


Жавріченко К. В. Туберкульоз легень як глобальна проблема
усього світу / К. В. Жавріченко // Медсестринство. − 2019. −
№ 3. − С. 17-21.

У дослідженні визначено, що епідемія туберкульозу в
Україні, яка розпочалась у 1995 р., на сьогодні перебуває в
активній стадії і характеризується подальшим зростанням
нових випадків та рівнів захворюваності на туберкульоз із
високим рівнем хіміорезистентності мікобактерій
туберкульозу

Оперативне повідомлення. Ключові зміни у лікуванні
хіміорезистентного туберкульозу // Туберкульоз, легеневі
хвороби, ВІЛ-інфекція. − 2019. − № 4. − С. 5-8.

Мета цього оперативного повідомленнія – інформувати
національні програми з протидії ТБ про ключові результати
лікування мультирезистентного туберкульозу (МРТБ),
стійкого до рефампіцину (Риф-ТБ) та з росширеною стійкістю
до лікарських засобів (РРТБ) задля забезпечення швидкого
переходу на нові режими лікування та можливості
планування відповідних заходів на рівні країни



Мацегора Н. А. Особливості клініко-лабораторних виявів у хворих на
хіміорезистентний туберкульоз та хіміорезистентний
туберкульоз/ВІЛ/СНІД у термінальній фазі / Н. А. Мацегора,
С. О. Полякова // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. –
№ 4. – С. 36-42.

Авторами визначено особливості гематологічних та біохімічних
розладів у хворих на ізольований хіміорезистентний туберкульоз
(ХРТБ) та Ко-інфекцію ХРТБ/ВІЛ/СНІД у термінальній фазі, оцінено
ступінь їхнього лінійного зв’язку

Роль рентгенофлюорографічного обстеження у виявленні пацієнтів з
туберкульозом легень / С. Б. Вольф [и др.] // Туберкульоз, легеневі
хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 4. – С. 24-29.

В роботі оцінено вплив профілактичних рентгенофлюорографічних
обстежень (РФО) на трансмісію туберкульозної інфекції
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Сравнительный анализ результатов молекулярно-генетических
и культуральных методов в определении лекарственной
чувствительности микобактерий туберкулеза / Н. П. Кушнир [и др.]
// Туберкулез и болезни легких. − 2019. − Т. 97, № 11. − С. 65-66.

Авторами виявлено розбіжності між результатами
молекулярно-генетичних і культуральних методів дослідження у
визначенні чутливості мікобактерії туберкульозу (МБТ) до
рифампіцину і ізоніазиду і визначено частоту зустрічаємості
мутацій, асоційованих з розвитком стійкості до цих препаратів

Вміст хімічних елементів у крові та легеневій тканині у хворих на
туберкульоз легень / С. І. Корнага, І. Т. П’ятночка // Туберкульоз,
легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 4. – С. 49-53.

У дослідженні вивчено вміст окремих мікро- та
макроелементів у сироватці й еритроцитах крові, а також
в ураженій і незміненій ділянках видаленого легеневого
препарату у хворих на вперше діагностований туберкульоз
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https://www.tibl-journal.com/jour/article/view/1360
http://tubvil.com.ua/article/view/190287


Застосування лабораторних методів для визначення
гіперчутливості до протитуберкульозних препаратів у хворих на
туберкульоз легень / О. Р. Панасюкова [та ін.] // Туберкульоз,
легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 4. – С. 9-14.

У ході дослідження установлено інформативні та доступні
імунологічні тести in vitro для визначення гіперчутливості до
протитуберкульозних препаратів у хворих на туберкульоз легень

Застосування колапсотерапевтичних методів у комплексному
лікування хворих на деструктивний хіміорезистентний туберкульоз
легень / О. В. Хмель [та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-
інфекція. − 2019. − № 2. − С. 57-62.

Мета роботи є визначення ефективності застосування
колапсотерапевтичних методів у комплексному лікуванні хворих
на деструктивний хіміорезистентний туберкульоз легень

http://tubvil.com.ua/article/view/190136
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Шевченко О. С. Дослідження видів клітинної смерті та стадій апоптозу
лейкоцитів у хворих на туберкульоз легень на тлі
антимікобактеріальної терапії / О. С. Шевченко, О. А. Наконечна,
О. О. Говардовська // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. –
2019. – № 2. – С. 50-56.

Швець О. М. Вплив протитуберкульозної терапії на динаміку
показників вуглеводного та ліпідного обміну // О. М. Швець,
О. С. Шевченко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019.
– № 2. – С. 35-40.

Метою роботи є вивчення впливу протитуберкульозної терапії
залежно від схеми лікування на динаміку показників вуглеводного
та ліпідного обміну у хворих із вперше діагностованим
туберкульозом легень

В дослідженні оцінено стан цитоплазматичних мембран
лейкоцитів та їхня життєздатність, визначено різновиди та стадії
клітинної смерті лейкоцитів крові хворих на туберкульоз легень з
різною ефективністю лікування в інтенсивну фазу
антимікобактеріальної терапії (АМБТ)
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Клінічний випадок хіміорезистентного туберкульозу у хворої на
туберозний склероз: труднощі діагностики, особливості
перебігу, лікування / Н. С. Колісник [та ін.] // Медичні
перспективи. – 2019. – Т. 24, № 4. – С. 182-190.

Мета дослідження − вивчення особливостей клінічних
проявів, перебігу туберкульозу з лікарською стійкістю до
протитуберкульозних препаратів у пацієнтки з рідкісним
спадковим захворюванням з групи факоматозов − хвороби
Бурневілля-Прінгл, або туберозний склерозом

Стан протеолітичної системи у хворих на туберкульозний
плеврит / І. Д. Дужий [та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби,
ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 2. – С. 41-44.

Останнім часом дедалі частіше трапляються форми
туберкульозу, які не пов’язані із власне дихальною системою.
Найбільша частка серед позалегеневих форм припадає на
туберкульоз плеври. Це захворювання при несвоєчасно
розпочатій терапії може призвести до пролонгації специфічного
процесу у вигляді різних форм туберкульозу легень і
туберкульозу позаторакальної локалізації

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42460908
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Залишкові зміни після вилікування мультирезистентного
туберкульозу і туберкульозу із розширеною резистентністю у ВІЛ-
позитивних осіб / В. І. Петренко [та ін.] // Туберкульоз, легеневі
хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 4. – С. 15-23.

Мета роботи − визначити частоту малих залишкових змін
(МЗЗ) і великих залишкових змін (ВЗЗ) та запропонованих нами
надвеликих залишкових змін (НВЗЗ) після вилікування
туберкульозу (ТБ) легень і органів позалегеневої локалізації
з мульти- і розширеною резистентністю у ВІЛ-позитивних
пацієнтів залежно від використання молекулярно-генетичних
і культуральних методів діагностики ТБ порівняно із
застосуванням лише культуральних

Спектр лекарственной устойчивости m. tuberculosis у заболевших
лиц из контакта c МЛУ/ШЛУ-туберкулезом легких / К. А. Глебов [и
др.] // Туберкулез и болезни легких. – 2019. – Т. 97. – № 12. – С. 57.

У дослідженні вивчали спектр лікарської стійкості
M. Tuberculosis у осіб, хворих на туберкульоз з
бактеріовиділенням, а також ймовірне джерело зараження з
доведеною множинною лікарською стійкістю

http://tubvil.com.ua/article/view/190175/190051
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Діагностично-лікувальні властивості відеоторакоскопії / Ю. І. Фещенко
[та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. − 2019. − № 2. −
С. 16-23.

Нині широкого розповсюдження в світі набула відеоасистована
торакальна хірургія (ВАТС) − з англійської video assisted thoracic
surgery (VATS). Цей метод включає в себе методику
відеоторакоскопічного (ВТС) втручання шляхом установлення
торакопортів. Мета роботи − ознайомитися з лікувально-
діагностичними можливостями ВТС втручань для диференціальної
діагностики захворювань органів грудної порожнини на прикладі
досвіду клініки

Прецизионные резекции легких как альтернативная технология 
оперативного этапа лечения туберкулем / И. А. Дьячков [и др.] 
// Туберкулез и болезни легких. − 2019. – Т. 97, № 12. − С. 68-69.

У дослідженні порівняно результати застосування хірургічних
технологій (апаратної атипової резекції і прецизійного видалення
(ПВ)) при туберкульомах легень. ПВ може бути рекомендовано як
альтернативна технологія хірургічного етапу лікування туберкульом
легень

http://tubvil.com.ua/article/view/180176
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41805304
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41805304


Аналіз віддалених результатів оперативного лікування
туберкульозу легень / О. В. Хмель [та ін.] // Український
пульмонологічний журнал. − 2019. − № 2. − С. 61-62.

Проведено аналіз віддалених результатів хірургічного
лікування хворих на туберкульоз легень в залежності від
поширеності туберкульозного процесу та виду
застосованого оперативного втручання

Обгрунтування хірургічного лікування хіміорезистентного
туберкульозу легень на основі денситометричних
показників комп'ютерної томографії / М. І. Линник [та ін.]
// Український пульмонологічний журнал. − 2019. − № 3.
− С. 22-26.

На конкретному клінічному прикладі показана висока
інформативність комп'ютерної денситометрії у
встановленні ступеня активності специфічного запального
процесу, яка з'явилася критерієм обгрунтування
хірургічного лікування хворого на хіміорезистентний
туберкульоз та його повного клінічного вилікування



Raznatovskaya E. N. Efficiency of antimycobacterial chemotherapy
in the registered cases of chemoresistance tuberculosis of lungs in
Zaporizhzhia region / E. N. Raznatovskaya = Ефективність
антимікобактеріальної хіміотерапії в зареєстрованих випадках
захворювання на хіміорезистентний туберкульоз легень у
Запорізькій області / О. М. Разнатовська // Лікарська справа.
Врачебное дело. − 2019. − № 1/2. − С. 69-74.

Динаміка змін епідемічної ситуації з туберкульозу в областях
Причорноморського регіону та в Україні в період з 2006 до
2018 р. / К. О. Талалаєв [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та
організації охорони здоров’я України. − 2019. − № 2. − С. 10-22.

Мета дослідження – визначення ефективності
антимікобактеріальної хіміотерапії в зареєстрованих випадках
захворювання на ХРТЛ у Запорізькій області

У дослідженні проаналізовано епідемічну ситуацію з
туберкульозу в Причерноморському регіоні України за
показниками захворюваності на нові випадки та рецидиви
туберкульозу легень з бактеріовиделінням, а також
поширеність та летальність від мультирезистентного
туберкульозу та Ко-інфекції туберкульоз+ВІЛ



Features of chemoresistant tuberculosis/HIV co-infection in
pregnant women (two case reports) / O. M. Raznatovska [et al.] =
Особливості перебігу коінфекції хіміорезистентний
туберкульоз/ВІЛ у вагітних жінок (2 спостереження із практики)
/ О. М. Рознатовська [та ін.] // Актуальна інфектологія. − 2019. –
Т. 7, № 4. – С. 58-63.

Наведені клінічні випадки демонструють складність і важкість
ведення вагітних жінок із Ко-інфекцією ХРТБ/ВІЛ через
відсутність прихильності до лікування, швидке прогресування
хвороби, що призводить до загрози життю матері та підвищує
перинатальну смертність

Raznatovska O. M. Features of pregnancy course in women with
chemoresistant tuberculosis (a literature review)
/ O. M. Raznatovska, O. S. Shalmin = Особливості перебігу
вагітності в жінок, які хворі на хіміорезистентний туберкульоз
(огляд літератури) / О. М. Разнатовська, О. С. Шальмін
// Запорожский медицинский журнал − 2019. – Т. 21, № 5. −
С. 691-696.

Мета роботи – огляд сучасних літературних джерел щодо
встановлення особливостей перебігу вагітності у хворих на
хіміорезистентний туберкульоз (ХРТБ), що допоможе
клініцистам-практикам у визначенні тактики ведення таких
пацієнток



Особенности течения туберкулеза у лиц пожилого и старческого
возраста / Л. И. Савоненкова [и др.] // Туберкулез и болезни легких. −
2019. – Т. 97, № 12. − С. 22-27.

У дослідженні виявлено особливості клінічного перебігу
туберкульозу в осіб похилого і старечого віку в сучасних епідемічних
умовах

Туберкулез у детей и подростков последнего десятилетия /
Л. В. Поддубная [и др.] // Туберкулез и болезни легких. – 2019. – Т. 97,
№ 12. – С. 63-64.

Захворюваність дітей на туберкульоз була і залишається
актуальною проблемою в будь-яких епідемічних умовах. У
дослідженні оцінені результати впровадження серед дитячого
населення шкірного тесту з алергеном туберкульозним
рекомбінантним і мультизрізової комп'ютерної томографії, а також
сучасних лабораторних досліджень біологічного матеріалу на
мікобактерії туберкульозу
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Значение социальных факторов при летальных исходах у пациентов с
сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции / Е. С. Вдовушкина [и др.]
// Туберкулез и болезни легких. – 2019. – Т. 97, № 12. – С. 61-62.

У дослідженні вивчено значимість соціальних факторів при
летальних випадках у хворих з коморбидной патологією (ВІЛ-
інфекція та туберкульоз) в протитуберкульозному стаціонарі
протягом місяця після надходження в регіоні з високим поширенням
ВІЛ-інфекції

Особливості летальних випадків у хворих на Ко-інфекцією ТБ/ВІЛ
в залежності від резистентності до протитуберкульозних препаратів
в умовах протитуберкульозного диспансеру / Т. К. Сагайдак [та ін.]
// Сучасні медичні технології. – 2019. – № 4. – С. 10-15.

Авторами проаналізовано летальні випадки в залежності від
резистентності до протитуберкульозних препаратів у хворих з Ко-
інфекцією ТБ/ВІЛ в КУ «Запорізький обласний протитуберкульозний
клінічний диспансер» за період з 2012 по 2017 рр.
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Трофімова Н. Лікувальне харчування хворих на
туберкульоз. Зразки документів / Н. Трофімова // Довідник
головної медичної сестри. – 2019. – № 9. – С. 16-18.

Харчування хворих на туберкульоз має знижувати
наслідки інтоксикації та сприяти набору маси тіла, яку
пацієнт втратив під час захворювання. Правильна
організація харчування – важлива складова комплексної
протитуберкульозної терапії

Соціально-психологічні аспекти лікування хворих на
туберкульоз на стаціонарному етапі / Г. П. Олещенко [та ін.]
// Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 4.
– С. 30-35.

Метою роботи є вивчення обізнаності стаціонарних
хворих на туберкульоз щодо діагностики захворювання,
лікування, профілактики та особливості психологічного стану
хворих і їхніх взаємовідносин з медичним персоналом на
цьому етапі лікування

http://tubvil.com.ua/article/view/190181


Фтизиатрия : учебное пособие / В. Ф. Москаленко [и др.]. – Киев :
Медицина, 2012. – 216 с.

Фтизиатрия : национальный учебник / под редакцией профессора
В. И. Петренко. – Киев : Медицина, 2016. – 440 с.

У підручнику наведені відомості про етіологію, патогенез, клінічну
картину, діагностику, лікування та профілактику туберкульозу.
Викладено найбільш повні розробки вітчизняних і зарубіжних
вчених, матеріали ВООЗ, уніфіковані робочі протоколи з
дотриманням послідовності і обсягу надання спеціалізованої
медичної допомоги хворим на туберкульоз

Навчальний посібник містить комплекс навчально-методичного
матеріалу для вивчення програми з фтизіатрії, його зміст і структура
сприятимуть якісній теоретичній підготовці майбутніх лікарів-
фтизіатрів. Призначено для самостійної роботи студентів під час
підготовки до практичних занять



Норейко Б. В. Ранний период туберкулезной инфекции у детей.
Первичные формы туберкулеза (клинические лекции для врачей
последипломного образования) / Б. В. Норейко. – Донецк :
Издатель Заславский, 2012. – 64 с.

Петренко В. И. Побочные реакции противотуберкулезных
препаратов : учебное пособие для иностранных студентов вузов IV
уровня аккредитации / В. И. Петренко, Е. Н. Разнатовская,
А. В. Радыш. – Киев : ВІТ-А-ПОЛ ; ІНПОЛ, 2014. – 104 с.

У навчальному посібнику докладно описуються побічні реакції,
протипоказання до призначення, міжлікарська взаємодія, лікування
та моніторинг побічних реакцій основних і резервних
протитуберкульозних препаратів. Для самоконтролю знань до
кожного розділу розроблені питання

Курс клінічних лекцій містить сучасні дані про ранній період
туберкульозної інфекції, клінічні прояви, патогенез первинних форм
туберкульозу і зміни біологічних властивостей збудника
захворювання в процесі антибактеріальної терапії



Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз : навчальний
посібник / Ю. І. Фещенко [та ін.]. – Київ : Медицина, 2017. – 128 с.

Паліативна допомога при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ : навчально-
методичний посібник / упорядники О. С. Шевченко, В. М. Козько, 
Л. Д. Тодоріко [та ін.] – Харків : ХНМУ, 2018. – 100 с.

У посібнику акцентовано увагу на паліативно-хоспісній допомозі
хворим на туберкульоз та розвитку необхідних знань і навичок у
лікарів щодо підходів і методів надання мультидисциплинарної
паліативно-хоспісної допомоги цим пацієнтам

Навчально-методичний посібник містить сучасні базові відомості
щодо надання паліативної допомоги при ко-інфекції
туберкульоз/ВІЛ. Представлені питання психологічної підтримки
хворих та їх близьких у рамках паліативної допомоги. Окрема увага
приділена питанням догляду за хворими безпосередньо перед
смертю. Посібник рекомендований для навчання студентів, інтернів
та лікарів різних спеціальностей



Фещенко Ю. І. Організація протитуберкульозної допомоги
населенню : сучасні підходи / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник. – Київ :
Здоров'я, 2012. – 656 с.

Профілактика туберкульозу : навчальний посібник для студентів і
лікарів-інтернів ВНМЗ IV рівня акредитації та лікарів / В. І. Петренко
[та ін.]. – Київ : Ріджи, 2017. – 88 с.

Навчальний посібник складений відповідно до Робочої програми з
фтизіатрії для студентів та лікарів-інтернів ВНМЗ, лікарів сімейної
медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги та фтизіатрів,
соціальних працівників і призначений для самостійної роботи при
підготовці до практичних занять. У посібнику подані основні підходи
до профілактики туберкульозу з обґрунтуванням доцільності та
обмежень ефективності кожного заходу

Книга містить корисну інформацію з основ протитуберкульозної

допомоги населенню: виявлення, діагностика та лікування хворих на

туберкульоз; перебіг особливих клінічних ситуацій; система

реєстрації, контролю, звітності та моніторингу; діяльність

лабораторної служби; навчальна і санітарно-освітня робота; система

контролю за туберкульозом у пенітенціарній системі; реформування і

реорганізація протитуберкульозної служби



Клінічно орієнтований довідник, написаний відомими
дослідниками Центру досліджень туберкульозу імені Джона
Хопкінса, пропонує повний огляд захворювання на туберкульоз та
розглядає останні рекомендації, клінічні випробування та лікування
цієї хвороби. Довідник пропонує найновіші медичні вказівки та
варіанти лікування коінфікованих та коморбідних пацієнтів

Довідник з дитячого та підліткового туберкульозу − це клінічний
довідник для практикуючих лікарів та студентів, написаний
провідними світовими експертами з дитячого туберкульозу. Він
пропонує сучасну інформацію щодо всіх аспектів захворювання для
кращого розуміння цієї важкої хвороби – у дітей захворювання на
туберкульоз є подвійно проблематичним через унікальні клінічні
характеристики захворювання та потребу в спеціальних медичних та
діагностичних методиках

Starke J. R. Handbook of Child and Adolescent Tuberculosis /
J. R. Starke, P. R. Donald. – New York : Oxford University Press, 2016 –
429 p.

Grosset J. H. Handbook of Tuberculosis / J. H. Grosset, R. E. Chaisson. –
Cham : Adis, 2017. – 221 p.
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