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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФТИЗІАТРІЇ
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Резюме
Цель исследования — изучить эпидемиологическую ситуацию по
мультирезистентному туберкулезу легких и туберкулезу с расширенной резистентностью во Львовской области.
Материалы и методы. Изучена эпидемическая ситуация по мультирезистентному туберкулезу во Львовской области за последние 5
лет (2010−2015 гг.) На основании ретроспективного анализа ежегодных отчетов противотуберкулезных медицинских учреждений
Львовской области и ретроспективного анализа медицинской документации 1343 больных (1006 больных мультирезистентным туберкулезом и 337 — туберкулезом легких с расширенной резистентностью),
которые лечились в КУ ЛОР «Львовский региональный фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр».
Результаты и обсуждение. За последние годы во Львовской области констатирован рост в 1,4 раза заболеваемости бактериальными
формами туберкулеза, в 3,0 раза — количества случаев мультирезистентного туберкулеза (МР ТБ). В структуре МР ТБ в 4 раза возрастает
доля туберкулеза с расширенной резистентностью (РР ТБ) — с 6,8 % в
2011 г. до 27,8 % в 2015 г.
У больных МР ТБ легких преобладают штаммы МБТ, резистентные к
HRSE (32,7 %), HRS (28,0 %) и HRE (21,8 %). При РР ТВ удельный вес штаммов МБТ, устойчивых к комбинаций АМБП первого ряда, HRES увеличивается в 1,6 раза, HRZS — в 3,1 раза, HREZS — в 1,4 раза, по сравнению с
больными МРТБ.
В клинической структуре МР ТБ увеличивается доля диссеминированного и фиброзно-кавернозного туберкулеза. Практически у всех
больных рентгенологически выявляются деструкции и массивное
бактериовыделение.
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Abstract
Aim: to study the epidemiological situation with multidrug resistant
(MDR) and extensively resistant (XDR) tuberculosis (TB) in Lviv region.
Materials and methods. Epidemiological indices of MDR TB in Lviv
region for the last 5 years (2010–2015) were analyzed, using annual reports
of TB institutions and retrospective analysis of medical documentation of
1343 TB patients (1006 patients with MDR TB and 337 patients with XDR
TB), registered at Lviv Regional Phthisiopulmonology Clinical and
Diagnostic Center.
Results and discussion. In the last few years it is registered 1,4 fold
increase of infectious TB incidence and 3 fold increase of MDR TB incidence
in Lviv region. In the structure of MDR TB a share of XDR has increased by
4 times from 6,8% in 2011 to 27,8% in 2015.
In MDR TB patients the distribution of isolated M. tuberculosis strains
was as follows: HRSE-resistant — 32,7 %, HRS-resistant — 28.0%, HREresistant — 21,8%. In XDR TB the proportion of strains, resistant to first line
antibacterials, was 1,6 times higher to HRES, 3,1 times higher to HRZS and
1,4 times higher to HREZS, compared with MDR TB.
The clinical structure of MDR TB is characterized by the growing
prevalence of disseminated and fibro-cavernous tuberculosis. Almost all
cases presented with destruction of lung parenchyma and massive bacteria production.
Key words: tuberculosis, epidemiology, multidrug and extensive
resistance, adults.
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В сучасних умовах однією з основних причин зростання епідемії туберкульозу є зміна біологічних властивостей мікобактерій туберкульозу (МБТ), розвиток медикаментозної резистентності не лише до основних протитуберкульозних препаратів І ряду, а й до антимікобактеріальних препаратів ІІ ряду [1]. Щорічне зростання
мультирезистентного туберкульозу (МР ТБ) в Україні
набуває некерованого характеру, а лікування хворих
пов’язане з великими труднощами, недостатньо ефективне і призводить до зростання резервуару інфекційно
небезпечних та маловиліковних випадків хіміорезистентного туберкульозу [3, 4, 8]. Лікування є основною і єдиною
керованою ланкою в розриві епідемічного ланцюга
туберкульозу, це основа основ програми ВООЗ, усіх націо-

нальних програм із туберкульозу. При поганому лікуванні
кількість джерел інфекції збільшується у 2 рази. При
ранньому діагностуванні і вчасно розпочатому лікуванні
кількість хворих зменшується на 80 %. Ефективність лікування туберкульозу є характеристикою якості роботи
спеціалізованих медичних установ, тісно корелює з перебігом епідемічного процесу, впливає на зниження чи
зростання ряду епідеміологічних показників, є основою
профілактики захворювання [2, 5, 6, 7]. Тому, вивчення
масштабів поширення особливо небезпечних форм
туберкульозу, реальна оцінка епідемічної ситуації в окремо взятих регіонах України є вкрай важливою та актуальною, що визначило мету наших досліджень.
Мета дослідження — вивчити епідеміологічну ситуацію щодо мультирезистентного туберкульозу легень і
туберкульозу з розширеною резистентністю у Львівській
області.
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