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ОСОБЛИВОСТІ  ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ЩОДО МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО 

І З РОЗШИРЕНОЮ РЕЗИСТЕНТНІСТЮ ТУБЕРКУЛЬОЗУ У ДОРОСЛИХ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

У роботі проаналізована епідемічна ситуація щодо 
мультирезистентного

туберкульозу у Полтавській області за останні 2 роки 
(2015–2016 рр.) на підставі ретроспективного аналізу 
щорічних звітів протитуберкульозних медичних закла-
дів Полтавської області. 

Результати та обговорення

Наші дослідження показали,що за період 2015–2016 
рр. у Полтавській області спостерігалося зменшення 
захворюваності на мультирезистентний туберкульоз 
(МР ТБ) в 1,3 рази(з 283 до 221 випадків). Але в структурі 
МР ТБ зросла частка туберкульозу з розширеною резис-
тентністю (РР ТБ), з 32,5% у 2015 р. до 36,7% у 2016 р. 
(відповідно у 2015 р. з 283 випадків (вип.) МР ТБ – 92 з РР 
ТБ, тоді як  з 221 МР ТБ – 81 вип. РР ТБ у 2016 р.). 

Аналогічна ситуація зростання у структурі МР ТБ 
серед нових випадків, де частка МР ТБ зросла з 37,1% у 
2015 р. до 49,3% у 2016 р. (відповідно 105 МР ТБ вип. у 
2015 р. та 109 МР ТБ у 2016 р.). При аналізі МР ТБ серед 
нових випадків, відмічено зростання РР ТБ, якщо у 2015 
р. серед 105 нових вип. МР ТБ з РР ТБ було 18 вип.(17,1%), 
то у 2016 р. цей показник зріс і становив 22 вип. РР ТБ 
серед 109 нових вип. МР ТБ (20,2 %).

Таким чином, за останні роки (2015–2016рр.) у 
Полтавській області на тлі зменшення захворюваності на 
МР ТБ, зросла частка туберкульозу з розширеною 
резистентністю ( з 32,5%  у 2015 р. до 36,7% у 2016 р.) та 
зросли показники МР ТБ та РР ТБ серед нових випадків, 
відповідно з  37,1% у 2015 р. до 49,3% у 2016 та з 17,1% у 
2015 р. до 20,2 % у 2016 р..


