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Резюме
в 1993 году ВОЗ впервые в своей истории признала туберкулез
глобальной опасностью и сообщила, что если правительства стран не
будут считать борьбу с туберкулезом своим первым приоритетом и
финансировать борьбу с этим заболеванием, то туберкулез нанесет
колоссальный ущерб экономикам и населению нашей планеты.
До 2006 года Украина не могла справиться с эпидемией туберкулеза, поскольку с 1990 до 2000 года не выделялись целевые средства
на закупку антимикобактериальных препаратов, больные лечились
хаотично за свой счет. Так, в период с 1990 по 2005 годы заболеваемость всеми формами туберкулеза увеличилась в 2,64 раза (с 31,8 до
84,1 на 100 тыс. населения), смертность от туберкулеза увеличилась в
2,88 раз (с 8,8 до 25,3 на 100 тыс. населения). Это привело к существенному росту химиорезистентности. Худшая ситуация по туберкулезу —
в юго-восточном регионе Украины и в учреждениях пенитенциарной
системы. За последние несколько лет убытки от туберкулеза в Украине
составляют около 3,5 млрд грн в год.
В представленной фундаментальной статье изложены сведения
об эпидемиологии и патогенезе туберкулеза, причинах неудовлетворительной эпидемиологической ситуации в Украине, дана подробная
характеристика методов диагностики, в том числе молекулярно-генетических, детально представлены принципы и режимы химиотерапии
туберкулеза, основные направления его профилактики, а также прогноз развития эпидемической ситуации в мире и Украине.
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Історичні аспекти про туберкульоз
Туберкульоз відомий людству ще з доісторичних часів. Він
був повальною хворобою з найглибшої давнини. У стародавніх
літописах згадується про туберкульоз як про невиліковну хворобу, “сухоти”, “злі сухоти”, “хвороба сухотна”, “скорбота
сухотна”,“легенева чахотка”, “фтиза”, а у зв’язку із позалегеневими ураженнями — “горбова хвороба”, “неміч у вертлюзі”,
себто у кульшовому суглобі, “волосатик” (норицеві форми
туберкульозу кісток і суглобів).
Про туберкульоз є згадка і у Старому Завіті Біблії. У п’ятій
книзі Мойсеєвій “Второзаконня” (розділ 28, вірш 22) написано:
“Вразить тебе Господь чахлістю, гарячкою, лихоманкою, запаленням, засухою, палючим вітром та іржею, і вони будуть переслідувати тебе, доки не загинеш”. Всі тлумачі Біблії під “чахлістю” розуміють туберкульоз.
За археологічними знахідками останніх часів, первісна
людина виникла близько 4 мільйонів років тому. Туберкульозні
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UP-TO-DATE TENDENCIES IN TUBERCULOSIS
RESEARCH
Y. I. Feshchenko
Abstract
In 1993 WHO has first in its history accepted tuberculosis as a global
threat. It declared that if world governments would not consider
tuberculosis fight their firs priority and provide proper funding, tuberculosis
would cause a colossal harm to economics and population of the planet.
Until 2006 Ukraine could not take under control the epidemic of
tuberculosis because of insufficient financial spending during 1990-2005
years for target purchase of antimycobacterial drugs. The patients received
treatment irregularly, buying medicines at their own expense. Thus, during
the period from 1990 till 2005 the morbidity of tuberculosis (all forms)
increased by 2,64 times (from 31.8 to 84.1 per 100 000 population),
mortality — by 2.88 times (from 8,8 to 25.3 per 100 000 population).This
led to significant growth of chemoresistance. The worth situation was
registered in South-East region of Ukraine and at penitentiary system
institutions. For the last years the losses due to tuberculosis have reached
3.5 billions per year.
This fundamental article presents the epidemiology and pathogenesis
of tuberculosis, the causes of unsatisfactory epidemic situation in Ukraine.
A detailed characteristics of diagnostic methods, including molecularbiology tests, the methods of tuberculosis treatment and chemotherapy
regimens, major prophylaxis approaches, and the prognosis for
tuberculosis spread in the world and Ukraine are highlighted.
Key words: tuberculosis, epidemiology, biology of mycobacterium,
pathogenesis, treatment, prophylaxis.
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ураження хребта виявлені вченими при дослідженні останків
людини періоду неоліту (близько 5000 років до нашої ери). Їх
знаходили у єгипетських муміях (близько 2700 років до нашої
ери), у мумії молодого жреця у Фівах (близько 1000 років до
нашої ери).
Численні історичні матеріали та документи свідчать про
поширення туберкульозу у сиву давнину по всій нашій планеті.
У давньому Китаї свідчення про туберкульоз відносяться до
4000 року до нашої ери, в Індії — до 3000 року до нашої ери.
Вже тоді знали, що сухоти заразні. В Індії, Вавилоні та серед
інших племен і народностей існували закони, які вимагали ізоляції таких хворих, забороняли брати шлюб з хворими на сухоти, а чоловік мав право на розлучення з жінкою, яка захворіла.
Такі закони зберігалися і в середньовічні часи нашої ери.
Найдревніша знахідка про туберкульоз на території
Європи належить Бартельсу (Bartels). У 1904 р. поблизу
Гейдельберга він знайшов кістяк людини, що жила в кам’яному
віці (приблизно за 5000 років до нашої ери). І в цьому кістяку
він виявив туберкульозне ураження декількох грудних хребців
з утворенням горба.
Що характерно?!

