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Резюме
Широкое распространение медикаментозно устойчивого тубер-

кулеза является общемировой проблемой, оказывая негативное влия-
ние на ситуацию относительно туберкулеза в глобальном масштабе. 
Быстрая диагностика заболевания и раннее начало эффективного 
лечения, основанного на подборе персонализированных режимов 
химиотерапии, лежат в основе предотвращения распространения 
туберкулеза. Особое значение для диагностики туберкулеза имеют 
микробиологические методы, которые позволяют выявить этиологи-
ческий фактор процесса и определить медикаментозную чувствитель-
ность возбудителя. 

В обзоре рассматриваются актуальные методы микробиологиче-
ской диагностики туберкулеза, включая классические микробиологи-
ческие (микроскопия диагностического материала; культуральные 
исследования на плотных и жидких питательных средах) и современ-
ные молекулярно-генетические тесты (ДНК-стрипы; GeneXpert; муль-
типлексная ПЦР и др.). 

В статье приведены данные относительно современных методов 
бактериологической и молекулярно-генетической диагностики тубер-
кулеза, представлена их результативность и роль в верификации 
диагноза «туберкулез». Доказана эффективность их комплексного 
использования с целью улучшения качества исследований и быстрого 
выявления больных, выделяющих M. tuberculosis. Оценивается место 
описанных методов в диагностическом алгоритме лабораторий фти-
зиатрического профиля. Рассматриваются перспективы диагностики 
туберкулеза, связанные с использованием новых технологий. 
Обобщена информация о современном состоянии микробиологиче-
ской диагностики туберкулеза, подчеркивается важность разработки 
и внедрения в диагностический процесс новейших технологий.

Ключевые слова: туберкулез, микобактерии туберкулеза, меди-
каментозная стойкость, методы бактериологической диагностики, 
молекулярно-генетические технологии, ПЦР, секвенирование.
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NEW PHENO-GENOTYPIC TECHNOLOGIES 

IN DIAGNOSIS OF TUBERCULOSIS
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Abstract
Widespread drug-resistant tuberculosis is a global problem and can 

have a negative impact on the global tuberculosis situation. Rapid diag-
nosis of the disease and early initiation of effective treatment based on 
the selection of personalized chemotherapy regimens are the basis for 
preventing the spread of tuberculosis. Microbiological methods which 
can justify the etiology of the process and determine the drug susceptibi-
liity of the pathogen are of particular importance for the diagnosis of 
tuberculosis. 

The review is focused on current methods of microbiological diagno-
sis of tuberculosis, including classical microbiological (diagnostic micros-
copy; solid and liquid media cultures) and modern molecular genetic tests 
(DNA strips; GeneXpert; multiplex PCR and other). 

The article presents data on modern methods of bacteriological and 
molecular genetic diagnosis of tuberculosis,  their effectiveness and role in 
verifying the diagnosis of tuberculosis. The effectiveness of their integrat-
ed use to improve the quality of research and rapid detection of patients 
with M. tuberculosis has been proven. The place of the described methods 
in the diagnostic algorithm of tuberculosis laboratories is estimated. 
Further prospects for the diagnosis of tuberculosis associated with the use 
of new technologies are considered. The information on the current state 
of microbiological diagnostics of tuberculosis is generalized, the impor-
tance of development and introduction of the latest technologies in the 
diagnostic process is emphasized.
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На сьогодні туберкульоз (ТБ) залишається однією з 
найактуальніших проблем сучасної медицини. До 
основних особливостей захворювання в сучасних умо-
вах необхідно віднести збільшення захворюваності в 
групах ризику, високу смертність, ко-інфекцію ТБ/ВІЛ-
СНІД, а також зміну біологічних особливостей популяції 
мікобактерій, найважливішою з яких є медикаментозна 
стійкість (МС) [1–5]. Вирішення проблеми ТБ неможливе 
без своєчасного виявлення хворих, застосування ефек-
тивних методів діагностики цього інфекційного захво-

рювання та своєчасного призначення лікування [1, 5]. 
Частота виявлення M. tuberculosis залежить від багатьох 
чинників. Це передусім методи, які застосовуються для 
діагностики ТБ, та мають різну результативність, осна-
щення лабораторій, кваліфікація кадрів, інформатив-
ність зразків матеріалу, що доставляються, наявність 
біологічної безпеки при роботі із зразками, яка запобігає 
їх контамінації при проведенні досліджень [1–4].

Сучасні методи лабораторної діагностики ТБ можна 
умовно поділити на дві великі групи [1, 6, 7]:

— фенотипічні методи, які широко використову-
ються нині в бактеріологічних лабораторіях протитубер-
кульозних закладів (ПТЗ) України. Це бактеріоскопія 
світлова і люмінесцентна, а також культуральний метод 


