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Мета. Дослідити динаміку захворюваності на мультирезистентний туберкульоз (МРТБ) і туберкульоз із розширеною 
резистентністю (РРТБ), структуру випадків та ефективність лікування цієї категорії хворих у Харківській області 
та в Україні.
Матеріали і Методи. Для виконання роботи було використано дані форм звітності № 4-2 (ТБ 07 – МР ТБ), 
№ 8-6 (ТБ 08) та дані аналітично-статистичних довідників «Туберкульоз в Україні». Статистична обробка інформації 
проводилася за допомогою програм Statistica 7.0, Microsoft Office Excel 2007.
реЗулЬтати та ЇХ оБГоворення. Було виявлено відносно сталий високий показник захворюваності, превалю-
вання рецидивів туберкульозу серед пацієнтів із хіміорезистентним туберкульозом; збільшення частки розширеної 
резистентності в пацієнтів із невдачею лікування та перерваним лікуванням, а також нижчу ефективність лікування 
мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу з розширеною резистентністю в пацієнтів із повторними випад-
ками лікування.
висновки. Отримані дані ще раз вказують на необхідність підбору адекватних схем протитуберкульозної хіміо-
терапії та контролю за прийомом протитуберкульозних препаратів.
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BaCKGround. Multidrug-resistant tuberculosis and extensively drug-resistant tuberculosis remain severe epidemic 
problems in the world. 
That’s why the purpose of our study was to investigate the dynamics of the incidence of multidrug-resistant and extensively 
drug-resistant tuberculosis, the structure of cases and the effectiveness of treatment in this category of patients in the Kharkiv 
region and in Ukraine.
MatErialS and MEtHodS. To perform the study, data from reporting forms No. 4-2 (TB 07 – MDR TB), No. 8-6 
(TB 08) and data from analytical and statistical reference books “Tuberculosis in Ukraine” were used. Statistical processing 
of information was carried out using Statistica 7.0, Microsoft Office Excel 2007.
rESultS. We found a relatively consistently high incidence rate, prevalence of tuberculosis recurrences among patients 
with drug-resistant tuberculosis, an increase in the proportion of extensively-drug resistance in patients with treatment 
failure and interrupted treatment, and low effectiveness of treatment of multidrug-resistant and extensively drug-resistant 
tuberculosis in patients with repeated cases of treatment.
ConCluSionS. The obtained data once again emphasizes the need for the selection of adequate schemes for anti-
tuberculosis chemotherapy and control of anti-tuberculosis drugs.
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