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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

The burden of COVID-19 pandemic 
on tuberculosis detection: a single-center study
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BACKGROUND. Despite coronavirus disease 2019 (COVID-19) took over healthcare providers’ interest, tuberculosis (TB) 
is still an important health issue.
MATERIALS AND METHODS. Authors analyzed the quarterly reports issued by a TB management unit from 2017 
to June 2021. The parameters along 2020 and first half of 2021 were compared with that of the same periods in 2019.
RESULTS AND DISCUSSION. Incidence of extrapulmonary TB was higher than pulmonary TB throughout the 4-year study 
period (7.69 vs. 4.49, 9.44 vs. 4.33, 7.75 vs. 3.58, and 7.82 vs. 2.94/100,000 population, respectively) with a noticeable decline 
in the incidence of pulmonary TB during 2020. The second quarter of 2020 showed the lowest TB incidence rate with  
a 41.6 % decline in the total number of diagnosed cases while second quarter of 2021 showed 21.2 % decline. During 2020, 
only 4 cases of multidrug-resistant TB were reported (compared to an average of 8 cases yearly before the COVID-19 era).
CONCLUSIONS. There was a noticeable drop in TB case detection during the COVID-19 pandemic. The lockdown, started 
in Egypt by the end of March 2020, could contribute to the marked drop in the second quarter. However, a steady partial 
decline was continued during the first half of 2021, which foretells a growing problem.
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ОБҐРУНТУВАННЯ. Незважаючи на те що коронавірусна хвороба (COVID-19) привернула увагу всіх працівників 
сфери охорони здоров’я, туберкульоз (ТБ) усе ще є важливою проблемою.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Автори проаналізували квартальні звіти протитуберкульозної служби з 2017 р. по чер-
вень 2021 р., порівнявши параметри за 2020 р. і перше півріччя 2021 р. із показниками за аналогічні періоди 2019 р.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. Захворюваність на позалегеневий ТБ була вищою, ніж захворюваність на ТБ 
легень, протягом усього 4-річного періоду дослідження (7,69 проти 4,49; 9,44 проти 4,33; 7,75 проти 3,58 та 7,82 проти 
2,94/100 тис. населення відповідно) з помітним зниженням захворюваності на ТБ легень протягом 2020 р. У другому 
кварталі 2020 р. спостерігався найнижчий рівень захворюваності на ТБ зі зниженням загальної кількості виявлених 
випадків на 41,6 %, тоді як у другому кварталі 2021 р. було зафіксовано зниження на 21,2 %. Протягом 2020 р. було 
зареєстровано лише 4 випадки мультирезистентного ТБ (порівняно з 8 випадками на рік до пандемії COVID-19).
ВИСНОВКИ. Під час пандемії COVID-19 відчутно знизилося виявлення ТБ. Локдаун, розпочатий у Єгипті наприкінці 
березня 2020 р., міг сприяти помітному падінню показників у другому кварталі цього року. Проте протягом першої 
половини 2021 р. тривав стабільний частковий спад, що свідчить про потенційне погіршення стану речей.
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