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МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ  
Рекомендаційний список літератури  

м.Львів                                                                                                    2014 р. 

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
 

     1. Наказ МОЗ України  від 15.02.2013 № 126 

      "Про затвердження Клінічного протоколу лікування хворих на 
мультирезистентний туберкульоз в рамках реалізації гранту 9 раунду 

Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та 

малярією за компонентом "туберкульоз". 

      Клінічний протокол лікування хворих на мультирезистентний 

туберкульоз протитуберкульозними препаратами II ряду, закупле-
ними за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, тубер-

кульозом та малярією. 

        http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=14312 

 

     2. Наказ МОЗ України від 16.08.2013 № 731 "Про внесення змін  
до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціа-

лізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 

"Туберкульоз", затвердженого  Наказом МОЗ України від 21.12.2012 

№ 1091. 

        //Зб. нормат.-директ. док-тів з охор. здоров’я.-2014.-січень (156).-
С.17-18. 

 

     3. Наказ МОЗ України від 15.05.2014 № 327 "Про виявлення осіб, 

хворих на туберкульоз  та інфікованих мікобактеріями туберкульозу. 

Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів 
на туберкульоз. Перелік осіб, віднесених до груп підвищеного ризику 

захворювання на туберкульоз. Критерії віднесення певної категорії 

осіб до групи  підвищеного ризику захворювання на туберкульоз. 

      //Зб. нормат.-директ. док-тів з охор. здоров’я.-2014.-липень (162).-

С.101-103. 
 

http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=14312#ixzz3I5lRUntZ
http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=14312#ixzz3I5lRUntZ
http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=14312#ixzz3I5lRUntZ
http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=14312#ixzz3I5lRUntZ
http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=14312
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МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, ЖУРНАЛЬНІ СТАТТІ 
     4. Александріна Т.А. Особливості епідемії туберкульозу в Україні 

         //Туберкульоз. Леген. хвороби. ВІЛ-інфекція.-2012.-№ 2.-С.7-13. 

      За даними ВООЗ Україна посідає друге місце серед країн Євро-

пейського регіону за тягарем туберкульозу. Найактуальнішими проб-
лемами  у контролі за туберкульозом в Україні є поширення мульти-

резистентного туберкульозу, зростання захворюваності та смерт-

ності від ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ. 

     Розроблено стратегію боротьби з туберкульозом в Україні на 

2012-2016 роки.  
 

     5. Аналіз недоліків організації лікування хворих на хіміорезис-

тентний туберкульоз  /В.М. Мельник, І.О. Новожилова, В.Г. Матусе-

вич. 

    //Туберкульоз. Леген. хвороби. ВІЛ-інфекція.-2014.-№ 3.-С.5-11. 
 

     6. Бялик И.Б., Давиденко В.В. Материалы по изучению противоту-

беркулезного действия доксициклина у больных мультирезистентным 

туберкулезом легких с расширенной или множественной устойчи-

востью микобактерий. 
      //Туберкульоз. Леген. хвороби. ВІЛ-інфекція.-2012.-№ 2.-С.14-20. 

 

     7. Бялик И.Б. Эффективность и переносимость интенсивной хими-

отерапии у больных мультирезистентным деструктивным туберкуле-

зом легких при одновременном и равномерном в течении дня приеме 
противотуберкулезных препаратов. 

      //Туберкульоз. Леген. хвороби. ВІЛ-інфекція.-2014.-№ 3.-С. 11-16. 

 

     8. Дудник А.Б., Маргітич В.О. Мультирезистентний туберкульоз з 

поліорганним ураженням. 
       //Укр. мед. часопис.-2010.-№ 3.-С.88-90. 

 

     9. Єсипенко С.В., Філюк В.В., Герасимова Н.А. Аналіз причин 

поширеності мультирезистентного туберкульозу в Одеській області. 
       //Туберкульоз. Леген. хвороби. ВІЛ-інфекція.-2014.-№ 3.-С.85-89. 

    Проведено порівняльну характеристику ефективності лікування 

випадків мультирезистентного туберкульозу за даними когортного 

аналізу. Встановлено, що хворим на мультирезистентний тубер-

кульоз для підвищення прихильності до лікування потрібні квалі-
фікована психологічна допомога, індивідуальний підхід щодо  
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призначення лікування препаратами 2-го ряду хворим з ко-інфекцією 

ТБ/ВІЛ з глибокою імуносупресією та забезпечення контрольованої 
терапії на амбулаторному етапі. 

 

    10. Ефективність лікування хворих на мультирезистентний тубер-

кульоз легень із застосуванням Етамбутанолу внутрішньовенно у ре-

жимах інтенсивної фази хіміотерапії / С.О. Черенько, Н.А. Литвинен-
ко, С.П. Василенко, М.В. Погребна 

        //Укр. пульмонол. журнал.-2010.-№ 3.-С.33-35. 

 

    11. Ефективність та переносимість ін’єкційної форми  ПАСК в інди-

відуалізованих схемах хіміотерапії при лікуванні хворих на мульти-
резистентний туберкульоз легень /С.О. Черенько, Н.А. Литвиненко, 

М.В. Погребна та ін. 

      //Укр.хіміотерап. журнал.-2012.-№ 1-2(25).-С.43-46. 

      Проаналізовано результати лікування 60 хворих на мультирезис-

тентний туберкульоз легень. Виявлено, що застосування у складі 
комплексних режимів хіміотерапії протягом інтенсивної фази 

ін’єкційної форми ПАСК щоденно у загально терапевтичних дозах 

(30 хворих) порівняно з пероральним його застосуванням  у вигляді 

кишкорозчинних гранул (30 хворих), призвело до скорочення  термінів 

бактеріовиділення  (основна загроза до оточуючих) на 1, 1 місяць та 
зменшення кількості виражених побічних реакцій на 20,0%. 

 

    12. Ефективність та переносимість ІзоПАСК в індивідуалізованих 

схемах хіміотерапії при лікуванні хворих на мультирезистентний 

туберкульоз легень /С.О. Черенько, Н.А. Литвиненко, М.В. Погребна 
та ін. 

        //Укр.хіміотерап. журнал.-2013.-№ 1-2.-С.3-8. 

 

    13. Литвиненко Н.А. Ефективність хіміотерапії  мультирезистен-

тного туберкульозу залежно від ступеня прихильності хворих до ліку-
вання. 

       //Вісн. наук. досліджень.-2011.-№ 3.-С.23-26. 

       Встановлено, що на момент завершення  інтенсивної фази хімі-

отерапії у хворих на мультирезистентний туберкульоз бактеріовиді-
лення припинилось у 71,3% хворих із  доброю та в 32,0% - із поганою 

прихильністю до лікування. 
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    14. Новожилова І.О., Мельник В.М., Матусевич В.Г. Світові 
тенденції зростання резистентності мікобактерій туберкульозу до 

протитуберкульозних препаратів (огляд літератури). 

        //Укр. мед. часопис.-2012.-№ 6(92).-С.26-28. 

 

    15. Оптимізація стандартного режиму хіміотерапії при лікуванні 
хворих на мультирезистентный туберкульоз легень /Л.Д. Тодоріко, 

І.В. Єременчук, В.О. Чорноус та ін. 

       //Укр. пульмонол. журнал.-2012.-№ 1.-С.8-13. 

 

    17. Петренко В.І., Москаленко В.Ф., Фещенко Ю.І. та ін. Фтизіат-
рія. Підручник /За ред. В.І. Петренка.-Вінниця: Нова книга, 2006.-

504с. 

       Шифр 616.0025/Ф-93 

 

    18. Прикладні питання фтизіатрії дитячого та підліткового віку: 
Навчальний посібник /За ред. І.Г. Ільницького, О.П. Костик, Л.І. 

Білозір.-Львів: Галицька видавнича спілка, 2013.-731с. 

        Шифр 616.0025/П-75 

 

    19.  П’ятночка І.Т., Корнага В.І., Пятночка В.І. Уніфікований 
клінічний протокол медичної допомоги  "Туберкульоз" (2012)  - 

високоефективний динамічний дороговказ. 

     //Вісник соц. гігієни та орг.охор.здор. України.-2014.-№1(59).-

С.31-35. 

        В результаті проведення основного курсу хіміотерапії вилікову-
ються приблизно 60% захворілих (через 24 місяці – до 75%), у т.ч. з 

урахуванням вилікуваних від мультирезистентного туберкульозу. 

Приблизно 8% вперше захворілих переривають лікування, 12% поми-

рають. Лікування повинно бути індивідуальним, залежати від харак-

теру туберкульозного процесу та мати на меті повноцінне 
вилікування . Протокол не повинен бути догмою. Для подолання 

туберкульозу потрібні спільні зусилля первинної ланки медичної 

допомоги, фтизіатричної служби та суспільства у цілому. 

   "Передчасна" виписка хворих до дому чи в спеціальне відділення на 
паліативне лікування з метою економії державних коштів  не 

завжди виправдана. 
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    20. Радиш Г.В. Ефективність і переносимість геміфлоксацину та 
інших фторхінолонів у режимах антибактеріальної терапії хворих на 

мультирезистентний  деструктивний  туберкульоз легень. 

       //Туберкульоз. Леген. хвороби. ВІЛ-інфекція.-2014.-№ 3.-С. 22-30.  

 

    21. Резерви покращання результатів поліхіміотерапії  у хворих з 
раніш неефективно лікованим і хронічним  деструктивним мульти-

резистентним туберкульозом легень  /Й.Б. Бялик, С.О. Черенько, В.М. 

Петренко та ін. 

       //Укр. пульмонол. журнал.-2010.-№ 1.-С.43-47. 

 
    22. Рознатовська О.М. Роль деяких цитокінів у розвитку хіміо-

резистентного туберкульозу. 

        //Вісн. наук. досліджень.-2011.-№ 3.-С. 9-11. 

 

    23. Скачко Б.Г. Туберкульоз. Профілактика. Лікування. Реабілі-
тація.-К.: Медицина, 2006.-120с.            Шифр 616.0025/С-43    

 

    24. Стандарти визначення медикаментозної стійкості мікобактерій 

до препаратів 1-го та 2-го ряду  на рідкому живільному середовищі 

при застосуванні системи MGIT (методичні рекомендації) /Уклад.: 
О.А. Журило,  А.І. Барбова, С.В. Миронченко та ін. ДУ Нац. ін-т 

фтиз. та пульмонол. ім.. Ф.Г. Яновського.-К., 2011.-23с. 

           Шифр 616.0025/С-76 

 

    25. Туберкульоз  в Україні. Аналітико-статистичний доідник за 
2000-2010 роки). / Всеукр. центр контролю за туберкульозом.-К., 

2011.-104с.              Шифр 616.0025/Т-81 

 

    26. Фещенко Ю.І., Мельник В.М.  Сучасна стратегія боротьби  з 

туберкульозом в Україні. – К.: Здоров’я, 2007.-662с. 
    Шифр 616.0025/Ф-47 

 

    27. Фещенко Ю.І., Мельник В.М.  Організація  протитуберкульоз-

ної допомоги населенню – К.: Здоров’я, 2012.-656с. 
        Шифр 616.0025/Ф-47 

 

    28. Фещенко Ю.І. Ситуація  з туберкульозу в Україні: проблеми та 

шляхи їх вирішення//Журнал  НАМН  України.-2012.-Т. 18, № 4.-С. 
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    29. Фещенко Ю.І., Черенько С.А. Міжнародні стандарти ведення 
хворих на мультирезистентний туберкульоз: огляд рекомендації 

ВООЗ. 

//Туберкульоз. Леген. хвороби. ВІЛ-інфекція.-2012.-№ 1.-С. 8-18. 

 

    30. Фещенко Ю.І., Черенько С.А. Епідемія туберкульозу в Україні: 
історічні аспекти та сучасний стан проблеми. 

         //Наук. журнал МОЗ України.-2013.-№ 1.-С.48-50. 

    Проаналізовано епідемічну ситуацію з туберкульозу в Україні в 

історичному аспекті до теперішнього часу. Наведені заходи, які були 

спрямовані на подолання епідемії. З 2006 року спостерігається 
тенденція до покращення епідемічної ситуації, проте з’явились нові 

виклики - поширення мультирезистентного туберкульозу та ко-

інфекції туберкульоз/ВІЛ, які можуть привести до нового витоку 

епідемії, якщо не буде посилена відповідь з боку держав при реалізації 

нової Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії 
захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки. 

 

    31. Частота офлоксацин- та аміноглікозид-резистентних штамів 

МБТ  у хворих на мультирезистентний туберкульоз /Ю.І.Фещенко,  

С.О. Черенько, А.І.  Барбова  та ін.   
        //Укр. пульмонол. журнал.-2014.-№ 3.-С.5-7. 

 

    32. Шевченко О.С. Профили медикаментозной устойчивости вы-

деленных штаммов  M. Tuberkulosis у больных мультирезистентным 

туберкулезом//Практична медицина.-2012.-№ 6.-С.121-125. 
 

    33. Шляхи оптимізації роботи лабораторної мережі з бактеріоло-

гічної діагностики туберкульозу (методичні рекомендації) /Уклад.: 

О.А.Журило, А.І. Барбова, А.І., Павленко та ін. ДУ Нац. ін-т фтиз. та 

пульмонол. ім.. Ф.Г. Яновського.-К., 2011.-32с. 
       Шифр 616.0025/Ш-70 

 

    34. Эффективность препарата Энерсель в лечении пациентов с 

впервые диагностированным туберкулезом легких с предположитель-
но сохраненной чувствительностью к противотуберкулезным  препа-

ратам и у пациентов с подтвержденным мультирезистентным тубер-

кулезом легких /В, Дубров, Т. Дуброва, В. Сухарева и др. 

//Туберкульоз. Леген. хвороби.ж ВІЛ-інфекція.-2012.-№ 1.-С.85-91. 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 


