють не так давно, а розвиток такої форми недуги вважають наслідком неправильного
застосування протитуберкульозних препаратів та неадекватно проведеної антибіотико- й
хіміотерапії вперше виявлених хворих [21, 26]. Важливим є й ігнорування такого моменту, як попереднє визначення спектра чутливості виділених збудників до АМБП, а як наслідок – нераціональний їх вибір чи використання одного, двох ліків замість чотирьох,
п’яти. Оскільки M. tuberculosis мають здатність до значного поліморфізму [12, 14, 20], то
поява стійких штамів значно ускладнює заходи щодо боротьби з цією інфекцією і сприяє
розвитку рецидивів захворювання. Якщо пацієнт приймає препарати нерегулярно або
режим лікування неадекватний процесу, то ймовірність виникнення резистентності у збудника становить 2:3 [58, 115]. Не варто також забувати про високий відсоток “хронізації”
процесу. До цього часу в літературі дискутують про те, коли треба діагностувати
“хронічний туберкульоз” – через два роки чи через рік після виявлення туберкульозу і
проведення повноцінного лікування хворого? Однак майже у всіх хворих на хронічні форми туберкульозу виділяють МБТ, резистентні до АМБП, і частота розвитку резистентності
у хворих цієї групи надзвичайно висока (зокрема полірезистентності) [23, 24]. Просте© Яворська Г., 2005
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жується збільшення частоти полірезистентності до 60% і вище [22, 49, 54, 58, 87]. Хвора людина зберігає такі МБТ протягом багатьох років, а можливо, і все життя. Характерно й те, що збільшення захворюваності на позалегеневі форми туберкульозу відбувається саме внаслідок збільшення кількості полірезистентних штамів. У цьому разі простежується високий ступінь залежності стійкості МБТ від соціального стану і характеру шкідливих звичок хворих [28]. Наприклад, найзагрозливішим контингентом щодо формування вторинної стійкості є хворі на туберкульоз без певних занять, а також ті, що страждають на наркоманію та алкоголізм. Отже, виникнення і поширення
стійкості штамів М. tuberculosis до АМБП значно залежить від характеру, локалізації туберкульозного процесу й ефективності попередньої хіміотерапії [23, 34, 49, 73].
Цілком очевидно, що виникнення стійкості МБТ до АМБП – явище цілком закономірне,
яке виникає як вираження пристосованості видів до навколишнього середовища. Сьогодні
у науковій літературі сформувалися дві теорії щодо стійкості МБТ: теорія адаптації і теорія
спонтанних мутацій [47, 56, 57, 88]. Дослідженнями [73, 79] з’ясовано, що причиною виникнення і поширення резистентних до протитуберкульозних препаратів штамів МБТ є
природні біохімічні та генетичні механізми життєдіяльності бактеріальної клітини. Шляхи
поширення генетичної інформації, що призводять до розвитку стійкості мікобактеріальної
клітини, у літературі обговорюють і досі [1, 31, 46, 76, 106]. Більшість учених схиляється до другої теорії, однак швидкість поширення мутацій, що сприяють розвитку резистентності збудників до антибактеріального препарату, не завжди можна пояснити високою
частотою спонтанного мутагенезу. Передбачають, що у популяції персистує частина бактерій із
мутаційними змінами систем, які пов’язані з антибактеріальною дією того або іншого препарату. Останні повідомлення свідчать про можливість генетичного перенесення мутантних генів від однієї клітини до іншої. Такий шлях поширення генетичної інформації
добре описаний щодо деяких бактерій [27], але для M. tuberculosis, як і деяких штамів
Еscherichia соli, визначені лише непрямі ознаки міжродового передавання генів, що
кодують резистентність до лікарських препаратів [1]. Можливість міжродового передавання ознаки стійкості до деяких протитуберкульозних препаратів підтверджена високою
гомологією генів M. tuberculosis і E. соli, які відповідають за синтез ферментів – мішеней
для дії антибіотиків. З огляду на це особливе занепокоєння викликають рекомендації
призначати дітям чи дорослим один з головних протитуберкульозних препаратів – рифампіцин, як препарат першого ряду для лікування так званих проблемних інфекцій,
спричинених грампозитивними мікроорганізмами. Оскільки широке застосування
нечисленних антибіотиків, що можуть бути використані у фтизіатрії для лікування захворювань нетуберкульозної етіології, може бути в основі значного збільшення кількості
випадків первинної стійкості M. tuberculosis, то багато країн заборонили лікування неспецифічної патології протитуберкульозними препаратами, і зокрема рифампіцином, стрептоміцином, канаміцином тощо, а також вилучили їх із продажу в аптеках для населення
[25]. Зрозуміло, що наявність АМБП створює селективні переваги для бактеріальних
клітин, геном яких забезпечує їм стійкість до застосованого препарату.
Сьогодні у лабораторну практику не впроваджені досконалі методи діагностування
хіміорезистентного туберкульозу [3, 4, 7, 17, 29]; щораз більшу увагу приділяють вивченню
молекулярно-генетичних методів у діагностуванні стійких мікобактерій до АМБП [9, 18,
19, 80, 90]. Наприклад, за допомогою аналізу рестрикційних фрагментів дезоксирибонуклеїнових кислот (ДНК) доведена ідентичність геному клінічних штамів M. tuberculosis,
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що виділені від різних хворих під час спалахів резистентного туберкульозу, а отже, і їхнє
походження від однієї вихідної мікобактеріальної клітини [31, 46, 106].
У літературі описують окремі аспекти щодо розуміння механізмів стійкості
МБТ до головних АМБП, відкриття яких сприяє адекватному підбиранню схем хіміотерапії хворих і розробці короткотермінових методів діагностування туберкульозу.
Зокрема, ізоніазид, який є одним з головних препаратів для лікування та профілактики
туберкульозу, має високу бактерицидну дію завдяки наявності декількох мішеней у клітині МБТ. Одна з них – порушення синтезу міколових кислот і їхніх похідних. За продукування міколових кислот відповідає ген inh A. Припускають, що ізоніазид або його метаболіт блокує синтез міколових кислот у чутливих клітин M. tuberculosis, що призводить
до їхньої смерті. У разі мутацій гена inh A виникає стійкість до ізоніазиду [33, 36, 50, 61,
66, 68, 89, 92, 96, 102, 112, 116]. З іншого боку відомо, що токсичність ізоніазиду для M.
tuberculosis зумовлена реакцією окиснення ліпідів, каталізатором якої є каталазопероксидазний ферментний комплекс, який виконує елімінацію пероксиду водню, що
нагромаджується у клітині в період окисних процесів, пов’язаних з диханням. Цей механізм розвитку стійкості виявлентй у штамів M. tuberculosis, стійких до ізоніазиду, зі зниженням вмісту ферменту каталази – пероксидази і змінами структури гена kat G [70, 81,
82, 83, 99]. Більшість штамів M. tuberculosis, які містять мутації у гені inh A і не містять
мутацій у гені kat G, мають порівняно низький рівень стійкості до ізоніазиду. Однак у
штамів, які містять повну делецію гена kat G, рівень стійкості до ізоніазиду високий. Пізніше з’ясовано, що 10–20% ізолятів, стійких до ізоніазиду, не мають мутацій у генах kat
G і inh A. У процесі пошуку додаткових маркерів виявлено ген ahp, що кодує алкілгідропероксидредуктазу. Цей фермент також бере участь у детоксикації активного проміжного продукту ізоніазиду [60, 93, 112]. У мікобактерій ген аhp контрольований геном
oxy, що регулює відповідь на оксидативний шок. Цікавим є той факт, що ген оху у клітинах М. tuberculosis і M. bovis функціонально не активний, тоді як у мікобактерій інших
видів його функція не порушена [50]. Унаслідок порушення роботи генів оху та аhp
у клітинах М. tuberculosis, очевидно, не відбувається детоксикації проміжного продукту
ізоніазиду. Тому М. tuberculosis стають чутливішими до препарату. Ще не з’ясовано, чи
можуть мутації в гені ahp, ідентифіковані приблизно у 10% культур, компенсувати
відсутність гена оху [69, 112]. Крім того, не відомі механізми стійкості до ізоніазиду
приблизно ще 10% клінічних ізолятів М. tuberculosis.
Етіонамід подібний за структурою до ізоніазиду і впливає на біосинтез міколової
кислоти. Етіонамід та ізоніазид мають крос-резистентність – стан, за якого простежується
стійкість, генетично зумовлена до декількох препаратів одночасно. Резистентність до
етіонаміду трапляється у хворих на туберкульоз, які ніколи не отримували цього препарату, проте МБТ у цих хворих стійкі до ізоніазиду. Виявлено, що мутації в регуляторній
ділянці безпосередньо над геном orf L, розміщеним у inh A локусі МБТ, відповідають за
стійкість до етіонаміду. Мутації у гені kat G не задіяні в цьому процесі [1]. Недавно описано мутації у гені ndh, що кодує НАДФ-дегідрогеназу. Відомості про ці гени поповнили
знання про механізм крос-резистентності до етіонаміду та ізоніазиду. У результаті подібних мутацій порушується співвідношення НАД+/НАДФ+ у клітинах МБТ, що, очевидно,
пов’язано з ауксотрофією [21]. У формуванні стійкості до препарату можуть брати участь
також інші механізми.
Крос-резистентність характерна також для рифампіцину, рифабутину й інших похідних рифампіцину В. Механізм розвитку стійкості для цих препаратів такий же, як для
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рифампіцину. Відомо, що стійкість до одного рифампіцину буває зрідка. Найчастіше
стійкість до рифампіцину асоційована зі стійкістю до ізоніазиду, що робить рифампіцин
маркером мультирезистентного туберкульозу. Рифампіцин має високу бактерицидну активність щодо МБТ, він легко проникає через гідрофобну клітинну стінку. Після
проникнення у клітину рифампіцин зв’язується з ферментом ДНК-залежною
РНК-полімеразою, блокує процес транскрипції, що припиняє життєдіяльність
МБТ. Стійкість до цього антибіотика у МБТ зумовлена мутаціями у гені rpo B, що кодує
b-субодиницю РНК-полімерази [11, 48, 67, 86, 105, 109, 111, 114]. Мутації в цьому гені
виявленні більш ніж у 97 % досліджених ізолятів M. tuberculosis (кодони від 507 до 533),
у стійких до рифампіцину штамів M. leprae і M. avium [21, 111]. Мутації у гені rpo В, що
призводять до замін амінокислот у визначених позиціях: 233 (His→Leu), 232 (His→Asp),
203 (Asp→Val), 248 (Ser→Leu), виявлені у 13 % стійких до рифампіцину штамів. Вони
забезпечують високий рівень стійкості до рифампіцину, але низький – до рифабутину
[19]. На підставі відомостей про механізм стійкості МБТ до рифампіцину розроблено
метод діагностування. В основі методу – детекція точкових мутацій, локалізованих у гені
rpo B, які детермінують резистентність до рифампіцину. Описаний широкий спектр методів, які дають змогу оцінювати точкові нуклеотидні заміни у rpo B гені: пряме секвенування ДНК фрагментів, реверс – гібридизація з олігонуклеотидними зондами, аналіз конформаційного поліморфізму однопанівних фрагментів ДНК [19], специфічна ампліфікація, ДНК-гібридизація у форматі біогіпа. Однак розроблені молекулярно-біологічні методи ґрунтуються на дослідженні вже раніше культивованих штамів M. tuberculosis, тоді як
практика потребує розробки експрес-аналізу безпосередньо клінічних зразків харкотиння
або максимально короткої передінкубації. Головною перешкодою для генетичного аналізу безпосередньо із клінічного зразка є висока консервативність нуклеотидної послідовності гена rpo B як серед мікобактерій туберкульозного комплексу, так і серед інших неспецифічних мікроорганізмів, наявних у зразках харкотиння, що дуже часто зумовлює у
ході полімеразної ланцюгової реакції ампліфікацію відповідного полюса супутніх мікроорганізмів. Вирішити цю проблему пробують за допомогою методу пробопідготовки,
який дає змогу у ході обробки клінічного зразка специфічно сепарувати мікобактерії від
неспецифічної мікрофлори. Оброблений таким способом матеріал у подальшому можна
аналізувати молекулярно-генетичним, і традиційним мікробіологічним методами.
Відомо нині також про крос-резистентність до стрептоміцину, канаміцину й амікацину, зумовлену порушенням зв’язування препаратів з 30S-субодиницею рибосоми. Загалом серед механізмів резистентності до цих препаратів виділяють зниження здатності
проникати через клітинну стінку і зниження зв’язувальної здатності з рибосомами чи
аміноглікозидмодифікувальним ферментом. Найпоширенішим механізмом стійкості
до аміноглікозидів у бактерій є інактивація антибіотиків за допомогою аміноглікозидмодифікувальних ферментів, що кодовані генами, які передаються у складі плазмід і транспозонів [27]. Однак для МБТ факт екзогенного придбання детермінант
стійкості не виявлений. Згідно з сучасними уявленнями, формування стійкості до стрептоміцину у M. tuberculosis відбувається внаслідок мутацій у генах, які відповідають
за структури, що є мішенями стрептоміцину у рибосомах. Головна ділянка мутації –
нуклеотидна послідовність гена rps, що кодує білок малої субодиниці рибосоми S12
(кодон 43 чи рідше 88) [52, 55, 62, 77, 78, 84, 97]. Петлі молекули 16S рРНК, що
взаємодіють з білком S12, утворюють сайти вторинних мутацій (нуклеотиди 491,
513 чи 903). Мутації у названих структурах визначені, відповідно, у 50 і 20%
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штамів, стійких до стрептоміцину. Ще один механізм, що визначає природу третини
виділених стійких клінічних штамів M. tuberculosis, невідомий.
Антимікобактеріальна активність етамбутолу залежить від виду мікобактерій. Тому
можна було б припустити, що мішенню для цього препарату повинна слугувати унікальна мікобактеріальна структура, якою є арабіногалактан і ліпоарабіноманан – головні
структурні компоненти клітинної стінки M. tuberculosis [103, 104, 113]. Нещодавно визначений кластер генів emb В [38], що кодує фермент арабінозилтрансферазу. Підвищений рівень експресії цієї ділянки геному приводить до формування стійкості до етамбутолу. Попередні результати дають змогу припустити, що гени emb В кодують деякі з ферментів, необхідні для синтезу арабіну клітинної стінки [38].
Про механізми стійкості до піразинаміду відомо дуже мало. Чутливі до нього штами M. tuberculosis продукують фермент піразинамідазу, що розщеплює піразинамід до
піразинової кислоти, яка є активною частиною препарату. Наявність цього ферменту в
чутливих до піразинаміду мікроорганізмах свідчить про наявність метаболічних шляхів
за участю нікотинамідаденіндинуклеотиду, що слугує потенційною мішенню для піразинаміду. Однак не має чіткої кореляції між втратою піразинамідазної активності й стійкістю до піразинаміду [59, 72, 94, 95, 96, 101], крім того, атипові мікобактерії мають піразинамідазну активність і стійкі до піразинаміду. У літературі описані мутації у гені мікобактерій, що кодує піразинамідазу [75].
Останні епідемічні спалахи туберкульозу, спричинені штамами з множинною стійкістю, спонукали фтизіатрів звернути особливу увагу на фторхінолони як протитуберкульозні препарати другого покоління. Застосування їх для лікування хворих привело до появи
штамів M. tuberculosis, стійких і до цих препаратів. В основі стійкості до препаратів групи
фторхінолонів на молекулярному рівні є складний багатоступінчастий механізм. Фторхінолони пригнічують синтез ДНК у результаті зв’язування з бактеріальною топоізомеразою й
активно виводяться з клітини внутрішньомембранними білками. З’ясовано, що мутації у
гені gyr A, який кодує другий тип ДНК топоізомерази – ДНК-гіразу, яка складається з двох
субодиниць А і В, ведуть до стійкості у штамів МБТ до фторхінолонів. Крім того, у формуванні стійкості мікобактерій до фторхінолонів беруть участь білки клітинної мембрани, що
регулюють внутрішньоклітинну концентрацію антибіотика, впливаючи на процес надходження й виведення препарату з клітини [21, 25, 39]. Виявлено, що у механізмі виведення
фторхінолонів із клітин мікобактерій бере участь ген tfr. Мутації у цьому гені забезпечують
низький рівень стійкості до препаратів групи фторхінолонів.
Механізми розвитку стійкості мікобактерій туберкульозу до інших препаратів перебувають на стадії вивчення. Наприклад, канаміцин і капреоміцин, як і стрептоміцин, є
інгібіторами синтезу білків. Хоча молекулярні механізми стійкості до цих препаратів
невідомі, цілком можливо, що на формування стійкості впливає зміна рибосомних структур, оскільки у мікобактерій часто простежується перехресна стійкість до препаратів групи аміноглікозидів. Для парааміносаліцилової кислоти припускають два механізми дії:
втручання у синтез фолієвої кислоти та інгібування процесу поглинання заліза [53]. Проте є небагато публікацій з цієї проблеми. Цікаво, що МБТ мають природну стійкість до
багатьох антибактеріальних препаратів – b-лактамів, макролідів і тетрациклінів, що пояснюють високою ліпофільністю клітинної стінки цих мікроорганізмів, яка відіграє роль
надійного й ефективного бар’єра [21].
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Зазначимо, що самі собою АМБП не індукують мутації, вони лише порушують
клітинний гомеостаз на користь так званих спонтанних мутацій. Швидкість розвитку
стійкості корелює з частотою виникнення мутацій у хромосомі мікобактерій, що зумовлюють стійкість до того чи іншого протитуберкульозного засобу. У кінцевому підсумку
поява стійких штамів M. tuberculosis визначена ефективністю селекції мутантів бактерій,
що мають визначений рівень стійкості до того чи іншого антибактеріального препарату.
Частота появи мутантів зі стійкістю до АМБП різна і коливається від 10-6 для стрептоміцину та ізоніазиду, 10-8 для рифампіцину до 109 для препаратів групи фторхінолонів [25].
Як бачимо, імовірність виникнення стійких штамів M. tuberculosis у великих популяціях мікобактерій досить висока. У легеневих кавернах діаметром 2,5 мм виявляється
близько 108 МБТ. Отже, у такій каверні може перебувати приблизно 102 клітин, стійких
до ізоніазиду. У разі лікування ізоніазидом стійкі до цього препарату M. tuberculosis мають змогу безперешкодно розмножуватися. Вірогідно, аналогічна ситуація нагромадження стійких мутантів M. tuberculosis в організмі хворого на туберкульоз можлива й у випадку застосування інших антибактеріальних препаратів. Розходження полягають лише у
молекулярних механізмах виникнення стійкості.
Проблема стійкості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів існує не лише для
фтизіатрії, а є загальною щодо хіміотерапії інфекційних захворювань. Боротьбу із розвитком
стійкості ведуть паралельно із винаходом антибактеріальних препаратів. Наприклад, пові–
домлення про бактеріальні штами, стійкі до пеніциліну, з’явилися практично одночасно з
його відкриттям [30, 40, 63, 100, 110].
Клінічна картина хіміорезистентного туберкульозу у хворого з’являється, коли
популяція стійких МБТ значно перевищує популяцію мікроорганізмів, які чутливі до
протитуберкульозних препаратів. Під час лікування туберкульозного вогнища одним
ефективним препаратом відбувається знищення МБТ, чутливих до цього препарату. Одночасно окремі резистентні штами продовжують ділитися і накопичуватись. Через декілька тижнів подібного лікування резистентні мікобактерії спричиняють появу клінічної
картини хіміорезистентного туберкульозу. У разі зміни препарату відбувається селекція
штамів, стійких як до першого, так і до другого препарату [21]. Тому лікування повинно
передбачати одночасне вживання кількох АМБП.
Розрізняють три критерії резистентності збудника туберкульозу до кожного препарату [14, 15]. Перший критерій – це природна резистентність збудника. Цей критерій відповідає максимальній концентрації препарату у поживному середовищі, за якої ще ростуть МБТ, які ніколи не контактували з цим туберкулостатичним засобом. Другий критерій називають біологічною, або бактеріологічною, резистентністю МБТ; він відповідає
вищій концентрації за межу природної резистентності збудника, оскільки враховує контакт з хіміопрепаратом чи антибіотиком. Цю резистентність ще називають набутою. Третій критерій – клінічний. Він відображає, за якого ступеня резистентності МБТ in vitro
вже не досягається клінічний ефект у разі призначення цього лікарського засобу. Цей
критерій, на відміну від двох перших, залежить від різних чинників: характеру локального процесу, розподілення препарату в організмі хворого, концентрації його в крові й ді–
лянках ураження, де перебуває збудник, особливостей метаболізму цих ділянок тощо
[14].
Отже, сьогодні головними АМБП є стрептоміцин, як і канаміцин, кларитроміцин –
інгібітори функцій бактеріальних рибосом, а тому – синтезу білка; ізоніазид, етамбутол –
інгібітори ферментів, що беруть участь у синтезі полімерів клітинної стінки; рифампіци-
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ни впливають на РНК-полімеразу і, відповідно, на транскрипцію; фторхінолони – інгібітори функцій ДНК – топоізомераз ІІ і IV, тобто реплікації ДНК й інші пов’язані з ДНК
процеси; піразинамід – механізм дії невідомий. Однак проблема хіміотерапії туберкульозу вкрай актуальна, оскільки є низка ускладнювальних обставин: збудник туберкульозу
розмножується порівняно повільно, тому порушення його метаболізму хіміотерапевтичним агентом виявляється не так швидко; клітини мікобактерій досить часто і легко переходять у фазу припинення росту з реактивацією через тривалий термін – навіть через
декілька років; для МБТ характерна внутрішньоклітинна локалізація з високою концентрацією їх у тканинах і органах господаря, що сприяє появі у збудників гіпермутабельності – активується локус mut T хромосоми з активацією не лише мутацій антибіотикорезистентності, а й так званих компенсаторних мутацій (збільшується швидкість росту, вірулентність, здатність переносити дефіцит деяких метаболітів і неорганічних іонів, яких мало
у клітинах господаря). Крім того, відомо, що багато генів туберкульозних бактерій є однокопійними, а це полегшує домінування резистентності [16].
Сьогодні сформувалося кілька напрямів розробки нових антимікобактеріальних агентів [16]. Передусім, це пошук так званих антимутаторів, які пригнічували б можливості мутацій антибіотикорезистентності. Окремим напрямом є спроби зробити переносники заліза (у
мікобактерій відомо два види переносників – гідрофільні (екзохеліни) і ліпофільні
(мікобактини) [6]) “векторними молекулами”, які транспортували б у клітини не залізо або не
тільки залізо, а і певні інгібітори метаболізму, які самі не здатні проникати через складну клітинну стінку цих мікроорганізмів. Цей напрям доволі перспективний, адже відомо, що мікобактерії здатні використовувати не лише власні сидерофори, а й низки грибів і дріжджів. Ще
одним напрямом є масовий скринінг відомих сотень речовин різного походження.
За даними ВООЗ, загроза захворювання на туберкульоз нависла над 1/3 населення
земної кулі [64, 73]. Ситуація ускладнюється ще й поширенням ВІЛ-інфекції, яка
часто супроводжується туберкульозом, що спричинений резистентними мікобактеріями. У цьому разі, якщо частота виявлення первинної стійкості штамів М. tuberculosis
серед хворих з імунодефіцитом така ж, як і серед ВІЛ-негативних хворих (у США 7–
8%), то набута (вторинна) стійкість реєстрована значно частіше: у 69% носіїв ВІЛінфекції, хворих на туберкульоз, виділяють стійкі штами мікобактерій [35].
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Fundamental aspects of problem of Mycobacterium tuberculosis resistance
to antimycobacterial preparations were analysed. Known resistance mechanisms
of Mycobacterium tuberculosis antituberculosis chemical preparations – isoniazide, streptomycine, rifampicine, kanamycine, ethambutol, paraamine salicyl
acid and fluocinolones were considered. Modern directions of new an mycobacteriocide preparacions elaboration were shown.
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