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Результати лікування хворих на хронічний тубер�

кульоз легень невисокі: на момент завершення ОК ефек�

тивне лікування було досягнено в 65 (48,9 %) хворих з

урахуванням оперативного втручання. Лікування було

ефективне в значно більшої кількості хворих, котрим зас�

тосували 4 або 5 АБП, до яких МБТ чутливі, проти 3: у

54,5 % або 58,7 % проти 32,6 % (Р < 0,05).

Серед загальної кількості хворих на хронічний тубер�

кульоз, за даними віддалених результатів, порівняно з

безпосередніми, значно більша кількість хворих помирає

від туберкульозу: 42,1 % проти 13,5 %. У той же час,

кількість хворих з ефективним лікуванням залишається

сталою: 40,6 % проти 48,9 %, відповідно.

За даними віддалених результатів, лікування було

ефективне в значно більшої кількості хворих, котрим зас�

тосували 4 або 5 АБП, до яких МБТ чутливі, проти 3: у

43,2 % або 50 % проти 28,9 %, та значно менше хворих,

що померли від туберкульозу: 43,2 % та 53,5 % проти

30,4 %, відповідно (Р < 0,05).

У хворих на хронічний туберкульоз легень, застосу�

вання оперативного лікування та хіміотерапії, порівняно

із призначенням лише хіміотерапії, за даними як безпосе�

редніх, так і віддалених результатів, призводить до отри�

мання ефективного лікування в значно більшої кількості

хворих: 70,4 % проти 46,4 %, та 63 % i 40,6 %, відповідно.

Причому, у віддаленому періоді помирає від туберкульо�

зу на 21,3 % хворих менше, у разі застосування опера�

тивного втручання та хіміотерапії, порівняно із призна�

ченням лише хіміотерапії.
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БЕЗПОСЕРЕДНІ ТА ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ

ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ

ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ
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Резюме

У 133 хворих на хронічний туберкульоз легень, ускладне�

ний мультирезистентністю МБТ, були проаналізовані безпосе�

редні та віддалені результати лікування при спостереженні у

віддалений період від 2 до 10 років. Встановлено, що ефектив�

не лікування було досягнено в 65 (48,9 %) хворих з урахуван�

ням оперативного втручання, 13,5 % хворих померло. Лікуван�

ня було ефективне в значно більшої кількості хворих, котрим

застосували 4 або 5 АБП, до яких МБТ чутливі. За даними від�

далених результатів більша кількість хворих помирає від тубер�

кульозу — 42,1 %, кількість хворих з ефективним лікуванням в

безпосередній період залишається сталою: 40,6 % проти 48,9 %.

Оперативне лікування та хіміотерапія призводить до отримання

ефективного лікування в значно більшої кількості хворих — у

70,4 %. У віддаленому періоді помирає від туберкульозу на

21,3 % хворих менше, у разі застосування оперативного втру�

чання та хіміотерапії, порівняно із призначенням лише хіміоте�

рапії.

TREATMENT OUTCOMES AND FOLLOW>UP

DATA IN PATIENTS WITH CHRONIC LUNG

TUBERCULOSIS
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Summary

We was analyzed treatment results and follow up data (2–10

years) in 133 patients with chronic multidrug�resistant lung tuber�

culosis. At the end of therapy we observed treatment success in

65 patients (48,9 %, including those who had surgical interven�

tions); 13,5 % of patients died. Treatment success was registered

mainly in patients who took 4–5 anti�tuberculosis medications

(MBT were susceptible to these drugs). In follow up period 42,1 %

of patients died from tuberculosis —  the percentage of patients

with treatment success remained unchanged: 48,9 % vs. 40,6 %.

Surgical interventions increased treatment success to 70,4 %. In

follow�up period mortality was on 21,3 % less in patients, who

were treated using both medications and surgery in comparison

with chemotherapy only.
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