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років — була значно більшою, серед жінок такої розбіж�

ності не спостерігалося (таблиця 4). Взагалі слід зазначи�

ти, що на відміну від чоловіків, серед жінок намітився

тренд до "згладжування" вікових розбіжностей між хво�

рими з різним рівнем прибутків. Той факт, що у вікових

групах від 50 років доля відносно забезпечених була

порівняно більшою, пов'язано, на нашу думку, з тим, що

ці особи знаходяться звичайно на пенсійному забезпе�

ченні. Таким же чином може бути пояснений той факт,

що питома вага інвалідів серед незаможних осіб була

значно більш низькою. 

Важкість, поширеність та епідеміологічна небезпеч�

ність туберкульозу у незаможних була стабільно значно

більшою, ніж у групі порівняння. Незважаючи на змен�

шення питомої ваги деструктивного та бактеріального ту�

беркульозу серед усіх хворих за останні 6 років, збері�

гається така ж тенденція, як і в попередні роки — частота

деструктивного та бактеріального туберкульозу перевищу�

вала показники у групі умовно забезпечених на 10–15 %

(таблиця 5). Слід зазначити у той же час, що, на відміну

від 2000 року, на тлі загального зниження питомої ваги

хронічного туберкульозу, достовірних розбіжностей у

частоті  пізнього виявлення серед хворих із різним рівнем

прибутків виявлено не було.

Таким чином протягом 2006 року, як і в попередні ро�

ки серед вперше виявлених хворих, домінували особи,

які зазнавали дії чинників ризику, та питома вага цих хво�

рих прогресивно збільшується, тобто в умовах масової

інфікованості населення головним механізмом розвитку

захворювання є ендогенна реактивація інфекції під дією

чинників ризику. У цілому зберігаються несприятливі епі�

деміологічні тенденції щодо враження найбільш актив�

них у соціальному та фертильному відношенні вікових

груп. Постійною є також тенденція до комбінування чин�

ників ризику між собою, а також більшої тяжкості процесу

у осіб із груп ризику.
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ЧИННИКИ РИЗИКУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ: 

ПРЕДСТАВЛЕНІСТЬ СЕРЕД ВПЕРШЕ 

ВИЯВЛЕНИХ ХВОРИХ

ЮЮ..  ГГ..  ППууссттооввиийй,,  ММ..  ГГ..  ДДооллииннссььккаа,,  

ВВ..  ВВ..  ВВооллоошшииннаа,,  НН..  АА..  ГГррііццоовваа

Резюме

Відмінною ознакою сучасної епідемії туберкульозу є, голов�

ним чином, ураження осіб із груп високого ризику. Проаналізо�

вана питома вага груп ризику серед хворих на туберкульоз.

Розподіл хворих за віком у чоловіків та жінок суттєво різ�

нився. Серед жінок переважала вікова група 20–29 років, се�

ред чоловіків — 40–49 років. У 2000–2006 роках тільки 21,2 %,

15,6 % і 4,6 % не зазнавали дії ніяких факторів ризику тубер�

кульозу, тобто спостерігається тенденція до зниження питомої

ваги таких хворих.

Низький рівень прибутків та безробіття стали найсуттє�

вішими соціальними факторами ризику. Найбільш частими ме�

дичними факторами ризику стли ВІЧ�інфекція, цукровий діабет,

антракосілікоз.

Таким чином, на протязі 2006 року, як і у попередні роки, по�

давляюча більшість вперше виявлених хворих зазнавали дію фак�

торів ризику, тобто, в умовах массового інфікування населення

туберкульозом головним механізмом розвитку захворювання

стає ендогенна реактивація під впливом факторів ризику. В ціло�

му зберігаються несприятливі тенденції ураження найбільш ак�

тивних у оціальному та фертильному відношенні вікових груп.

Постійними є також тенденції до комбінації факторів ризику між

собою, а також більшої тяжкості процессу у групах ризику.

RISK FACTORS FOR TUBERCULOSIS: 

PREVALENCE AMONG PATIENTS 

WITH NEW CASES

YYuu..  GG..  PPuussttoovvyyyy,,  MM..  GG..  DDoollyynnsskkaa,,  

VV..  VV..  VVoolloosshhyynnaa,,  NN..  AA..  GGrriittssoovvaa  

Summary

The leading feature of modern tuberculosis epidemic is an

occurrence of the disease in patients from high risk groups. The

analysis of risk factors prevalence among tuberculosis patients

has been performed. 

Age distribution in men and women was significantly differ�

ent. The groups 20–29 years in women and 40–49 years in men

were dominating. During 2000–2006 there was a trend for decrea�

sing of risk factors free patients prevalence. 

Low income and unemployment were the strongest social risk

factor. The most frequent medical risk factors were HIV infection,

diabetes mellitus and antracosilicosis. 

Thus during 2006 year (as in previous years) the majority of

new tuberculosis cases were influenced by risk factors. Main

mechanism of tuberculosis was associated with endogenous reac�

tivation of infection on the background of risk factors. In general

the unfavorable trend of affecting the most active social groups of

population is still preserved. The trends for risk factor combina�

tions and severe disease prevalence in patients from groups of

risk remain also stable.

Форми

туберкульозу

Серед незаможних, % Серед решти хворих, %

2000

(n=633)

2006

(n=1580)

2000

(n=367)

2006

(n=474)

Деструктивні 26,4*

Бактеріальні 41,4 37,7 27,8*

ФKТ 2,1* 1,5

42,5* 36,4* 52,2*

50,8*

6,3* 1,5

Таблиця 5

Частота деструктивних та бактеріальних форм

туберкульозу серед пацієнтів груп порівняння

Примітка: * — між групова різниця достовірна, Р<0,05;         — внут�

рішньогрупова різниця достовірна, Р<0,05
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