
 
Туберкульоз: знайти і вилікувати кожного 

 
 Навряд чи чергова стаття про туберкульоз, приурочена до Всесвітнього дня боротьби з 
цим інфекційним захворюванням, приверне увагу багатьох читачів: у нас досі (навіть у 
медичному середовищі) побутує думка про те, що паличка Коха вибирає виключно 
представників асоціальних груп, надаючи перевагу бездомним, жебракам і ув’язненим. 
Якщо ви живете в соціумі, спілкуєтеся з іншими людьми, дихаєте, зрештою, сміливо 
можете зараховувати себе до групи ризику. Адже туберкульоз — дуже заразне 
захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом при розмові, кашлі та 
чханні хворого. Нерідко після перенесених ГРЗ, бронхіту, пневмонії знижується імунітет 
— заразитися може будь-яка людина, незалежно від свого статусу і соціального 
становища. У практиці лікарів-фтизіатрів нерідко зустрічаються цілком соціально 
благополучні пацієнти, яким як грім серед ясного неба ставлять діагноз туберкульоз. 
 
 До групи підвищеного ризику можна віднести людей, які самі або їхні родичі колись 
перенесли це інфекційне захворювання. Більше, ніж будь-хто інший, ризикують захворіти 
на туберкульоз, наприклад, працівники метрополітену (скупченість народу й відсутність 
сонця є ідеальними умовами для поширення мікобактерії — збудника цього 
захворювання), а також тубдиспансерів, виправних закладів. 
 
 Ще одним доказом того, що проблема туберкульозу стосується всіх і кожного, є офіційні 
дані ВООЗ: щодня цей діагноз ставлять у середньому 1000 жителям Європи і, за 
невтішними прогнозами, у найближчі 85 років навряд чи вдасться перемогти туберкульоз 
у європейському регіоні Понад 95% нових випадків захворювання і смерті від 
туберкульозу припадають на країни, що розвиваються. 
 
 Головні проблеми туберкульозу в світі 
 
 Чому людству в XXI столітті не вдається впоратися з туберкульозом? Хвороба відома з 
глибокої давнини й досі становить важливу медичну і соціальну проблему: сьогодні 
туберкульоз посідає друге місце після ВІЛ за рівнем смертності серед одиничних 
збудників інфекції. Туберкульоз важко піддається лікуванню: мікобактерії швидко 
адаптуються до різних антибіотиків. 
 
 Фтизіатри запевняють, що туберкульоз можна перемогти за двох головних умов: рання 
діагностика і своєчасне ефективне лікування. Для того, щоб остаточно вилікувати 
туберкульоз, дуже важливе свідоме ставлення пацієнта до терапії і регулярний (суворо по 
годинах, без пропусків) тривалий прийом медикаментів (від шести місяців до півтора 
років і більше). Якщо не приймати препарати хоча б протягом одного тижня, у 
мікобактерій виробляється імунітет до антибіотиків. Так з’являється мультирезистентна 
форма захворювання, коли мікобактерія стає практично нечутливою до відомих 
протитуберкульозних препаратів. 
 
 «Стійка форма туберкульозу є величезною проблемою як для України Резерв у фтизіатрів 
невеликий: у всьому світі існує тільки 14 ефективних протитуберкульозних препаратів. 
Незважаючи на дослідницьку роботу, останній протитуберкульозний антибіотик 
рифампіцин (що відноситься до групи препаратів першого ряду лікування туберкульозу) 
був відкритий у 1965 році! Після цього жодних нових ефективних ліків запропоновано не 
було, формула трохи змінювалася, але ефективність не підвищувалася. У разі 
неефективності препаратів першого ряду, при стійких формах туберкульозу, вступають у 
бій препарати другого ряду. Є також препарати резерву: деякі антибіотики 



цефалоспоринового ряду, аміноглікозиди, фторхінолони. Самі по собі вони не діють на 
збудник захворювання, але сприяють підвищенню ефективності лікування туберкульозу, 
змінюючи чутливість мікобактерії». 
 
 Дуже актуальною є проблема асоційованого туберкульозу: серед хворих на туберкульоз 
багато хворих на ВІЛ-інфекцію, а ВІЛ-інфіковані частіше хворіють на туберкульоз. 
Туберкульоз та ВІЛ відносяться до вторинних імунодефіцитів, одна інфекція чіпляється за 
іншу. Імовірність того, що у людей з ВІЛ розвинеться туберкульоз протягом їхнього 
життя, у 20–37 разів перевищує аналогічний показник у ВІЛ-негативних людей. ВІЛ і 
туберкульоз так тісно пов’язані, що для опису їхнього взаємозв’язку часто 
використовуються терміни «поєднана епідемія» або «подвійна епідемія». Тому всі 
стандарти лікування ВІЛ передбачають профілактику туберкульозу та прийом відповідних 
препаратів. Зусилля щодо співпраці та інтеграції в сфері туберкульоз/ВІЛ вже принесли 
свої позитивні результати. 
 
 Ще одним захворюванням, що сприяє розвитку туберкульозу (хоч і меншою мірою, ніж 
ВІЛ), є діабет. Тобто хворі на діабет входять до групи підвищеного ризику захворюваності 
на туберкульоз. 
 
 Ситуація в Україні 
 
 У 1995 році дослідження ВООЗ підтвердили складну епідеміологічну ситуацію з 
туберкульозом в Україні, і нашу країну прирівняли до групи держав під умовною назвою 
«країни південніше Сахари», де також бушувала епідемія цього захворювання (що не 
дивно, адже там, на відміну від України, відсутні тубдиспансери, батьки не чули про 
щеплення БЦЖ, та й економічна ситуація була набагато гіршою). Україну було оголошено 
країною з епідеміологічною ситуацією з туберкульозу (за критеріями ВООЗ, ситуацію 
можна вважати епідемічною, якщо хворі 1% і більше населення держави). 
 
 У 2013 році прес-служба МОЗ розповсюдила радісну звістку про те, що епідемії 
туберкульозу в Україні більше немає. Всі зітхнули з полегшенням. Крім фтизіатрів. 
Незважаючи на позитивні, здавалося б, тенденції, Україна все ж залишається країною з 
високим рівнем захворюваності на туберкульоз. Так, згідно з даними офіційної 
статистики, за останній рік спостерігається подальша позитивна динаміка: показник 
захворюваності на туберкульоз знизився на 12,4% (з 67,9 випадків на 100 тис. населення в 
2013 році до 59,5 випадків на 100 тис. населення в 2014-му); знизилася також смертність 
від туберкульозу: якщо в 2013 році цей показник був 14 випадків на 100 тис. населення, то 
в 2014-му — 12 на 100 тис. Є тільки одне «але»: статистика минулого року не враховує 
Крим, зону проведення АТО, а саме ці регіони вважаються найменш благополучними в 
плані розповсюдження туберкульозу. 
 
 На жаль, реального показника захворюваності на туберкульоз в Україні немає: певна 
кількість хворих на цю недугу не виявляється. Українська статистика лукава, адже 
виявлення хворих на туберкульоз відбувається з доброї волі людини, що звернулася до 
лікаря. Ні для кого не секрет, як «педантично» українці ставляться до свого здоров’я. І 
якщо для ВООЗ зниження захворюваності на туберкульоз на 1% на рік — це вже хороший 
результат, у нашій країні рапортують про значно вищі показники. Цікаве ноу-хау: при 
зниженні фінансування захворюваність у нашій країні теж знижується. 
 
 Ще одна тривожна тенденція: в Україні серед уперше виявлених хворих на туберкульоз 
спостерігається збільшення важких деструктивних форм цього захворювання. Сьогодні в 
нашій країні близько 9 тис. офіційно зареєстрованих хворих на хіміорезистентний 



туберкульоз, тобто важко виліковний. Це багато. Про що це говорить? Про пізнє 
виявлення небезпечного захворювання. 
 
Найчастіше туберкульоз легенів довгий час протікає безсимптомно, а виявляється зовсім 
випадково, наприклад, при проведенні флюорографії. Першими симптомами 
захворювання стають ознаки загальної інтоксикації організму: слабкість, млявість, 
запаморочення, поганий апетит або його відсутність, апатія, поганий сон, нічна пітливість, 
блідість, схуднення, субфебрильна (близько 37 градусів) температура тіла. 
 
Боротьба з цим захворюванням — проблема не одного десятиліття. По-перше, 
туберкульоз — це інфекція лікувати яку слід тривалий час, а по-друге — поширення 
туберкульозу є проблемою медичною лише приблизно на 10%, решта складової - 
соціальна. Складність полягає в тому, що існує пряма залежність рівня розповсюдження 
туберкульозу в країні від її соціально-економічного розвитку. 
 
Щогодини в Україні від цієї недуги помирає одна людина, а заражаються четверо. За 
відсутності лікування хворий з активною формою туберкульозу може щорічно заражати в 
середньому від 10 до 15 людей. 
 
Згідно з прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, в Європейському регіоні 
перемогти туберкульоз протягом найближчих 85 років не вдасться.  
 
 За офіційною статистикою, в даний час в країнах Європи туберкульозом щодня 
інфікується в середньому близько 1 тис. осіб. 
 
 Особливу стурбованість лікарів викликає мультирезистентна форма туберкульозу, при 
якій відзначається множинна стійкість до ліків. Експерти ВООЗ підрахували, що для 
усунення захворювання до 2050 року необхідно, щоб щорічні показники зі скорочення 
нових випадків зросли удвічі. 
 
Оголошення 24 березня Всесвітнім днем боротьби з туберкульозом є визнанням 
необхідності боротися проти цієї недуги глобально. ВООЗ сподівається до 2050 року 
зупинити у більшості країн світу цю епідемію. Чи впорається з цим завданням Україна? 
Усе залежатиме від систематичної уваги до цієї проблеми з боку держави. 
 


