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СЕЗОННОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ
Л. И. Миколишин, З. И. Пискур

Резюме 
Цель — изучить сезонность при внелегочном и легочном туберку-

лезе у детей разного возраста и у детей эффективно и неэффективно 
вакцинированных БЦЖ.

Материалы и методы. Изучены сезонные колебания 135 случаев 
внелегочного и 87 легочного туберкулеза детей, которые находились на 
стационарном леченые в период 1988–2015 гг.

Результаты. Особенности сезонных колебаний внелегочного 
туберкулеза у детей разных возрастных групп в том, что у детей в возра-
сте 0–7 лет индексы сезонных колебаний были высокими в летний 
период. При легочном туберкулезе в летний месяц индекс сезонных 
колебаний был высоким лишь у детей в возрасте 1–3 года, и чаще в 
летний период заболеваний не наблюдали. Как при внелегочном, так и 
при легочном туберкулезе у не вакцинированных и неэффективно вак-
цинированных БЦЖ детей, сезонные колебания охватывают больше 
количество месяцев, чем у эффективно вакцинированных.

Выводи. При внелегочном туберкулезе сезонные колебания в зим-
ний период менее выражены по сравнению с легочным, в то же время 
индексы сезонных колебаний были высокими в осенний период, а у 
детей в возрасте 0-7 лет — и в летний период.

Ключевые слова: внелегочный и легочный туберкулез, сезон-
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SEASONAL VARIATION OF TUBERCULOSIS IN CHILDREN
L. I. Mykolyshyn, Z. I. Piskur

Abstract
Aim — to study seasonal variations in extrapulmonary and pulmo-

nary tuberculosis in children of different age groups and in children 
effectively and ineffectively vaccinated with BCG.

Materials and methods. Seasonal variations of 135 cases of extrapul-
monary and 87 — pulmonary tuberculosis were studied in children, 
hospitalized in the period of 1988–2015.

Results. The peculiarity of seasonal variations of extrapulmonary 
tuberculosis in children of different age groups was that indices of sea-
sonal variations were high in summer in children aged 0-7 years. In pul-
monary tuberculosis throughout the summer months index of seasonal 
variations was high only in children aged 1-3 years. Often, disease was 
not observed in summer. Seasonal variations covered more months in 
both extrapulmonary and pulmonary tuberculosis in children who were 
not vaccinated and ineffectively vaccinated with BCG.

Conclusions. In extrapulmonary tuberculosis patients winter sea-
sonal variations were less apparent than in children with pulmonary 
tuberculosis. However, the indices of seasonal variation were high in 
autumn, and even in summer in children aged 0–7 years.
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Останніми роками в іноземній літературі появляють-
ся повідомлення, в яких висвітлюються питання сезон-
ності туберкульозу [3, 4, 5, 8]. При цьому максимум захво-
рювань виявляють не лише у зимові, а й у весняні та літні 
місяці [2, 6, 9]. Головним чином, це стосується дорослого 
населення і лише в поодиноких випадках йдеться про те, 
що найбільше сезонність виражена у дітей [6, 7]. Подібних 
робіт у вітчизняній літературі ми не знайшли.

Вивчення уражень туберкульозним процесом різних 
органів за порою року представляє як теоретичну, так і 
практичну цінність. Особливості розподілу захворюва-
ності за порою року можуть виявляти взаємозалежність 
між функціональним станом організму і закономірними 
змінами метеорологічних та інших чинників протягом 
річного циклу. Крім того, дані про ритми підйомів і зни-
жень захворюваності мають важливе значення при пла-
нуванні заходів профілактичного характеру.

Мета роботи — вивчити сезонні коливання при 
позагрудному і легеневому туберкульозі у дітей різних 
вікових груп, різної статі і у дітей ефективно і неефектив-
но вакцинованих БЦЖ.

Матеріали і методи
Нами були вивчені сезонні коливання 135 випадків 

позагрудного і 87 легеневого туберкульозу у дітей різ-
них вікових груп за період 1988–2015 р., які знаходилися 
на стаціонарному лікуванні. До позагрудного туберку-
льозу віднесли дітей з туберкульозним ураженням орга-
нів, які розміщені за межами грудної клітки, до легенево-
го — первинний туберкульозний комплекс, інфільтра-
тивний, вогнищевий та дисемінований туберкульоз. 
Неефективно вакцинованими БЦЖ вважали дітей, після-
вакцинний рубчик яких мав розмір 1–3 мм. До цієї ж 
групи віднесли невакцинованих БЦЖ дітей.

Враховували такі дані: пору року, дату появи перших 
симптомів хвороби, дату встановлення діагнозу, клінічні 
форми туберкульозу, вік, стать, наявність вакцинації і 
рубчика та його розмір.

Аналізуючи сезонні коливання, використовували 
метод відношення фактичних даних місячних до 
12-місячних ланцюгових середніх [1]. Перевага цього 
методу в тому, що він може бути використаний як при 
прямолінійній так і криволінійній тенденціях розвитку. 
Для більшої впевненості того, що місячні коливання 
чисел хворих носять дійсно сезонний характер визна-


