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АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ
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Резюме

Несмотря на увеличение количества больных при сочетании 
туберкулеза с алкогольной зависимостью, в Украине с 1990 года не 
проводятся научные исследования по этой теме.

В статье приведена статистика показателей туберкулеза и коли-
чества употребляемого алкоголя в мире и в Украине. Удельный вес 
алкоголь-зависимых больных туберкулезом колеблется от 12,3 до 68,9 
%, хотя официальная статистика таких больных отсутствует. Влияние 
алкоголя на организм состоит в постепенном поражении всех органов 
и систем, которое ведет к смерти. Патогенез туберкулеза легких у 
больных с алкогольной зависимостью не выяснен полностью. 
Особенности туберкулеза у лиц с алкогольными проблемами состоят 
в более тяжелом течении специфического воспаления, более частом 
развитии резистентности микобактерий и в увеличении летальности в 
3–5 раз. Вместе с тем, алкогольная зависимость у больных туберкуле-
зом чаще проявляется запоями, тяжелым похмельем, депрессией, 
делирием. Приведены особенности диагностики, лечения и профилак-
тики обоих заболеваний в соответствии с клиническими протоколами.

Кульминационной частью этой статьи является освещение про-
блем относительно туберкулеза, алкогольной зависимости и их соче-
тания, которые выявлены авторами в Украине, а также предложенные 
ими клинические и организационные мероприятия по решению этих 
проблем.

Вывод. Предложено объединить усилия противотуберкулезной и 
наркологической служб в лечении больных туберкулезом и с алко-
гольной зависимостью, разработать соответствующие рекомендации, 
программы интеграции, стандарты, протоколы для предоставления 
комплексной помощи этим больным.
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TUBERCULOSIS AND ALCOHOL ABUSE — 
THE TOPICAL PROBLEM OF TODAY

V. M. Melnyk, L. V. Turchenko
Abstract

Despite an increase in the number of patients with tuberculosis com-
bined with alcohol abuse in Ukraine there was no survey in this field since 
1990.

The statistical data on tuberculosis and the of alcohol consumption in 
Ukraine and in the world are presented in this report. The prevalence of 
alcohol abuse in tuberculosis patients varies within 12,3–68,9 %, although 
the official estimates are not available. The alcohol affects the organs and 
systems gradually, eventually leading to death. The pathogenesis of lung 
tuberculosis in patients with alcohol abuse is not fully studied. In alcohol-
abused patients tuberculosis is more severe with frequently observed 
drug-resistance and lethality which is 3-5 times higher. Among the fea-
tures of alcohol abuse in tuberculosis patients are hard drinking, heavy 
hangover, depression, delirium. Diagnostics, management and prevention 
of both conditions are described in accordance with clinical protocols.

Article highlights certain trends, typical for current conditions in 
Ukraine. The authors propose the clinical and organizational measures to 
manage tuberculosis-alcohol abuse comorbidity in the country.

Conclusion. It has been proposed to combine the efforts of tuberculosis 
and narcology services in the treatment of patients with tuberculosis and 
alcohol abuse, develop appropriate recommendations, integration 
programs, standards, protocols for providing complex care to these 
patients.
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Проблема туберкульозу у хворих, що вживають алко-
голь, з кожним роком стає актуальнішою не тільки в 
Україні, але й у світі; адже, у міру поширення алкогольної 
залежності серед населення, зростає захворюваність на 
туберкульоз [1–4], у тому числі хіміорезистентний [5]. У 
СРСР, наприклад, кількість осіб, що зловживали алкого-
лем і занедужали на туберкульоз, зросла з 16,1 % у 1956–
1969 рр., до 61,2 % у 1966–1970 рр. [6]. Підвищення рівня 
продаж алкоголю на 1,0 % супроводжується ростом рівня 
смертності від туберкульозу легенів на 0,4 % [7]. За уза-
гальненими нами літературними даними, частота поєд-
нання туберкульозу з алкогольною залежністю хворих 
коливається від (12,3 ± 3,1) % серед нових хворих до (68,9 
± 7,5) % серед диспансерних контингентів [8–14], частіше 
страждають чоловіки у віці 30–59 років [15, 16] і, у зв’язку 

з їх передчасною смертністю, вони завдають найбільших 
економічних втрат [17]. Алкогольна залежність у 86,7–88,3 
% осіб є первинним захворюванням і лише в 11,7–35,0 % 
розвивається на тлі туберкульозу [6, 18].

Останні монографічні дослідження на тему поєднан-
ня туберкульозу й алкогольної залежності були в 1966 р. 
[15] і в 1985 р. [8]. В Україні останні дисертаційні дослі-
дження на зазначену тему завершили В. П. Мельник [19] 
у 1989 році та В. С. Крутько [20] у 1990 році, пізніше трап-
лялися лише поодинокі статейні публікації. Однак, з того 
часу з’явилися клінічні протоколи з питань туберкульозу 
та алкогольної залежності, нові антимікобактеріальні й 
нейролептичні препарати, нові технології щодо діагнос-
тики й лікування обох патологій, тому ця проблематика 
знову стала недослідженою й актуальною. Попри це 
хворим на ці патології в Україні не надається належна 


