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ВСТУП. За даними ВООЗ, туберкульоз залишається однією з 10 основних причин смертності у світі. Існують певні особливості збудника, терапії та індивідуальні особливості пацієнтів, які створюють перешкоди для ефективного лікування
захворювання.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ. Ретроспективний аналіз літературних джерел – рекомендацій, наукових статей та статистичних даних.
РЕЗУЛЬТАТИ. Огляд літературних даних показав особливості збудника, особливості з боку пацієнтів та можливі недоліки лікування, які є причиною недостатньої його ефективності та фактором ризику виникнення хіміорезистентності у
M.tuberculosis. Недостатня ефективність лікування була описана у пацієнтів з низькою прихильністю до лікування пероральними протитуберкульозними препаратами, наявністю супутніх патологій, з низьким рівнем кишкової проникності
пероральних препаратів та у хворих з важкими формами туберкульозу. У всіх таких хворих відмічався високий рівень
смертності при лікуванні стандартними режимами з використанням пероральних препаратів.
ВИСНОВКИ. Для вирішення проблем низької ефективності лікування ТБ у вказаних категорій хворих необхідні заходи, спрямовані на максимальне усунення перерахованих в статті причин, з метою оптимізації схем лікування відповідно
до особливостей і потреб пацієнта, зважаючи на особливості мікобактерії.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: мікобактерія, резистентність, важкі форми туберкульозу, мальабсорбція, внутрішньовенні протитуберкульозні препарати.
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INTRODUCTION. According to the WHO, tuberculosis remains one of the 10 leading causes of death in the world. Certain
features of the pathogen, peculiarities of treatment regimens and some individual characteristics of patients create barriers
to the effective treatment of the disease.
MATERIALS AND METHODS. Retrospective analysis of literary sources - recommendations, scientific articles and statistical data.
RESULTS. A review of the literature data showed features of the pathogen, patient-related problems and possible omissions in treatment regimens, that may be the cause of treatment effectiveness lack and a risk factor for the emergence of
drug resistance in M. tuberculosis. Insufficient efficacy of treatment was described in patients with low adherence to treatment with oral anti-TB drugs, the presence of comorbidities, with a low level of intestinal permeability of oral medications
and in patients with severe forms of tuberculosis. All these patients had a high mortality rate when treated within standard
regimens using oral medications.
CONCLUSIONS. To solve the problems of low TB treatment efficiency in these categories of patients, the necessary measures are aimed at maximizing the elimination of causes listed in the article in order to optimize treatment regimens in
accordance with the patient’s characteristics and needs, taking into account the peculiarities of mycobacteria.
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