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Туберкульоз продовжує залишатися глобаль�
ною проблемою. За даними ВООЗ, щорічно в світі
захворює на туберкульоз 7–10 млн. осіб, у т.ч.
4–4,5 млн — з бактеріовиділенням, і помирає від
нього біля 3 млн осіб, з них 97,0% — у країнах, що
розвиваються, а загальна кількість хворих досягає
50–60 млн. За прогнозами ВООЗ, протягом на�
ступного десятиріччя у світі передбачається
90 млн нових випадків туберкульозу, причому
більшість з них — у віковій групі від 20 до 49 років,
тобто у найбільш продуктивний період життя

[1, 2]. У багатьох частинах світу ця недуга вийшла
з�під контролю, тому в квітні 1993 р. ВООЗ прого�
лосила туберкульоз глобальною небезпекою [3].

За останню декаду минулого століття два важ�
ливих фактори вплинули на підвищення ризику
захворювання туберкульозом — це збільшення за�
хворюваності на туберкульоз у світі та поява муль�
тирезистентних штамів МБТ. Послаблення ком�
плексу протитуберкульозних заходів щодо ран�
нього виявлення туберкульозу, збільшення часто�
ти розвитку тяжких форм захворювання за наяв�

���������		
 �����������	��
����'����	�� ���������� � ���������� ��


��		��� ��
���		
  ����������� ����	
�� ��	����� �������	���� ������		


�.�. ������
�������� 	
������ «����������� ��
���	� ���������� � �	����������� ����� �.�. ����
����� �� !������»

Резюме. В роботі доведено, що мультиспіральна комп’ютерна томографія є найбільш точним і
ефективним методом виявлення туберкульозу на стадіях відсутності змін на оглядових рентгенограмах
і чітким критерієм оцінки ефективності проведення антимікобактеріального лікування. Обгрунтована
необхідність впровадження цього методу в стандарти обстеження хворих туберкульозом, особливо у
випадках вперше виявлених хворих без бактеріовиділення і неефективності лікування та необхідності
проведення диференційної діагностики з метастатичними ураженнями легень. 
Ключові слова: мультиспіральна комп’ютерна томографія, рання діагностика туберкульозу,
ефективність антимікобактеріальної терапії.
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Резюме. В работе доказано, что мультиспиральная
компьютерная томография является наиболее
точным и эффективным методом выявления ту�
беркулеза на стадиях отсутствия изменений на об�
зорных рентгенограммах и четким критерием
оценки эффективности проведения антимикобак�
териального лечения. Обоснована необходимость
внедрения этого метода в стандарты обследования
больных туберкулезом, особенно в случаях впер�
вые выявленных больных без бактериовыделения
и неэффективности лечения а также необходимос�
ти проведения дифференциальной диагностики с
метастатическими поражениями легких.
Ключевые слова: мультиспиральная компьютерная
томография, ранняя диагностика туберкулеза,
эффективность антимикобактериальной
терапии.

USING OF MULTISPIRALE CT 
IN PHTISIOLOGY FOR THE EARLY DETECTION 

OF PULMONARY TUBERCULOSIS AND 
THE EFFECTIVENESS TREATMENT CONROL

M.I. Linnik
Summary. In this article was shown that the multispi�
rale CT (MSCT) is more precise and effectiveness
method of the detection of TB on early stages in the
absent of changings on observation X�ray and clear
critaria of appreciation of the effectiveness antimi�
cobacterial treatment. Necessity of MSCT  adoptation
to observation of patients with tuberculosis standarts
was substantiated, especially in cases of the newly
detected patients without of bacteriosecretijn and
treatment uneffectiveness and necessity of realization
of differential diagnosis with metastatic pulmonary
affections.
Key words: multispirale CT, early TB diagnosis, effec�
tiveness of antimicobacterial treatment.
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