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у жінок була вірогідно більшою: 3,7 % проти 2,4 %.

Оскільки загальна кількість гіперергічних реакцій була

невеликою (усього 119 реакцій проти 2718 слабопозитив�

них та інтенсивних реакцій), тому ми зробили висновок,

що характер туберкулінової чутливості у чоловіків та

жінок не розрізнявся.

Підсумовуючи проведені дослідження, можна зроби�

ти наступні висновки.

Переважна більшість студентів м. Києва інфіковані

мікобактеріями туберкульозу. Показник інфікованості

зріс з 50 % у 1997 р. до 68 % у 2004 р. Інтенсивність ту�

беркулінових реакцій зростає — кількість інтенсивних ту�

беркулінових реакцій збільшилась у 1,4 рази з 33,0 % у

1997 р. до 46,9 % у 2004 р. В 3 рази збільшилась питома

вага гіперергічних туберкулінових реакцій — з 1,9 % у

1997 р. до 5,1 % у 2004 р. 

У студентів усіх вікових груп спостерігається високий

рівень інфікування мікобактеріями туберкульозу, але

частота позитивної туберкулінової проби та інтенсивність

туберкулінових реакцій зростають з віком. В усіх вікових

групах переважають інтенсивні туберкулінові реакції, кіль�

кість яких збільшується у студентів віком 19�20 років — з

33, 3 % до 37,9 % та утримується без змін у студентів

старших вікових груп, що свідчить про інфікування МБТ

переважно в цьому віці. Захворюваність на туберкульоз

також вірогідно частіше спостерігають саме в цій віковій

групі з подальшим зниженням у студентів старших курсів.

Кількість гіперергічних реакцій у студентів невисока, їх

частота була однаковою в усіх вікових групах, але вищою

у жінок — 3,7 % проти 2,4 %. 

Рівень інфікування мікобактеріями туберкульозу та

інтенсивність туберкулінових реакцій однакові у студен�

тів чоловічої та жіночої статі, хоча на туберкульоз частіше

захворюють чоловіки.
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ІНФІКУВАННЯ СТУДЕНТІВ М. КИЄВА 

МІКОБАКТЕРІЯМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
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Резюме

На підставі вивчення результатів Манту з 2 ТО та післявак�

цинального БЦЖ імунітету за наявністю та кількістю післявак�

цинальних знаків у 3878 студентів м. Києва встановлено, що пе�

реважна більшість студентів м. Києва інфіковані мікобак�

теріями туберкульозу. Показник інфікованості зріс з 50 % у

1997 р. до 68 % у 2004 р. Інтенсивність туберкулінових реакцій

зростає — кількість інтенсивних туберкулінових реакцій збіль�

шилась у 1,4 рази з 33,0 % до 46,9 %. В 3 рази збільшилась пи�

тома вага гіперергічних туберкулінових реакцій — з 1,9 % у

1997 р. до 5,1 % у 2004 р. Частота позитивної туберкулінової

проби та інтенсивність туберкулінових реакцій зростають з

віком. В усіх вікових групах переважають інтенсивні тубер�

кулінові реакції, кількість яких збільшується у студентів віком

19�20 років — з 33, 3 % до 37,9 % та утримується без змін у

студентів старших вікових груп, що свідчить про інфікування

МБТ переважно в цьому віці. Кількість гіперергічних реакцій у

студентів невисока, їх частота була однаковою в усіх вікових

групах, але вищою у жінок. 

PREVALENCE OF TUBERCULOSIS INFECTION

AMONG STUDENTS IN KIEV
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Summary

We studied tuberculosis infection prevalence among 3878

students, who studied in Kiev, using Mantoux test and evaluation

of BCG immunity signs. We detected high level of tuberculosis

infection among students, which increased from 50 % in 1997 up

to 68 % in 2004. Prevalence of moderate and severe tuberculin

reactions increased accordingly in 1,4 and 5,1 folds: from 33,0 %

and 1,9 % in 1997 to 46,9 % and 5,1 % in 2004. The prevalence

and intensity of positive tuberculin reaction grows with age. Mo�

derate and severe tuberculin reactions dominate in among all age

groups with increasing prevalence: from 33,3 % at to 37,9 % in

group of 19–20 years old students. It meant that students became

tuberculosis infected mainly at this age. Level of severe tuberculin

reactions was low, but it was higher in women, than men.
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Таблиця 8

Характер туберкулінової чутливості у студентів з позитивними туберкуліновими реакціями залежно від статі

Стать
Kількість

обстежених

студентів

Kількість

студентів з

позитивними

реакціями

Характер туберкулінових реакцій за розміром папули, мм

слабопозитивні 5–9 (5–12) інтенсивні 10–16 (13–20) гіперергічні17–21 та більше

абс. число % абс. число % абс. число %

 Жіноча 2021 1476 608 30,0 794 39,3 74 3,7

 Чоловіча 1857 1361 602 32,4 714 38,4 45 2,4*

 Усього 3878 2837 1210 31,2 1508 38,9 119 3,0

Примітка. * Показник вірогідно відрізняється від такого у жінок, p<0,05.




