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РУБРИКАКЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

Ефективність лікування хворого на вперше 
діагностований туберкульоз легень із супутньою 
патологією в залежності від способу введення 
антимікобактеріальних препаратів
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Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії 
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Застосування антимікобактеріальної терапії у своїй більшості призводить до позитивної динаміки захворювання, 
негативації мазка та посіву мокротиння та вилікування від туберкульозу. Відсутність очікуваної позитивної відповіді 
на терапію, що застосовується, ми визначаємо у обмеженої кількості пацієнтів. Однією з найбільш частих причин 
відсутності позитивної відповіді, за умов призначення лікувальних засобів відповідно до визначеної чутливості та 
контрольованого прийому хіміопрепаратів, може бути наявність супутньої патології та синдрому мальабсорбції/маль-
дигестії. 
До вашої уваги представлено клінічний випадок прогресування туберкульозу легень на тлі перорального застосу-
вання антимікобактеріальних препаратів. В ході лікування була підтверджена наявність хронічного панкреатиту та 
синдрому мальабсорбції пероральних форм препаратів, що дозволило змінити тактику лікування та досягти виліку-
вання пацієнта.
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The use of antimycobacterial therapy in its majority leads to a positive dynamics of the TB disease, smear and sputum 
cultures conversion and cure of the patient. The lack of an expected positive response to the therapy happens in a limited 
number of patients. One of the most common reason for the lack of a positive response, in the conditions of the appointment 
of therapeutic agents in accordance with the identified sensitivity and controlled use of chemotherapy, may be the presence 
of concomitant pathology and malabsorption / maldigestia syndrome.
Your attention is given to the clinical case of the progression of pulmonary tuberculosis on the background of oral 
administration of antimycobacterial drugs. During the treatment, the presence of chronic pancreatitis and malabsorp-
tion syndrome of oral forms of drugs was confirmed, which allowed changing the treatment tactics and reaching the 
patient's cure.
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