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Резюме
На сьогодні пандемія COVID-19 обійшла всі інші проблеми охоро-

ни здоров’я у всьому світі. Питання взаємодії між COVID-19 та ТБ, який, 
як і раніше, посідає перше місце серед причин смерті від однієї інфек-
ційної хвороби у світі, є важливим, оскільки це може мати серйозні 
наслідки як для хворих на ТБ, так і потенційно недодіагностованих у 
всьому світі, особливо в країнах з низьким та середнім рівнем доходу, 
де ТБ ендемічний, а медичні служби погано оснащені.

Мета дослідження — оцінити перспективи епідеміології туберку-
льозу в умовах пандемії COVID-19 та наслідки взаємодії між SARS-CoV-2 
і мікобактерією туберкульозу з урахуванням реальної ситуації в Україні 
на теперішній час.

Матеріали та методи. Було використано тестовий доступ до 
різноманітних  повнотекстових і реферативних баз даних.

Результати. Патоморфологічні зміни в інфікованих SARS-CoV-2 
обумовлені безпосередньою дією nCoV, гіперактивністю імунної систе-
ми, високим рівнем цитотоксичності СD8+ Т-клітин, автоімунними 
процесами. Враховуючи все наведене вище, уряди країн, що стражда-
ють від ТБ, повинні забезпечити безперервність роботи та ефективне 
забезпечення протитуберкульозних служб під час COVID-19. Сюди 
входить активність щодо захисту найбільш уразливих груп, зокрема й 
захисту від економічних труднощів, ізоляції, стигматизації та дискримі-
нації. Глобальна реакція повинна виявити та пом’якшити потенційні 
ризики для місії боротьби з ТБ.

Висновки. COVID-19 відкинув зусилля з боротьби проти туберку-
льозу близько на десятиліття. Ця невдача, ймовірно, вплине на довго-
строкове збільшення захворюваності та смертності від туберкульозу в 
усьому світі. З низькими показниками вакцинації в ендемічних для ТБ 
країнах та поява нових генотипів вірусу, ця тенденція, ймовірно, буде 
продовжуватися.

Ключові слова: COVID-19, туберкульоз, патогенез, лікування, епі-
деміологія.

Укр. пульмонол. журнал. 2022;30(2–3):12–22.

Тодорік о Лілія Дмитрівна
Буковинський державний медичний університет
Завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології
Доктор мед. наук, професор,
вул. Українська, 25, м. Чернівці, 58000, Україна 
Тел.: 0506607959, pulmonology@bsmu.edu.ua

ASPECTS OF CORONAVIRUS INFECTION PATHOGENESIS AND 

PROGNOSIS FOR PATHOMORPHOSIS OF PULMONARY 

TUBERCULOSIS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

L. D. Todoriko, Y. I. Feshchenko, I. O. Semianiv, M. M. Kuzhko,

O. S. Shevchenko, R. L. Lyubevych

Abstract
To date, the COVID-19 pandemic has surpassed all other health issues 

around the world. The interaction between COVID-19 and tuberculosis 
(TB), which remains the leading cause of death from a single infectious 
disease in the world, is important, as it can have serious consequences for 
both confirmed and underdiagnosed TB patients worldwide, especially in 
low- and middle-income countries, where TB is endemic and health ser-
vices are poorly equipped.

The aim of the study is to assess the prospects of the epidemiology of 
tuberculosis in the context of the COVID-19 pandemic and the conse-
quences of the interaction between SARS-CoV-2 and Mycobacterium 
tuberculosis, taking into account the current situation in Ukraine.

Materials and methods. Test access to various full-text and abstract 
databases was used.

Results. Pathomorphological changes in COVID-19 patients are due to 
the direct action of SARS-CoV-2, hyperactivity of the immune system, high 
levels of cytotoxicity of CD8 + T cells, autoimmune processes. In view of all 
the above, the governments of TB-affected countries must ensure the 
continuity and effective provision of TB services during COVID-19. This 
includes the protection of the most vulnerable groups, including protec-
tion from economic hardship, isolation, stigma and discrimination. The 
global response should identify and mitigate potential risks to the 
TB-control mission.

Conclusions. COVID-19 has pushed back anti-TB efforts for nearly a 
decade. This failure is likely to affect the long-term increase in TB morbidi-
ty and mortality worldwide. With low vaccination rates in TB-endemic 
countries and the emergence of new genotypes of the virus, this trend is 
likely to continue.
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Гострі інфекції респіраторної системи до тепер зали-
шаються основною причиною високого показника 
захворюваності та смертності при бронхолегеневій 
патології у всьому світі. До кінця грудня 2019 р. лише три 
інфекційних патогени фігурували в списку пріоритетних 
проектів ВООЗ для досліджень та розробок: коронавірус 
тяжкого гострого респіраторного синдрому (SARS) 
(SARS-CoV), коронавірус респіраторного синдрому 
Близького Сходу (MERS) (MERS-CoV) та мікобактерії 

туберкульозу. У січні 2020 р. SARS-CoV-2, який став при-
чиною COVID-19, був доданий до списку пріоритетів. З 
тих пір SARS-CoV-2, що поширився за межі Китаю на всі 
континенти, спричинив не тільки зростання смертності, 
але й економічні кризи. У силу швидкої здатності SARS-
CoV-2 до мутацій,  поширення цього інфекційного агента 
викликає значне занепокоєння серед національних, 
регіональних та міжнародних спільнот.

Новий вірус (SARS-CoV-2), відомий як коронавірус, 
що викликає важкий гострий респіраторний синдром, 
також називають COVID-19, вперше був зареєстрований 
в Ухані, провінція Хубей, Китай, у грудні 2019 року. 
Відтоді вірус поширюється по всьому світу, забираючи 


