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РОЛЬ НЕТУБЕРКУЛЁЗНЫХ МИКОБАКТЕРИЙ В 
ЗАБОЛЕВАНИИ ЛЕГКИХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛО-
ВИЯХ

А. А. Журило, А. И. Барбова, С. В. Миронченко, О. Р. 
Сметанина,  О. В. Юнацкая

Резюме
Исследованы биологические и биохимические свойства, 

морфологические особенности и профиль медикаментозной 
чувствительности нетуберкулёзных микобактерий. Установлено, 
что уровень циркуляции выделенных штамов нетуберкулёзных 
микобактерий составил 2,8 %. В их структуре преобладали 
M. avium clx — 41,7 %, M. xenopi составляли 33,3 %, M. кansasii — 
25,0 %. Быстро растущих нетуберкулёзных микобактерий выделе-
но не было. В структуре нетуберкулёзных микобактерий и микс-
товых культур микобактерий преобладали мультирезистентные 
штамы, их процент составлял 62,5 % и 70,8 % соответственно.

THE ROLE OF NON-TUBERCULOSIS MYCOBACTERIA 
IN PULMONARY DISEASES AT PRESENT 

O. A. Zhurylo, A. I. Barbova, S. V. Myronchenko, 
O. R. Smetanina, O. V. Yunatska

Summary 
The biological and biochemical properties, morphology and 

drug susceptibility profile of non-tuberculosis mycobacteria were 
studied. It was established that the level of circulating strains of 
isolated non-tuberculosis mycobacteria reached 2,8 %. Most 
frequently isolated were the following species: M. avium clx — 41,7 
%, M. xenopi — 33,3 %, M. kansasii — 25,0 %. Fast-growing non-
tuberculosis mycobacteria had not been allocated. Fast-growing 
strains were not isolated. The multidrug resistant strains dominated 
both in non-tuberculosis mycobacteria cultures and mixed cultures 
- 62,5 % and 70,8 % respectively.

ках із свіжим середовищем Левенштейна-Єнсена. 
Одночасно тестували на чутливість до АМБП відповідну 
мікст-культуру. Результати тесту медикаментозної чут-
ливості представлені в табл. 5.

При аналізі даних табл. 5 видно, що в структурі МС 
НТМБ переважали мультирезистентні штами, які склада-
ли 62,5 %, їх рівень виділення в 3 рази перевищував 
показник розповсюдження монорезистентних штамів 
НТМБ та в 3,7 рази — показник виділення полірезистен-
тних варіантів НТМБ, який був найнижчим в структурі 
МС нетуберкульозних мікобактерій — 16,7 %. 

При аналізі показників мультирезистентності вияв-
лено, що в структурі МС мікст-культур цей показник був 
максимальним — 70,8 %, він в 2,4 рази був вищим за 
рівень виділення полірезистентних мікст-культур міко-
бактерій та на 8,3 % перевищував питому вагу виділе-
них мультирезистентних штамів НТМБ.

Циркуляція мікст-культур мікобактерій в організмі хво-
рого безсумнівно обтяжує стан пацієнтів, потребує призна-
чення лікування з урахуванням найгірших результатів МС. 
Хворі таким чином довгий час залишаються бактеріовиді-
лювачами, що призводить до подальшого погіршення дуже 
несприятливої епідеміологічної ситуації з туберкульозу. 

Висновки
1. Проведені дослідження показали, що з мокротин-

ня хворих з підозрою на туберкульоз, які були госпіталі-
зовані в стаціонар НІФП в 2007 — 2009 роках, крім типо-
вих МБТ виділялись мікст-культури мікобактерії туберку-
льозного комплексу і НТМБ. Рівень виділення останніх 
склав 2,8 %. В структурі штамів НТМБ більшість складали 
мікобактерій МАС — 41,7 %, на другому місті були M. 
xenopi — 33,3 %, мінімальною була питома вага виділен-
ня M. кansasii — 25,0 %, нетуберкульозних мікобактерій, 
що швидко ростуть, виділено не було.

2. В структурі МС НТМБ та мікстових культур мікобак-
терій переважали мультирезистентні штами, їх питома 
вага складала 62,5 % та 70,8 % відповідно. Цей факт без-
сумнівно обтяжує стан хворих і потребує призначення 
лікування з урахуванням найгірших результатів МС.
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Культури мікобактерій
Кількість штамів мікобактерій з медикаментозною стійкістю

монорезистентні полірезистентні мультирезистентні всього
абс М  m, % абс М  m, % абс М  m, % абс

НТМБ 5 20,8 ± 8,3* • 4 16,7 ± 6,86** º 15 62,5 ± 9,8* º 24
Мікст:  НТМБ + МБТ 0 0 7 29,2 ± 9,3** # 17 70,8 ± 9,3• # 24

Таблиця 5 
Результати тесту медикаментозної чутливості нетуберкульозних мікобактерій та мікст-культур мікобактерій

Примітки: * — р < 0,001 при порівнянні між собою показників виділення монорезистентних та мультирезистентних штамів НТМБ, º — р < 0,001 при 
порівнянні між собою показників виділення монорезистентних та полірезистентних штамів НТМБ, ** — р > 0,05 при порівнянні між собою 
показників виділення полірезистентних штамів НТМБ та мікст-культур, • — р < 0,001 при порівнянні між собою показників виділення 
мультирезистентних штамів НТМБ та мікст-культур, # — р < 0,001 при порівнянні показників виділення полірезистентних штамів НТМБ та мікст-
культур.


