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РЕЗЮМЕ. У роботі узагальнено результати досліджень стосовно найвагоміших причин неефективного лікування хво-
рих на вперше діагностований туберкульоз легень. Доведено, що ефективність лікування залежить від максимальної 
концентрації протитуберкульозних препаратів у сироватці крові, тканинах і вогнищах ураження легень залежно 
від способу введення препаратів і наявності супутньої патології з боку гепатобіліарної системи та шлунково- кишкового 
тракту. Наведено рекомендації щодо запобігання неефективному лікуванню хворих на туберкульоз легень шляхом 
удосконалення діагностики та розроблення нових режимів терапії.
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Найвагоміші причини невдачі лікування хворих 
на вперше діагностований туберкульоз легень 
і можливі шляхи їх вирішення
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РЕЗЮМЕ. В работе обобщены результаты исследований относительно наиболее весомых причин неэффективного 
лечения больных с впервые диагностированным туберкулезом легких. Доказано, что эффективность лечения зависит 
от максимальной концентрации противотуберкулезных препаратов в сыворотке крови, тканях и очагах пораженных 
легких в зависимости от способа введения препаратов и наличия сопутствующей патологии со стороны гепатобилиар-
ной системы и желудочно- кишечного тракта. Даны рекомендации относительно предотвращения неэффективного 
лечения больных туберкулезом легких путем усовершенствования диагностики и разработки новых режимов терапии.

Наиболее значимые причины неудачи лечения больных 
с впервые диагностированным туберкулезом легких 
и возможные пути их решения
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ABSTRACT. The paper summarizes the results of studies regarding the most significant causes of ineffective treatment 
of patients with newly diagnosed pulmonary tuberculosis. It is proven that the effectiveness of treatment depends from 
the maximum concentration of antituberculosis drugs in blood serum, tissues and foci of affected lungs, depending on 
the method of administration of drugs and the presence of concomitant pathology from hepatobiliary and gastrointestinal 
system tract. Recommendations are given regarding the prevention of ineffective treatment of patients with pulmonary 
tuberculosis by improving diagnosis and developing new treatment regimens.
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