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Пропонується для впровадження в практику роботи 

бактеріологічних лабораторій протитуберкульозних закладів 

України  спосіб визначення чутливості M. tuberculosis до 

протитуберкульозних препаратів в дослідному матеріалі 

хворих на туберкульоз легень, який розроблений в лабораторії 

мікробіології ДУ «Національний інститут фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України».  

Спосіб включає деконтамінацію, гомогенізацію 

мокротиння та дослідження чутливості до 

протитуберкульозних препаратів I-го і ІІ-го ряду в 

молекулярно-генетичній системі, який відрізняється тим, що 

дослідження чутливості здійснюють після центрифугування 

дослідного матеріалу в стандартному режимі в холодовій 

центрифузі. 

Дослідним шляхом встановлено, що проведення 

попереднього центрифугування дослідного матеріалу в 

стандартному режимі в холодовій центрифузі (при 3500 об./хв. 

протягом 20 хв.) призводить до його концентрації, що в свою 

чергу призводить до збільшення кількості ДНК M. tuberculosis 

в одиниці об’єму досліджуваного зразка мокротиння, в 

результаті чого досягається підвищення точності визначення 

чутливості мікобактерій туберкульозу до 

протитуберкульозних препаратів І-го і ІІ-го ряду при 

використанні методу молекулярної діагностики  технології 

ДНК-стрипів GеnoType. 

Спосіб здійснюють таким чином.  

При роботі з мокротинням після проведення його 

деконтамінації і гомогенізації з використанням N-ацетил-L-

цистеїна і гідроксиду натрію та з наступним 

центрифугуванням в холодовій центрифузі при 3500 об./хв. 

протягом 20 хв., отриманий осад має бути ресуспендований в 

1,0 – 1,5 мл фосфатного буфера (більші об’єми фосфатного 

буфера можуть негативно вплинути на чутливість тесту). 

Після обробки та ресуспендування мокротиння необхідно 

виконати наступні маніпуляції: 

 0,7 мл зразка мокротиння (при використанні 

автоматичного виділення ДНК на GenoType) або 0,5 мл зразка 

(для виділення ДНК ручним методом) переносять до пробірки 

об’ємом 2,0 мл з кришечкою, що загвинчується. Цю пробірку з 

матеріалом передають у приміщення виділення нуклеїнової 

кислоти для здійснення полімеразно-ланцюгової реакції 

(ПЛР); 

 подальші етапи дослідження матеріалу у ПЛР з 

детекцією методом гібридизації на стрипах з 

типоспецифічними зондами для визначення чутливості 

мікобактерій до протитуберкульозних препаратів І-го і ІІ-го 

ряду виконують відповідно до інструкцій виробника. 

Запропонований спосіб дозволив підвищити точність 

визначення чутливості мікобактерій туберкульозу до 

протитуберкульозних препаратів І-го і ІІ-го ряду в 1,23 рази за 

рахунок збільшення кількості ДНК M. tuberculosis в одиниці 

об'єму досліджуваного зразка мокротиння. 

Таким чином, спосіб, що пропонується, може знайти 

широке застосування в бактеріологічних лабораторіях 

протитуберкульозних закладів і є розробкою найбільш 

інформативної діагностичної технології, спрямованої на 

визначення медикаментозної чутливості мікобактерій 

туберкульозу з діагностичного матеріалу хворих з 

використанням сучасних генетичних підходів у вивченні 

біології штамів M. tuberculosis. 

 

 

 


