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В	Україні	зберігається	несприятлива	епідеміо-
логічна	ситуація	з	туберкульозу	(ТБ).	Епі-

демія	ТБ	нині	має	дві	особливості:	взаємозалеж-

ність	 швидкості	 поширення	 від	 епідемії	 ВІЛ-
інфекції/синдрому	 набутого	 імунодефіциту	 та	
високий	рівень	лікарсько-стійких	форм	(первин-
ної	—	близько	30	%	і	вторинної	—	близько	75	%).	
У	 структурі	 резистентних	 штамів	 мікобактерій		© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛінфекція,2022

УДК 616.24-036.1-007.272:616.891-092]-07-085

М.І. Сахелашвілі1, О.П. Костик1, О.І. Сахелашвілі-Біль1,  
З.І. Піскур1, Й.Й. Дідик2

1 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
2 КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний  

і лікувально-діагностичний центр»

Особливості лікарської стійкості  
мікобактерій туберкульозу  
до протитуберкульозних препаратів у дітей  
і підлітків із осередків мультирезистентної 
туберкульозної інфекції

Мета роботи	— вивчити	особливості	стійкості	мікобактерій	туберкульозу	(МБТ) до	антимікобакте-
ріальних	препаратів	(АМБП)	у	дітей	і	підлітків,	які	проживають	в	осередках	мультирезистентної	тубер-
кульозної	інфекції.

Матеріали та методи. Обстежено	246	дітей,	з	них	145	мали	лікарсько-стійкий	туберкульоз,	101	—	
лікарсько-чутливу	 форму	 специфічного	 процесу,	 і	 102	 дорослих	 хворих,	 які	 були	 джерелом	 інфекції.	
Мікробіологічне	дослідження	у	дітей,	підлітків	та	дорослих	передбачало	виявлення	МБТ	у	мокротинні	
методом	мікроскопії	мазка,	посіву	матеріалу	на	середовище	Левенштейна—Єнсена,	типування	виділе-
них	мікобактерій	на	BACTEC	MGIT	960,	проведення	тесту	медикаментозної	чутливості	штамів	МБТ	до	
АМБП	 першого	 та	 другого	 ряду,	 а	 також	 молекулярно-генетичне	 дослідження	 мокротиння,	 зокрема	
методом	GeneXpert	MTB/RIF	та	лінійного	зонд-аналізу	(Hain	Lifescience).

Результати та обговорення. Установлено,	 що	 в	 осередках	 мультирезистентної	 туберкульозної	
інфекції	найуразливішими	до	туберкульозу	є	діти	віком		до	4	років	(73,1	%),	особливо	до	одного	року	
(29,8	%).	При	дослідженні	профілю	резистентності	МБТ	в	осередках	мультирезистентної	інфекції	вияв-
лено	майже	повний	збіг	профілю	стійкості	МБТ	у	дітей	з	джерелом	інфекції.	У	дітей	з	контакту	порів-
няно	з	хворими	підлітками	в	3,5	разу	частіше	зареєстровано	резистентність	до	комбінації	HRS	(ізоніа-
зид,	 рифампіцин,	 стрептоміцин),	 у	 2,7	 разу	 —	 до	 HR	 (ізоніазид,	 рифампіцин),	 у	 1,8	 разу	 —	 до	 HRE	
(ізоніазид,	рифампіцин,	етамбутол),	у	2,7	разу	рідше	—	до	HRESZ	(ізоніазид,	рифампіцин,	етамбутол,	
стрептоміцин,	піразинамід)		і	в	1,6	разу	—	до	HRES	(ізоніазид,	рифампіцин,	етамбутол,	стрептоміцин).	
У	підлітків	найчастіше	спостерігали	резистентність	до	комбінації	HRSE	(66,1	%)	та	HRESZ	(13,6	%)	на	
відміну	від	джерела	інфекції	і	дітей.	

Висновки. Установлено	високий	ризик	мультирезистентного	туберкульозу	у	дітей		(42,7		%)	із	осе-
редків	мультирезистентної	туберкульозної	інфекції.	Необхідно	вдосконалити	методи	отримання	респі-
раторних	зразків	для	визначення	чутливості/стійкості	МБТ	до	АМБП.	В	осередках	мультирезистентної	
туберкульозної	 інфекції	 понад	 третина	 дітей	 	 (35,8	 %)	 не	 була	 вакцинована	 у	 пологовому	 будинку	 і	
контактним	особам	не	призначена	хіміопрофілактика.

Ключовіслова
Діти, підлітки, лікарсько-стійкий туберкульоз, осередки туберкульозної інфекції.
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туберкульозу	 (МБТ)	 переважає	 мультирезис-
тентність	як	серед	нових,	так	і	серед	повторних	
випадків	захворювання,	тоді	як	моно-	та	поліре-
зистентність	трапляються	значно	рідше	[1—3].	

У	діагностиці	множинної	лікарської	стійкості	
МБТ	(МЛС-ТБ)	до	антимікобактеріальних	пре-
паратів	(АМБП)	важливе	значення	мають	мікро-
біологічні	дослідження,	які	дають	змогу	своєчас-
но	 виділити,	 ідентифікувати	 та	 визначити	 чут-
ливість	 Mycobacterium tuberculosis	 до	 АМБП.	
Актуальними	 є	 методи	 швидкої	 ідентифікації	
медикаментозної	чутливості	МБТ	за	допомогою	
молекулярно-генетичних	 методів.	 Збільшення	
доступності	молекулярно-генетичної	діагности-
ки	мультирезистентного	ТБ	(МРТБ)	і	рифампі-
цин-резистентного	ТБ	(Риф-ТБ)	та	її	вдоскона-
лення	сприятиме	ранньому	виявленню	МЛС-ТБ	
у	ді	тей	і	підлітків	та	джерела	інфекції	[5—7].	

З	огляду	на	те,	що	останніми	роками	значно	
збільшилася	захворюваність	МРТБ	легень	і	ТБ	
з	широкою	лікарською	резистентністю	(РРТБ),	
важливим	 і	 актуальним	 є	 вив	чення	 профілю	
резистентності	 МБТ	 у	 контакт	них	 дітей	 і	 під-
літків	 з	 осередків	 лікарсько-стійкого	 ТБ	 для	
призначення	 оптимальної	 специфічної	 хіміоте-
рапії	та	проведення	хіміопрофілактичних	заходів	
[1,	2,	4,	5].

Мета роботи	—	вивчити	особливості	стійкості	
мікобактерій	туберкульозу	до	антимікобактері-
альних	препаратів	у	дітей	і	підлітків,	які	прожи-
вають	в	осередках	мультирезистентної	туберку-
льозної	інфекції.

Матеріалитаметоди
Для	вивчення	особливостей	структури	резис-

тентності	у	контактних	дітей	і	підлітків	з	осеред-
ків	туберкульозної	інфекції	обстежено	246	дітей.	
Основна	група	сформована	зі	145	пацієнтів,	які	
мали	 лікарсько-стійкий	 ТБ,	 а	 контрольна	 —	 зі	
101	 хворого	 на	 лікарсько-чутливий	 ТБ.	 Особи	
віком	 до	 10	 років	 визначено	 як	 «діти»,	 віком	
11—19	років	—	як	«підлітки»	згідно	з	оновленими	
рекомендаціями	 ВООЗ	 щодо	 ТБ	 у	 дітей	 і	 під-
літків	 (2022).	 Діти	 та	 підлітки	 основної	 групи	
були	 із	 осередків	 мультирезистентної	 туберку-
льозної	інфекції,	а	хворі	з	контрольної	групи	—	з	
осередків	 лікарсько-чутливого	 ТБ.	 До	 складу	
основної	групи	входили	67	дітей	і	78	підлітків,	до	
складу	контрольної	—	35	та	76.	Усі	пацієнти	пере-
бували	на	лікуванні	в	дитячому	відділені	Львів-
ського	центру	легеневого	здоров’я	у	2012—2022	рр.	

Використано	щорічні	звіти	протитуберкульоз-
них	медичних	закладів	Львівської	області	(«Звіт	
про	 хворих	 на	 туберкульоз	 МОЗ	 України»,	
Форма	 №	 33	 —	 коротка,	 «Звіт	 про	 хворих	 на	
туберкульоз	МОЗ	України»)	та	журналу	цент-

ральної	лікарсько-консультативної	комісії	хіміо-
резистентного	ТБ.	

Мікробіологічне	дослідження	у	дітей,	підлітків	
і	дорослих	передбачало	виявлення	МБТ	у	мокро-
тинні	методом	мікроскопії	мазка,	посіву	матері-
алу	 на	 середовище	 Левенштейна—Єнсена,	 ти	-
пування	 виділених	 мікобактерій	 на	 BACTEC	
MGIT	 960,	 визначення	 тесту	 медикаментозної	
чутливості	(ТМЧ)	штамів	МБТ	до	АМБП	першо-
го	та	другого	ряду,	а	також	молекулярно-генетич-
не	 дослідження	 мокротиння,	 зокрема	 мето	дом	
GeneXpert	 MTB/RIF	 та	 лінійного	 зонд-аналізу	
(Hain	Lifescience),	що	включало	проведення	ТМЧ	
штамів	МБТ	до	АМБП	І	ряду	(ізоніазид	і	рифам-
піцин)	 за	 допомогою	 наборів	 для	 гібридизації	
GenoTyp	 MTBDRplus	 та	 препаратів	 ІІ	 ряду	
(фторхінолони	 і	 аміноглікозиди)	 за	 допомогою	
набору	для	гібридизації	GenoTyp	MTBDRsl.

Для	вивчення	профілю	резистентності	МБТ	в	
осередках	 мультирезистентної	 туберкульозної	
інфекції	 проведено	 ретроспективний	 аналіз	 ме	-
дичної	 документації	 102	 дорослих	 хворих,	 які	
стали	джерелом	інфекції.	Вони	лікувалися	в	про-
титуберкульозних	установах	Львівської	області.	

Результатитаобговорення
Останніми	 роками	 спостерігається	 значне	

зменшення	виявляння	дітей	 і	підлітків,	хворих	
на	ТБ	(рис.	1).	Це	зумовлено	реформою	медици-
ни	 в	 Україні,	 змінами	 у	 фтизіатричній	 службі,	
відсутністю	настороженості	у	сімейних	лікарів	і	
педіатрів	щодо	ТБ,	а	також	пандемією	коронаві-
русної	інфекції.

Суттєво	 зменшилась	 частота	 охоплення	 про-
філактичними	 оглядами	 осіб	 з	 групи	 ризику	
(рис.	2).	В	осередках	мультирезистентної	туберку-
льозної	інфекції	понад	третина	дітей	(35,8	%)	не	
була	вакцинована	у	пологовому	будинку	і	контакт-
ним	особам	не	призначена	хіміопрофілактика.

Найважливішим	 чинником	 захворювання,	
особливо	у	дитячому	віці,	є	контакт	з	хворими	
на	 лікарсько-стійкі	 форми	 ТБ.	 Дослідження	
показали,	що	за	останніх	5	років	частота	захво-
рюваності	 на	 ТБ	 в	 осередках	 туберкульозної	
інфекції	 в	 Україні	 зросла	 в	 2,7	 разу	 (від	 7,6	 до	
20,2	на	1000	контактних;	р	<	0,01),	(рис.	3).	

При	вивченні	вікової	структури	дітей,	хворих	
на	МРТБ,	установлено,	що	більше	ніж	половина	
дітей	з	основної	групи	були	віком	від	1	до	4	років	
(73,1	 %),	 у	 контрольній	 —	 в	 1,3	 разу	 менше	
(57,1	%;	р	<	0,05	).	В	основній	групі	дітей	віком	
до	 1	 року	 було	 в	 1,5	 разу	 більше,	 ніж	 у	 конт-
рольній	 (29,8	 та	 20,0	 %;	 р	 <	 0,05),	 а	 віком	
1—4	 ро		ки	 —	 в	 1,2	 разу	 більше	 (43,7	 і	 37,1	 %;	
р	 >	 0,05)	 (рис.	 4).	 Динамічне	 спостереження	
засвідчило,	що,	починаючи	з	5—6	років,	поступо-
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во	 зменшувалася	 захворюваність	 на	 ТБ	 в	 обох	
групах,	а	потім	дещо	збільшувалася,	особливо	в	
контрольній	групі.	

У	 більшості	 підлітків	 в	 основній	 (73,8	 %	 )	 і	
контрольній	 (67,6	 %)	 групах	 захворювання	
дебютувало	 у	 віці	 понад	 17	 років,	 найчастіше	
хворіли	підлітки	у	віці	19	років	(41,0	 і	34,8	%)	
(рис.	5).

Отже,	найбільш	уразливими	до	ТБ	були	діти	
з	осередків	мультирезистентної	туберкульозної	
інфекції,	 особливо	 у	 віковій	 групі	 до	 одного	
року.	 Захворюваність	 на	 ТБ	 статистично	 зна-
чущо	збільшувалася	серед	підлітків	віком	понад	
17	 ро		ків.	 Найчастіше	 хворіли	 підлітки	 віком	
19	років.	

Мікробіологічне	 обстеження	 хворих	 дітей	 із	
контакту	показало,	що	42,7	%	осіб	не	були	бакте-
ріовиділювачами,	але	оскільки	вони	проживали	
в	осередках	множинної	лікарсько-стійкої	тубер-
кульозної	 інфекції,	 то	 були	 віднесені	 до	 групи	

ризику	МРТБ	(РМРТБ).	Множинну	лікарську	
стійкість	ле		гень	(МРТБ/Риф-ТБ)	спостерігали	
у	35	(52,3	%)	дітей,	а	РРТБ	—	у	14	(5	%)	(рис.	6),	
у	підлітків	МРТБ/Риф-ТБ	—	у	5,7	разу	частіше,	
ніж	РМРТБ	(73,1	та	12,8	%;	р	<	0,001),	МРТБ/
Риф-ТБ	у	підлітків	виявляли	у	1,4	разу	частіше,	
ніж	у	дітей	(73,1	і	52,3	%;	р	<	0,05),	РМРТБ	—	у	
3,3	 разу	 частіше	 у	 дітей	 (р	 <	 0,01),	 РРТБ	 —	
у	 2,8	 разу	 частіше	 у	 підлітків	 (14,1	 та	 5,0	 %;	
р	<	0,01).

У	дітей	порівняно	з	підлітками	в	2,7	разу	час-
тіше	констатували	резистентність	до	комбінації	
HR	(25	та	9,1	%;	р	>	0,01),	у	1,8	разу	—	до	HRE	
(10,0	і	5,6	%;	р	>	0,05),	у	3,5	разу	—	до	HRS	(20,0	
та	5,6	%;	р	>	0,01),	в	2,7	разу	—	до	HRESZ	(5,0	
і	13,6	%;	р	>	0,01)	та	в	1,6	разу	рідше	—	до	HRES	
(40,0	та	66,1	%;	р	>	0,05)	(рис.	7).	

У	 підлітків	 резистентність	 до	 препаратів	
ІІ	ряду	спостерігали	вдвічі	частіше,	ніж	у	дітей	
(рис.	8).

Рис. 1.ЧастотазахворюваностінаТБсереддітей
іпідлітківуЛьвівськійобласті(на100тис.населення)

Рис. 3.Випадкитуберкульозусередконтактнихосіб
збактеріовиділеннямзосередківтуберкульозної
інфекціївУкраїнііЛьвівськійобласті
(на1000контактних),%

Рис. 5.Віковаструктураобстеженихпідлітків,%

Рис. 4.Віковаструктураобстеженихдітей,%

Рис. 6.РезультатиТМЧМБТдоАМБПудітейіпідлітків
основноїгрупи,%

Рис. 2.Частотаохопленняпрофілактичнимиоглядами
осібзгрупиризику,%
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Більшість	дітей	і	підлітків,	хворих	на	МРТБ/
Риф-ТБ	із	контакту	(65,6	та	61,5	%)	виявлено	під	
час	 звернення	 до	 сімейного	 лікаря.	 В	 основній	
групі	стан	середньої	тяжкості	констатували	у	24	
(35,8	%)	дітей,	тяжкий	—	у	31	(46,3	%).	Роз	пов	-
сюджені	 форми	 ТБ	 спостерігали	 як	 у	 дітей	
(44,7	%),	так	і	у	підлітків	(59,0	%),	але	стан	серед-
ньої	тяжкості	та	тяжкий	реєстрували	у	підлітків	
в	1,3	разу	рідше,	ніж	у	дітей.	

Проведено	також	вивчення	структури	стійкос-
ті	МБТ	у	дорослих,	хворих	на	МРТБ,	які	були	
джерелом	 туберкульозної	 інфекції.	 Ретроспек-
тивно	 проаналізовано	 медичну	 документацію	
102	хворих,	які	лікувались	у	протитуберкульоз-
них	установах	Львівської	об		ласті,	а	потім	продов-
жували	 терапію	 в	 амбулаторних	 умовах.	 Для	
встановлення	 діагнозу	 МРТБ/Риф-ТБ	 усім	
хворим,	які	стали	джерелом	інфекції,	виконано	
комплексне	мікробіологічне	дослідження	мокро-
тиння	на	наявність	МБТ,	зокрема	швидкі	тести	
молекулярно-генетичного	 дослідження	 мокро-
тиння	 для	 визначення	 чутливості	 збудника	 до	
АМБП	(рис.	9).

Установлено,	 що	 частота	 виявлення	 МРТБ/
Риф-ТБ	 серед	 дорослих	 у	 Львівській	 області	
зменшилася	в	1,6	разу	за	період	з	2015	до	2020	р.	
(від	19,7	до	12,1	на	100	тис.	населення),	що	можна	
пояснити	зазначеними	вище	причинами	(рис.	10).

Порівняно	з	2015	р.	частка	МРТБ/Риф-ТБ	у	
2020	 р.	 зменшилась	 у	 1,4	 разу	 (93,7	 та	 67,1	 %;	
р	>	0,05),	але	статистично	значущо	збільшилась	
частка	РРТБ	(від	6,3	до	32,9	%;	р	>	0,001).	

Дослідження	 гендерної	 структури	 хворих	 на	
МРТБ/Риф-ТБЛ,	які	стали	джерелом	збудника	
інфекції	 (рис.	 11),	 виявило,	 що	 серед	 хворих	
переважали	чоловіки,	яких	було	у	3,8	разу	біль-
ше,	ніж	жінок	(79,1	і	20,9	%).	Серед	жінок	най-
більша	 кількість	 хворих	 (56,7	 %)	 були	 віком	
20—29	 років,	 серед	 осіб	 віком	 понад	 30	 років	
кількість	випадків	захворювання	знижувалася	у	
8	разів	(до	6,6	%).	У	чоловіків	дебют	захворюван-
ня	 частіше	 реєстрували	 у	 віці	 понад	 30	 років	 з	
найвищим	 піком	 захворювання	 у	 віковій	 групі	
30—39	рр.(52,7	%).	

При	 вивченні	 осередків	 мультирезистентної	
туберкульозної	інфекції	встановлено,	що	у	дітей	

Рис. 7.ПрофільрезистентностіштамівМБТудітей
іпідлітків,хворихнаМРТБ/Риф-ТБ,%
Примітка. HR — комбінація ізоніазиду і рифампіцину; HRE — ізоніа-
зиду, рифампіцину і етамбутолу; HRS — ізоніазиду, рифампіцину і 
стрептоміцину; HRSE — ізоніазиду, рифампіцину, стрептоміцину 
і етам бутолу; HRESZ — ізоніазиду, рифампіцину, стрептоміцину, етам-
бутолу і піразинаміду.

Рис. 9.ЗахворюваністьнаМРТБ/Риф-ТБсеред
дорослогонаселенняЛьвівськоїобласті
(на100тис.населення)

Рис. 8.Частотарезистентностідопротитуберкульозних
препаратівІІрядуудітейіпідлітків,%
Примітка. Am — амікацин; Km — канаміцин; Cm — капріоміцин; 
Ofx — офлоксацин; Lfx — левофлоксацин; Mfx — моксифлоксацин; 
Cs — циклосерин.

Рис. 10.ЧасткаМРТБ/Риф-ТБуджерелахінфекціїв
осередкахмультирезистентноїтуберкульозноїінфекції
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і	підлітків	найчастіше	джерелом	збудника	ТБ	був	
батько	(59,8	%	випадків),	майже	втричі	рідше	—	
мати	(20,0	%;	р	<	0,01),	ще	рідше	—	дід	(4,0	%)	і	
баба	 (3,0	 %).	 Діти	 і	 підлітки	 частіше	 були	 у	
постійному	родинному	контакті	(78,6	%)	і	значно	
рідше	 —	 у	 періодичному	 родинному	 контакті	
(21,4	%;	р	<	0,01).	

Дослідження	соціальної	структури	хворих	на	
МРТБ/Риф-ТБ	виявило	велику	частку	безробіт-
них	 (61,9	 %)	 і	 осіб,	 які	 повернулися	 з	 місць	
позбавлення	волі	(10,7	%).	

У	дорослих	хворих,	які	були	джерелом	інфек-
ції,	 найчастіше	 діагноз	 МРТБ/Риф-ТБЛ	 був	
установлений	вперше	(47,0	%	випадків),	РРТБ	—	
при	діагностиці	рецидиву	(33,3	%,	невдале	ліку-
вання	—	34,8	%)	(рис.	12).

Вивчення	 профілю	 резистентності	 МБТ	 в	
осередках	мультирезистентної	інфекції	показало	
майже	 повний	 збіг	 характеру	 стійкості	 МБТ	 у	
дітей	з	джерелом	інфекції.	Однак	у	підлітків	най-
частіше	реєстрували	резистентність	до	комбіна-
ції	HRSE	(66,1	%)	і	HRESZ	(13,6	%)	на	відміну	
від	дорослих	і	дітей	(рис.	13).	

При	вивченні	частоти	резистентності	до	пре-
паратів	ІІ	ряду	встановлено,	що	у	дітей	найчас-
тіше	виявляли	стійкість	до	канаміцину	і	капрео-
міцину	 (відповідно	 15,0	 та	 10,0	 %),	 (рис.	 14).	
У	 обстежених	 дітей,	 підлітків	 і	 дорослих,	 які	
бу		ли	 джерелом	 туберкульозної	 інфекції,	 зареє-

стрували	велику	частоту	резистентності	до	амі-
ноглікозидів.

Висновки
В	осередках	мультирезистентної	туберкульоз-

ної	інфекції	найуразливішими	до	ТБ	є	діти	віком	
до	 4	 років	 (73,1	 %),	 особливо	 до	 одного	 року	
(29,8	%).	Захворюваність	на	ТБ	серед	підлітків	
статистично	значущо	збільшується,	починаючи	
із	17	років	(32,0	%),	найчастіше	хворіють	підліт-
ки	віком	19	років	(41,0	%).	

Установлена	 висока	 частота	 РМРТБ	 легень	
(42,7	%)	у	дітей	із	осередків	мультирезистентної	
туберкульозної	інфекції,	що	потребує	вдоскона-
лення	методів	одержання	респіраторних	зразків	
на	чутливість/стійкість	МБТ	до	АМБП.

У	дітей	із	контакту	порівняно	з	хворими	під-
літками	 в	 3,5	 разу	 частіше	 реєстрували	 резис-
тентність	до	комбінації	HRS,	у	2,7	разу	—	до	HR,	
у	1,8	разу	—	до	HRE,	у	2,7	разу	рідше	—	до	HRESZ,	
в	 1,6	 разу	 —	 до	 HRES.	 У	 підлітків	 найчастіше	
констатували	резистентність	до	комбінації	HRSE	
(66,1	%	)	та	HRESZ	(13,6	%)	на	відміну	від	дже-
рела	інфекції	і	дітей.	Широку	лікарську	стійкість	

Рис. 11.ВіковаструктурадорослиххворихнаМРТБ/
Риф-ТБ,якібулиджереломтуберкульозноїінфекції

Рис. 13.Порівняльнахарактеристикаструктури
резистентностіудітей,підлітківідорослих,%

Рис. 12.Характеристикавипадківдорослиххворих,
якісталиджереломтуберкульозноїінфекціїдлядітей
іпідлітків
Примітка. ВДТБ — вперше діагностований туберкульоз; РТБ — 
туберкульоз з рецидивом процесу; ЛПП — перерване лікування; 
НЛТБ — невдача лікування туберкульозу; ІТБ — іншй туберкульоз.

Рис. 14.ПорівняльначастотарезистентностіМБТ
допротитуберкульознихпрепаратівІІрядуудітей,
підлітківідорослих,якібулиджерелом
туберкульозноїінфекції,%
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у	2,8	разу	частіше	виявляли	у	підлітків	порівняно	
з	дітьми	(14,1	та	5,0	%;	р	>	0,01).

При	 дослідженні	 профілю	 резистентності	
МБТ	 в	 осередках	 мультирезистентної	 інфекції	
встановлено	майже	повний	збіг	профілю	резис-
тентності	 МБТ	 до	 АМБП	 у	 дітей	 з	 джерелом	
інфекції.	Порівняно	з	дорослими	і	дітьми	у	під-
літків	найчастіше	реєстрували	резистентність	до	
комбінації	HRSE	(66,1	%	)	та	HRESZ	(13,6	%).	

Більшість	дітей	і	підлітків,	хворих	на	МРТБ/
Риф-ТБ	із	контакту,	виявлено	під	час	звернення	
до	сімейних	лікарів	(65,6	та	61,5	%).	Поширені	
форми	ТБ	спостерігали	як	у	дітей	(44,7	%),	так	і	
у	підлітків	(59,0	%).	

В	осередках	мультирезистентної	туберкульоз-
ної	інфекції	понад	третина	дітей	(35,8	%)	не	була	
вакцинована	у	пологовому	будинку	і	контактним	
особам	не	призначали	хіміопрофілактику.
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Peculiarities of the chemo-drug resistance of M. tuberculosis  
to anti-tuberculous medications among children  
and adolescents from multidrug-resistant tuberculous focies

Objective	—	to	study	the	peculiarities	of	the	resistance	of	M. tuberculosis	(MTB)	to	antimycobacterial	
drugs	(AMBD)	among	children	and	adolescents	living	in	multidrug-resistant	tuber	culous	focies.

Materials and methods.	246	children	were	examined,	145	of	them	had	drug-resistant	tuberculosis	(TB),	
101	children	—	susceptible	form	of	the	specific	process,	and	102	adult	patients	who	became	the	source	of	the	
disease.	Microbiological	study	in	children,	adolescents	and	adults	included:	detection	of	MTB	in	sputum	by	
smear	microscopy,	seeding	on	Levenstein—Jensen	medium,	typing	of	 isolated	MTB	on	BACTEC	MGIT	
960,	 determination	 of	 drug	 susceptibility	 test	 of	 MTB	 strains	 to	 AMBD	 I	 and	 II	 lines,	 and	 molecular	
genetic	testing	of	sputum,	including	the	Gene	Xpert	MTB/RIF	method	and	the	Hain	Lifescience	linear	
probe	analysis.

Results and discussion.	Researches	show	that	children	under	one	year	of	age	(29.8	%)	and	up	to	4	years	
of	age	(73.1	%)	are	the	most	vulnerable	to	TB	in	the	multidrug-resistant	tuberculous	focies.	Study	of	the	
resistance	profile	of	MTB	in	multidrug-resistant	foci	was	found	almost	complete	coincidence	of	the	profile	
of	 the	 resistance	 of	 MTB	 in	 children	 with	 a	 source	 of	 infection.	 In	 particular,	 children	 from	 contact	
compared	with	sick	adolescents	are	in	3.5	times	more	likely	to	be	resistant	to	the	combination	of	HRS,	in	
2.7	times	—	to	HR,	in	1.8	times	—	to	HRE,	in	2.7	times	less	often	—	to	HRESZ,	in	1.6	times	—	to	HRES.	In	
adolescents	 resistance	 is	 most	 often	 found	 to	 the	 combination	 of	 HRSE	 (66.1	 %),	 HRESZ	 (13.6	 %),	 in	
contrast	to	the	source	of	TB	infection	and	children.	Extensive	drug	resistance	is	2.8	times	more	common	in	
adolescents	than	in	children	(14.1	%	vs.	5.0	%,	p	>	0.01).
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Conclusions.	Researches	have	shown	a	high	risk	of	MDR-TB	of	lungs	among	children	(42.7	%)	from	
multidrug-resistant	 tuberculous	 focies.	 This	 indicates	 the	 need	 to	 improve	 the	 methods	 of	 obtaining	
respiratory	 samples	 to	 determine	 the	 susceptibility/resistance	 of	 MTB	 to	 AMBD.	 In	 the	 centers	 of	
multidrug-resistant	tuberculosis	infection,	more	than	a	third	of	children	(35.8	%)	were	not	vaccinated	in	
the	maternity	hospital	and	no	chemoprophylaxis	was	prescribed	for	contact	persons.

Keywords:	children,	adolescents,	drug-resistant	tuberculosis,	focies	of	tuberculous	infection.
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Починаючи	із	середини	1980-х	років	пробле-
ма	ВІЛ-	 інфекції	залишається	актуальною	

у	 світі	 та,	 зокрема,	 в	 Україні,	 яка	 нині	 посідає	
перше	місце	в	Європі	за	темпами	поширення	ВІЛ.	
За	інформацією	представництва	UNAIDS	(Об’єд-
нана	програма	ООН	по	ВІЛ/синдрому	набутого	
імунодефіциту	 (СНІД)),	 Україна	 посідає	 друге	

місце	 у	 Східній	 Європі	 та	 Центральній	 Азії	 за	
кількістю	 осіб,	 які	 живуть	 з	 ВІЛ	 [1].	 Згідно	 з	
даними	 Центру	 громадського	 здоров’я	 МОЗ	
України	на	1	січня	2021	р.	у	країні	офіційно	заре-
єстровано	 257	548	 випадків	 ВІЛ-інфекції	 серед	
громадян	 України.	 Дніпропетровська	 область	
посідає	одне	з	перших	місць	серед	областей	кра-
їни	 за	 рівнем	 поширеності	 ВІЛ-інфекції	
(900,8	випадку	на	100	тис.	населення).	На	поча-
ток	2021	р.	у	Дніпропетровській	області	смерт-© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛінфекція,2022
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О.А. Кушнєрова, Л.Р. Шостакович-Корецька,  
К.Ю. Литвин, О.В. Шевельова
Дніпровський державний медичний університет

Визначення ризику розвитку  
ВЕБ-асоційованих лімфом  
у ВІЛ-інфікованих пацієнтів

Мета роботи	—	підвищити	ефективність	прогнозування	розвитку	ВЕБ-асоційованих	лімфом	у	паці-
єнтів	з	ВІЛ-інфекцією.

Матеріали та методи.	З	метою	покращення	прогнозування	розвитку	Епштейна—Барр-асоційова-
них	лімфом	у	ВІЛ-інфікованих	пацієнтів	був	проведений	порівняльний	аналіз	різних	показників	(клі-
ніко-епідеміологічних,	лабораторних,	серологічних	тощо)	у	57	хворих	на	ВІЛ,	які	мали	клініко-лабора-
торні	підтвердження	наявності	коінфікування	вірусом	Епштейна—Барр.

Із	57	пацієнтів	вияви	первинної	лімфоми	центральної	нервової	системи	було	зареєстровано	у	7	хво-
рих	(12,3	%),	ще	у	1	пацієнта	діагностовано	В-клітинну	крупноклітинну	лімфому	фронтальної	пазухи,	
центробластний	варіант	(1,8,	%),	у	1	пацієнта	—	лімфому	Беркітта	з	ураженням	шийних	лімфатичних	
вузлів	(1,8	%).	Для	з’ясування	основних	тенденцій	розвитку	лімфом	у	пацієнтів	з	коінфекцією	ВІЛ	та	
ВЕБ	нами	проведений	докладний	аналіз	в	двох	групах:	основну	групу	склали	9	пацієнтів	з	лімфомами,	
інші	48	хворих	без	виявлених	новоутворень	склали	групу	порівняння.

Результати та обговорення.	Для	підвищення	ефективності	прогнозу	були	побудовані	багатофак-
торні	логістичні	регресії,	що	враховують	не	тільки	незалежний,	але	і	сумісний	вплив	розглянутих	фак-
торів	ризику.	Для	цього	обчислювали	суму	балів	для	кожного	спостереження,	використовуючи	відпо-
відну	вагову	кваліфікацію	прогностичних	коефіцієнтів,	створену	за	допомогою	аналізу	Вальда.

На	 основі	 багатофакторної	 прогностичної	 моделі,	 був	 створений	 алгоритм	 визначення	 ризику	
розвит	ку	ВЕБ-	асоційованих	лімфом	у	пацієнтів	з	коінфікуванням	ВЕБ	та	ВІЛ.	

Висновки.	Створений	алгоритм	визначення	ризику	розвитку	ВЕБ-асоційованих	лімфом	у	пацієнтів	
з	ВІЛ	дає	змогу	виявити	хворих	з	різним	ризиком	розвитку	лімфом	за	умов	коінфікування	ВЕБ	та	ВІЛ,	
що	в	подальшому	створює	можливість	для	прогнозування	несприятливого	перебігу	ВІЛ-інфекції.

Запропонований	 алгоритм	 має	 високий	 показник	 прогностичної	 ефективності,	 що	 дає	 можливість	
визначати	ризик	на	індивідуальному	рівні	та	закладає	основи	оптимізації	діагностики	Епштейна—Бар	
вірусної	інфекції	у	ВІЛ-інфікованих	пацієнтів.

Ключовіслова
ВІЛ-інфекція, Епштейна—Барр вірусна інфекція, ВЕБ-асоційовані лімфоми. 
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ність	 від	 СНІДу	 більше	 ніж	 у	 2,5	 разу	 переви-
щила	загальнонаціональний	показник	[1].	Ус		та-
новлено	чітку	тенденцію	до	зростання	основ	них	
епідемічних	показників	ВІЛ-інфекції	в	регіоні	та	
країні	в	цілому	в	найближчі	роки	[6].	Провідну	
роль	серед	опортуністичних	інфекцій,	які	погір-
шують	прогноз	ВІЛ-інфекції,	відіграють	герпес-
вірусні	інфекції,	зокрема	вірус	Епштейна—Барр	
(ВЕБ).	Акту	аль	ність	проблеми	ВЕБ	в	осіб,	інфі-
кованих	ВІЛ,	пов’язана	із	широким	поширенням	
та	високим	ступенем	ураження	збудником,	роз-
витком	тяжких	і	загрозливих	для	життя	станів.	
За	даними,	опублікованими	на	офіційному	web-
сайті	ВООЗ,	які	отримано	у	серологічних	дослід-
женнях,	 близько	 97	 %	 ВІЛ-позитивних	 осіб	 у	
світі	інфіковані	ВЕБ.	

Значно	 вищий	 ризик	 розвитку	 злоякісних	
новоутворень	у	ВІЛ-інфікованих	осіб	порівняно	
із	загальною	популяцією	[3]	зумовлює	необхід-
ність	 визначення	 маркерів	 інфікування	 ВЕБ,	 з	
яким	асоціюється	такий	загрозливий	для	життя	
стан,	як	лімфома	[3].	Зарубіжні	діагностичні	про-
грами	 і	алгоритми	є	дорогими,	а	розрахунки	—
складними	[4,	5,	7].

Мета роботи	–	підвищити	ефективність	про-
гнозування	 розвитку	 лімфом,	 асоційованих	 з	
вірусом	 Епштейна—Барр	 у	 пацієнтів	 з	 ВІЛ-
інфекцією.

Матеріалитаметоди
Для	 поліпшення	 прогнозування	 розвитку	

ВЕБ-асоційованих	 лімфом	 у	 ВІЛ-інфікованих	
пацієнтів	проведено	порівняльний	аналіз	різних	
показників	 (клініко-епідеміологічних,	 лабора-
торних,	серологічних	тощо)	57	хворих	на	ВІЛ	з	
клінічним	 та	 лабораторним	 підтвердженням	
наявності	коінфікування	ВЕБ.

Вияви	первинної	лімфоми	ЦНС	зареєстрова-
но	у	7	(12,3	%)	хворих,	в	1	(1,8	%)	пацієнта	діаг-

ностовано	В-клітинну	великоклітинну	лімфому	
фронтальної	пазухи,	центробластний	варіант,	ще	
в	 1	 (1,8	 %)	 —	 лімфому	 Беркітта	 з	 ураженням	
шийних	лімфатичних	вузлів.	Дані	про	гістохіміч-
не	дослідження	лімфом	отримано	з	історій	хво-
роби.	Для	з’ясування	основних	тенденцій	розвит-
ку	лімфом	у	пацієнтів	з	коінфекцією	ВІЛ	та	ВЕБ	
проведено	 аналіз	 у	 двох	 групах	 —	 основній	
(9	пацієнтів	з	лімфомами)	і	контрольній	(48	хво-
рих	без	виявлених	новоутворень).

Результатитаобговорення
За	результатами	клініко-анамнестичних,	серо-

логічних	та	імунологічних	досліджень	установ-
лено,	що	ризик	розвитку	лімфом	асоціюється	з	
чоловічою	статтю	(r	=	+	0,33;	р	<	0,05),	наявністю	
IgG	VCA	ВЕБ	(r	=	+	0,27;	р	<	0,05)	і	IgG	EBNA	
ВЕБ	(r	=	+	0,25;	р	<	0,05),	рівнем	СD4-лімфоцитів	
(r	=	–	0,26;	р	<	0,05),	СD45-лейкоцитів	(r	=	–	0,30;	
р	<	0,05),	СD3-лімфоцитів	(r	=	–	0,28;	р	<	0,05).	
Значний	негативний	вплив	на	прогноз	має	клі-
нічна	стадія	ВІЛ	(r	=	+	0,40;	р	<	0,01).

На	підставі	визначених	клініко-імунологічних	
предикторів	розвитку	лімфом	створено	матема-
тичну	 модель	 прогнозування	 ризику	 їхнього	
розвитку	у	пацієнтів	на	ранніх	стадіях	коінфекції	
ВІЛ	та	ВЕБ.

За	 допомогою	 ROC-аналізу	 для	 кожного	 із	
чинників	визначено	точку	розмежування	значень	
(optimal	cut-off	value),	яка	забезпечує	його	мак-
симальну	прогностичну	цінність	за	показниками	
чутливості	та	специфічності	(рисунок).

Як	свідчать	дані	табл.	1	і	рисунка,	високу	чут-
ливість	до	визначення	розвитку	лімфом	у	паці-
єнтів	з	коінфекцією	ВЕБ	та	ВІЛ	мають:	виявлен-
ня	специфічних	IgG	VCA	ВЕБ	(AUC	(площа	під	
ROC-кривою)	 —	 0,667,	 чутливість	 –	 100	 %),	
рівень	IgG	EBNA	ВЕБ	>	2	(AUC	—	0,672,	чутли-
вість	—	100	%)	та	чоловіча	стать	(AUC	—	0,726,	

Таблиця 1.РезультатиROC-аналізущодовизначенняоптимальнихкритеріївоцінкиризикурозвиткулімфом
прикоінфекціївірусомЕпштейна—Барртавірусомімунодефіцитулюдини

Показник

ROC-аналіз

Точка
відсікання AUC Чутливість Специфічність

Рівень
значущості
(р)

Стать Чоловіча 0,726	(0,591—0,835) 88,9	(51,7—98,2) 56,2	(41,2—70,5) 0,001
Клінічна	стадія	ВІЛ IV 0,778	(0,648—0,877) 66,7	(29,9—92,5) 83,3	(69,8—92,5) <	0,001
CD3+-лімфоцити,	кл/мкл <	765 0,725	(0,590—0,835) 66,7	(29,9—92,5) 75,0	(60,4—86,4) 0,014
CD45+-лейкоцити,	кл/мкл ≤	825 0,736	(0,603—0,844) 66,7	(29,9—92,5) 81,3	(67,4—91,1) 0,008
CD4+-лімфоцити,	кл/мкл ≤	50 0,705	(0,569—0,818) 66,7	(29,9—92,5) 83,3	(69,8—92,5) 0,050
Виявлено	IgG	VCA	ВЕБ Так 0,667	(0,529—0,786) 100	(66,4—100,0) 33,3	(20,4—48,4) <	0,001
Виявлено	IgG	EBNA	ВЕБ >	2 0,672	(0,535—0,791) 100	(66,4—100,0) 35,4	(22,2—50,5) 0,035

Примітка. У дужках наведено 95 % довірчий інтервал. 
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чутливість	—	88,9	%).	Од		накові	показники	чут-
ливості,	 але	 різну	 специфічність	 до	 розвитку	
лімфом	 мають	 імунологічні	 показники:	 рівень	
СD4-лімфоцитів	 ≤	 50	 кл/мкл	 (AUC	 —	 0,705,	
чутливість	 —	 66,7	 %,	 специфічність	 —	 83,3	 %),	
СD3-лімфоцитів	 <	 765	 кл/мкл	 (AUC	 —	 0,725,	
чутливість	—	66,7	%,	специфічність	—	75,0	%)	і	
СD45-лейкоцитів	 ≤	 825	 кл/мкл	 (AUC	 —	 0,736,	
чутливість	 —	 66,7	 %,	 специфічність	 —	 51,3	 %).	

Високу	прогностичну	специфічність	мала	IV	клі-
нічна	стадія	ВІЛ	(AUC	—	0,778,	специфічність	—	
83,3	%).	

Результати	оцінки	шансів	та	ймовірності	роз-
витку	 лімфом	 при	 коінфекції	 ВЕБ	 та	 ВІЛ	 за	
однофакторними	логістичними	регресіями	наве-
дено	в	табл.	2.	

Аналіз	 даних	 однофакторного	 логістичного	
аналізу	(див.	табл.	2)	показав,	що	жоден	з	показ-

Рисунок. Предикторирозвиткулімфом(результатиROC-аналізу)
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ників	не	забезпечує	50	%	ймовірність	(Рmax)	роз-
витку	 ВЕБ-асоційованих	 лімфом.	 Якщо	 не	 до	-
сягнуто	критичного	рівня	показника,	визначено-
го	 за	 допомогою	 ROC-аналізу,	 то	 ймовірність	
розвитку	лімфом	у	пацієнтів	з	коінфекцією	ВЕБ	
та	 ВІЛ	 <	 10	 %.	 Це	 свідчить	 про	 необхідність	
оцінювати	 ризик	 розвитку	 ВЕБ-асоційованих	
лімфом	лише	за	сукупністю	чинників.	Для	під-
вищення	 ефективності	 прогнозу	 побудовано	
бага	тофакторні	логістичні	регресії,	що	врахову-
ють	 не	 лише	 незалежний,	 а	 і	 загальний	 вплив	
розглянутих	 чинників	 ризику.	 Обчислювали	
суму	балів	(∑ПК)	для	кожного	спостереження,	
використовуючи	відповідну	вагову	кваліфікацію	
прогностичних	 коефіцієнтів	 (ПК),	 створену	 за	
допомогою	 аналізу	 Вальда	 (див.	 табл.	 2).	 Так,	
належність	 до	 чоловічої	 статі	 оцінювали	 як	
+3	бали,	IV	клінічну	стадію	ВІЛ,	рівень	CD45+-
лей	ко	цитів	 ≤	 825	 кл/мкл	 і	 CD4+-лімфоцитів	
≤	 50	 кл/мкл	 —	 як	 +	6	 балів,	 рівень	 CD3+-лім-
фоцитів	 <	765	кл/мкл	—	 як	 +	4	 бали,	 наявність	
IgG	VCA	ВЕБ	—	як	+1	бал,	наявність	IgG	EBNA	
ВЕБ	>	2	—	як	+2	бали.	

Ранжування	за	показником	 інформативності	
Кульбака	 (І)	 показало,	 що	 перші	 місця	 серед	
показників,	що	визначають	імовірність	розвитку	
ВЕБ-асоційованих	лімфом,	посідають	IV	клініч-
на	стадія	ВІЛ	(І	—	1,50),	рівень	CD4+-лімфоцитів	
≤	 50	 кл/мкл	 (І	 —	 1,50)	 і	 CD45+-лейкоцитів	
≤	825	кл/мкл	(І	—	1,44).

За	допомогою	логістичного	регресійного	ана-
лізу	побудовано	рівняння	регресії:

Pл	=	1	:	(1	+	exp(z)),	
z	=	А	+	А1	·	∑ПК,	

де	Рл	–	імовірність	розвитку	лімфом	у	пацієнтів	
з	ВЕБ-інфекцією;	ехр	–	експоненціальна	функ-
ція;	 А,	 А1	 –	 розраховані	 коефіцієнти	 рівняння	
регресії:	 А	 =	 5,291;	 А1	 =	 –	0,2335;	 ∑ПК	 –	 сума	
прогностичних	 коефіцієнтів	 для	 кожного	 паці-
єнта,	 яку	 розглядали	 як	 єдиний	 інтегральний	

предиктор	 і	 використовували	 як	 аргумент	 для	
рівняння	логістичної	регресії.

Адекватність	 створеної	 моделі	 логістичної	
регресії	вихідним	даним	оцінювали	за	критерієм	
χ2	 Пірсона	 (χ2	 =	 22,8;	 р	 <	 0,001)	 та	 рівнем	 зна-
чущості	коефіцієнтів	регресії	за	критерієм	Валь-
да	(р	<	0,001).	

Залежність	теоретичної	ймовірності	розвитку	
лімфом	 у	 пацієнтів	 з	 коінфекцією	 ВЕБ	 та	 ВІЛ	
від	сумарного	бала,	розрахованого	за	7	показни-
ками,	представлена	на	рисунку.	Із	рисунку	видно,	
що	високий	ризик	(>	50	%)	прогнозується,	якщо	
∑ПК	за	всіма	складовими	≥	23	бали.	

Класифікація	 ступеня	 ризику	 розвитку	 лім-
фом	 за	 величиною	 сумарного	 бала	 дала	 змогу	
виділити	5	градацій	ризику:	якщо	∑ПК		≤	+9,	то	
ризик	 дуже	 низький	 (Рл	 <	 0,05);	 якщо	 +9	 <	
<	∑ПК	≤	+17,	то	ризик	низький	(Рл	—	0,05—0,24),	
якщо	+17	<	∑ПК		≤	+22,	то	ризик	помірний	(Рл	—	
0,25—0,49),	 якщо	 +22	 <	 ∑ПК	 ≤	 +28,	 то	 ризик	
високий	(Рл	—	0,50—0,80),	якщо	∑ПК	>	+28,	то	
ризик	дуже	високий	(Рл	>	0,80).

Таким	чином,	створена	багатофакторна	модель,	
яка	 враховує	 дані	 про	 стать	 пацієнта,	 клінічну	
стадію	 ВІЛ-інфекції,	 рівні	 CD3+-	 та	 CD4+-лім	-
фоцитів,	 CD45+-лейкоцитів	 і	 наявність	 сероло-
гічних	маркерів	IgG	VCA	ВЕБ	та	IgG	EBNA	ВЕБ,	
до	проведення	кількісного	визначення	ДНК	ВЕБ	
методом	 полімеразної	 ланцюгової	 реакції	 та	
застосування	інструментальних	методів	дослід-
ження	 дає	 змогу	 прогнозувати	 високий	 ризик	
розвитку	лімфом	у	пацієнтів	з	коінфекцією	ВЕБ	
та	ВІЛ	за	сумарною	бальною	оцінкою	7	показни-
ків	 з	 прогностичною	 точністю	 діагностичної	
ефективності	(ДЕ)	—	91,0	%	(чутливість	—	77,8	%,	
специфічність	—	93,8	%).

На	 основі	 багатофакторної	 прогностичної	
моделі	 створено	 алгоритм	 визначення	 ризику	
розвитку	ВЕБ-асоційованих	лімфом	у	пацієнтів	
з	коінфікуванням	ВЕБ	та	ВІЛ:

Таблиця 2.ПоказникиоцінкиймовірностірозвиткулімфомприкоінфекціївірусомЕпштейна—Барртавірусом
імунодефіцитулюдинизаданимиоднофакторногологістичногоаналізу

Показник

ROC-аналіз Логіт-аналіз Рівень
значущості
(р)

Аналіз
ВальдаПК/ІКритерій ВШ(95%ДІ) Імовірністьрозвитку

лімфом(Рmin/Рmax),у.о.

Стать Чоловіча 10,29	(1,13—93,2) 0,036/0,276 0,008 +3/0,68
Клінічна	стадія	ВІЛ IV 10,0	(1,99—50,32) 0,070/0,429 0,003 +6/1,50
CD3+-лімфоцити,	кл/мкл <	765 6,0	(1,25—28,74) 0,077/0,333 0,017 +4/0,83
CD45+-лейкоцити,	кл/мкл ≤	825 8,67	(4,75—42,89) 0,071/0,400 0,005 +6/1,44
CD4+-лімфоцити,	кл/мкл ≤	50 10,0	(1,99—50,32) 0,070/0,429 0,003 +6/1,50
Виявлено	IgG	VCA	ВЕБ Так 9,65	(1,0—176,18) 0,0/0,220 0,010 +1/0,13
Виявлено	IgG	EBNA	ВЕБ >	2 10,56	(1,0—192,5) 0,0/0,225 0,008 +2/0,29

Примітка. ВШ— відношення шансів; Рmin/Рmax — імовірність розвитку лімфом при коінфекції ВЕБ та ВІЛ за відсутності/наявності певного чин-
ника ризику; ПК — прогностичний коефіцієнт (бал); І — коефіцієнт інформативності Кульбака. У дужках наведено 95 % довірчий інтервал.

Tuberkuluz 2_2022.indd   15 17.06.2022   14:22:24



ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

16 ISSN 2220-5071 (Print), ISSN 2522-1094 (Online) • Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛінфекція • № 2 (49) • 2022

а)	перший етап	 —	 збір	 анамнестичних	 даних	
пацієнта	(стать,	клінічна	стадія	ВІЛ-інфекції);

б)	другий етап	 —	 проведення	 імунологічного	
дослідження	 рівня	 СD4-лімфоцитів,	 СD45-
лейкоцитів,	СD3-лімфоцитів	у	крові	хворого.	
На	 цьому	 етапі	 також	 виконують	 кількісне	
дослідження	 вмісту	 IgG	 VCA	 ВЕБ	 та	 IgG	
EBNA	ВЕБ;

в)	третій етап	—	оцінка	результатів	лаборатор-
них	досліджень	у	хворого	з	коінфекцією	ВЕБ	
та	ВІЛ	для	виявлення	критичних	рівнів	іму-
нологічних	показників,	які	підвищують	шанси	
розвитку	лімфом:	СD4-лімфоцити	≤	50	кл/мкл,	
СD3-лімфоцити	 <	 765	 кл/мкл,	 СD45-лей-
коцити	≤	825	кл/мкл;

г)	четвертий етап	—	обчислення	сумарного	про-
гностичного	бала	(∑ПК)	з	використанням	від-
повідної	 вагової	 кваліфікації	 діагностичних/
прогностичних	критеріїв	для	кожного	показни-
ка,	 який	 відхиляється	 від	 критичного	 рівня.	
Так,	 належність	 пацієнта	 до	 чоловічої	 ста		ті	
оцінювали	у	3	бали	(ПК	=	3),	IV	клінічну	ста	дію	
ВІЛ,	 рівень	 CD45-лейкоцитів	 ≤	 825	 кл/мкл,	
CD4-лімфоцитів	≤	50	кл/мкл	–	у	6	балів	(ПК	=	
=	6),	вміст	CD3-лімфоцитів	<	765	кл/мкл	—	
у	4	бали	(ПК	=	4),	наявність	IgG	VCA	ВЕБ	–	
у	 1	 бал	 (ПК	 =	 1),	 наявність	 IgG	 EBNA	 ВЕБ	
>	2	—	у	2	бали	(ПК	=	2)	(див.	табл.	2).
Оцінку	 ступеня	 ризику	 розвитку	 ВЕБ-асо	ці-

йованих	лімфом	проводять	за	такими	критеріями:	
–	 дуже низький ризик	 (Рл	 <	 0,05)	 —	 ∑ПК	 ≤	

≤	+9	балів;
–	 низький ризик	 (Рл	 0,05—0,24)	 —	 +9	 <	

<	∑ПК	≤	+17	балів;
–	 помірний ризик	(Рл	0,25—0,49)	—	+17	<	∑ПК	≤	

≤	+22	бали;
–	 високий ризик	(Рл	0,50—0,80)	—	+22<	∑ПК	≤	

≤	+28	балів;
–	 дуже високий ризик	(Рл	>	0,80)	—	∑ПК	>	28.	

Запропонований	алгоритм	дає	змогу	виявити	
хворих	 з	 різним	 ризиком	 розвитку	 лімфом	 за	
умов	коінфікування	ВЕБ	та	ВІЛ	і	прогнозувати	
несприятливий	перебіг	ВІЛ-інфекції.

Алгоритм	 можна	 застосовувати	 за	 наявності	
результатів	дослідження	не	7	показників,	а	лише	
окремих.	У	разі	сумарної	оцінки	досліджених	по	-

казників	≥	23	бали	можна	говорити	про	високу	
ймовірність	розвитку	ВЕБ-асоційованої	лімфоми.	

Для	ілюстрації	роботи	з	алгоритмом	наводимо	
клінічний	приклад.

Хворий М.,	36	років,	направлений	на	стаціонар-
не	лікування	23.09.2019	р.	у	відділення	№	3	місь-
кої	клінічної	лікарні	№	21	імені	проф.	Є.Г.	Поп-
кової	 м.	 Дніпра	 з	 діагнозом	 «ВІЛ-ін		фекція,	
IV	клінічна	стадія,	новоутворення	в	правій	пере-
орбітальній	ділянці?»	ВІЛ-інфекцію	діагносто-
вано	10	років	тому	[2].	

При	 надходженні	 до	 стаціонару:	 стан	 серед-
нього	ступеня	тяжкості,	скарги	на	біль	і	припух-
лість	у	ділянці	правої	очниці,	підвищення	темпе-
ратури	тіла	до	38,5	°С,	головний	біль.	При	огляді	
визначається	щільне	утворення	в	правій	періор-
бітальній	ділянці	переважно	в	лобній	частині.	

Дані	лабораторного	обстеження:	CD3-лім	фо-
цити	—	473	кл/мкл,	CD4-лімфоцити	—	35	кл/мкл,	
CD45-лейкоцити	 —	 672	 кл/мкл,	 виявлено	
IgG	VCA	ВЕБ	та	IgG	EBNA	ВЕБ	—	3,8.	

Вагова	кваліфікація	діагностичних	критеріїв:	
чоловіча	стать	—	3	бали,	клінічна	стадія	ВІЛ	—	
6	балів,	рівень	CD3-лімфоцитів	—	4	бали,	CD4-
лім	фоцитів	 —	 6	 балів,	 CD45-лейкоцитів	 —	
6	 балів,	 наявність	 IgG	 VCA	 ВЕБ	 та	 IgG	 EBNA	
ВЕБ	—	1	та	2	бали	відповідно.	Сума	балів	—	+28.	
При	проведенні	оцінки	показників	ризик	імовір-
ності	розвитку	ВЕБ	асо	ційованої	лімфоми	висо-
кий	(Рл	>	0,80).	За	ре		зультатами	гістохімічного	
дослідження	новоутворення	виявлено	В-клітинну	
великоклітинну	 лімфому	 фронтальної	 пазухи,	
центробластний	варіант.

Висновки
Запропонований	алгоритм	визначення	ризику	

розвитку	ВЕБ-асоційованих	лімфом	у	пацієнтів	
з	ВІЛ	містить	невелику	кількість	параметрів	і	не	
потребує	складних	розрахунків	та	значних	витрат	
на	проведення	дослідження,	що	дає	змогу	широ-
ко	використовувати	його	в	практичній	охороні	
здоров’я.

Алгоритм	має	високу	прогностичну	ефектив-
ність,	що	дає	змогу	визначати	ризик	у	конкрет-
ного	хворого	та	сприятиме	оптимізації	діагнос-
тики	ВЕБ-інфекції	у	ВІЛ-інфікованих	пацієнтів.	

Конфлікту інтересів немає. Участь авторів:	клінічна	частина	дослідження,	систематизація	та	аналіз	даних	—	О.А.	Кушнєрова;		
аналіз	та	інтерпретація	даних—	Л.Р.	Шостакович-Корецька;	участь	у	клінічній	частині	дослідження,	редагування	—	К.Ю.	Литвин;	
підготовка	статті	до	друку	—	О.В.	Шевельова.
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Determining the risk of developing EBV-associated lymphoma  
in HIV-infected patients

Objective	—	to	increase	the	efficiency	of	predicting	the	development	of	EBV-associated	lymphomas	in	
patients	with	HIV	infection.

Materials and methods. In	 order	 to	 improve	 the	 prediction	 of	 the	 development	 of	 Epstein—Barr	
associated	 lymphomas	 in	 HIV-infected	 patients,	 a	 comparative	 analysis	 of	 various	 indicators	 (clinical-
epidemiological,	 laboratory,	 serological,	 etc.)	 was	 carried	 out	 in	 57	 HIV	 patients	 who	 had	 clinical	 and	
laboratory	confirmation	of	the	presence	of	co-infection	with	the	Epstein—Barr.

Of	the	57	patients,	manifestations	of	primary	CNS	lymphoma	were	registered	 in	7	patients	(12.3	%),	
another	1	patient	was	diagnosed	with	B-cell	large	cell	lymphoma	of	the	frontal	sinus,	centroblastic	variant	
(1.8	%),	in	1	patient	—	Burkitt’s	lymphoma	with	lesions	of	the	cervical	lymph	nodes	(1.8	%).	To	clarify	the	
main	 trends	 in	 the	 development	 of	 lymphomas	 in	 patients	 with	 HIV	 and	 EBV	 coinfection,	 a	 detailed	
analysis	 was	 carried	 out	 in	 two	 groups:	 the	 main	 group	 consisted	 of	 9	 patients	 with	 lymphomas,	 the	
remaining	48	patients	without	detected	neoplasms	formed	the	comparison	group.

Results and discussion.	To	improve	the	efficiency	of	the	forecast,	multifactorial	logistic	regressions	were	
constructed,	taking	into	account	not	only	the	independent,	but	also	the	joint	influence	of	the	considered	
risk	factors.	To	do	this,	the	sum	of	the	scores	for	each	observation	was	calculated	using	the	corresponding	
predictive	coefficient	rank	qualification	created	using	the	Wald	analysis.	Based	on	a	multivariate	prognostic	
model,	an	algorithm	was	created	to	determine	the	risk	of	developing	EBV-associated	lymphomas	in	patients	
co-infected	with	EBV	and	HIV.

Conclusions.The	created	algorithm	for	determining	the	risk	of	developing	EBV-associated	lymphomas	
in	patients	with	HIV	makes	it	possible	to	identify	patients	with	different	risks	of	developing	lymphomas	
under	conditions	of	infection	with	EBV	and	HIV,	which	further	creates	the	possibility	for	predicting	an	
unfavorable	course	of	HIV	infection.

The	proposed	algorithm	has	a	high	predictive	efficiency,	which	makes	it	possible	to	determine	the	risk	at	
the	individual	level	and	lays	the	foundation	for	optimizing	the	diagnosis	of	Epstein—Barr	virus	infection	in	
HIV-infected	patients.

Keywords:	HIV	infection,	Epstein—Barr	virus	infection,	EBV-associated	lymphomas.
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Прогнозувати	дату	остаточного	закінчення	пан-
демії	 коронавірусної	 хвороби	 (COVID-19),	

асоційованої	із	SARS-CoV-2,	яка	розпочалась	у	
2019	 р.	 [16],	 нині	 неможливо.	 Вірус	 постійно	
мутує	та	стає	контагіознішим.	Цьому	небезпеч-
ному	інфекційному	захворюванню	приділяється	
пильна	увага	епідеміологів,	медичних	працівни-
ків,	економістів,	політиків	і	соціальних	структур	
у	 всіх	 країнах.	 Швидкими	 темпами	 перебудову-

ється	медична	інфраструктура	під	це	захворюван-
ня,	в	усьому	світі	активуються	програми	по	вак-
цинації.

За	три	роки	від	початку	пандемії	світова	меди-
цина	набула	нових	знань	про	етіологію	та	пато-
генез	небезпечного	інфекційного	захворювання,	
розроблено	 нові	 методи	 терапії	 патологічних	
станів	COVID-19	 і	профілактики	її	ускладнень	
на	амбулаторному	та	стаціонарному	етапах	[3].	
Визначено	рентгенологічні	критерії	діагностики	
вірусної	пневмонії,	асоційованої	із	SARS-CoV-2	© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛінфекція,2022
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Віддалені результати перебігу  
негоспітальної вірусної пневмонії COVID-19  
за даними комп’ютерної томографії

Мета роботи	— вивчити	в	динаміці	зміни	структури	легень	у	хворих	з	ускладненим	перебігом	негос-
пітальної	 вірусної	 пневмонії	 COVID-19	 шляхом	 програмної	 обробки	 даних	 комп’ютерної	 томографії	
органів	грудної	клітки	(КТ	ОГК)	та	визначити	особливості	змін	для	прогнозування	її	протікання.

Матеріали та методи.	 Проаналізовано	 динаміку	 даних	 КТ	 ОГК	 70	 пацієнтів	 на	 негоспітальну	
пневмонію	вірусної	етіології	(COVID-19).

	Діагноз	COVID-19	встановлювався	відповідно	до	чинних	протоколів	лікування	коронавірусної	хво-
роби.	 КТ	 ОГК	 проводили	 на	 сканері	 Aquilion	 TSX-101A	 Tochiba	 (Японія)	 із	 записом	 результатів	 на	
цифрові	носії	з	подальшою	їхньою	програмною	обробкою.

Результати та обговорення. Із	 70	 пацієнтів	 на	 негоспітальну	 пневмонію	 вірусної	 етіології	
(COVID-19)	у	21	пацієнта	(15	чоловіків	та	6	жінок)	встановлено	діагноз	«синдром	зникаючих	легень»,	
що	 становило	 30	 %	 від	 усіх	 обстежених.	 Випадків	 формування	 масивних	 фіброзних	 післязапальних	
змін	не	виявлено.

Проведено	програмне	опрацювання	даних	КТ	ОГК	пацієнтів	у	динаміці	протягом	6—12	міс.	У	серед-
ньому	 контрольні	 КТ	 ОГК	 проводили	 кожних	 2—3	 міс.	 При	 цьому	 визначали	 особливості	 динаміки	
денситометричних	показників,	за	якими	можна	прогнозувати	перебіг	негоспітальної	пневмонії	вірусної	
етіології	(COVID-19).

Висновки.	Враховуючи	великий	відсоток	діагностики	«легені,	що	зникає»,	зумовленого	автоімунним	
процесом	у	пацієнтів	з	ускладненим	перебігом	негоспітальної	вірусної	пневмонії	COVID-19,	необхідна	
розробка	методів	лікування.	З	метою	діагностики	ускладнень,	 їхньої	профілактики	та	прогнозування	
перебігу	тяжких	форм	пневмонії	COVID-19	необхідно	провести	КТ	ОГК	у	динаміці	з	проведенням	ден-
ситометричних	досліджень	легеневої	паренхіми.

Ключовіслова
COVID-19, комп’ютерна томографія, синдром «легені, що зникає», денситометрія, легеневий післязапальний 
фіброз.
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[1,	2].	У	2019—2020	рр.	у	міжнародних	 і	націо-
нальних	протоколах	з	лікування	COVID-19	було	
зазначено,	що	в	гостру	фазу	коронавірусної	хво-
роби	проведення	комп’ютерної	томографії	(КТ)	
органів	грудної	клітки	(ОГК)	необов’язкове	[5].	
Однак	 висока	 частота	 в	 3-ю	 хвилю	 пандемії	
COVID-19,	коли	штам	Дельта	домінував	у	попу-
ляції,	такого	тяжкого	ускладнення,	як	бульозна	
легенева	 емфізема	 (синдром	 «легені,	 що	 зни-
кає»),	що	виникало	у	гострий	період	захворюван-
ня	або	розвивалося	і	прогресувало	в	постковід-
ний	період	(через	3—4	міс)	після	стаціонарного	
лікування,	спонукало	переглянути	це	уявлення.	
За	даними	наших	досліджень,	на	частку	синдро-
му	 «легені,	 що	 зникає»	 серед	 усіх	 ускладнень	
негоспітальної	 пневмонії	 вірусної	 етіології	
(COVID-19)	 припадало	 30	 %	 [4].	 Це	 дало	 нам	
підставу	стверджувати,	що	КТ	ОГК	слід	прово-
дити	всім	пацієнтам	після	закінчення	стаціонар-
ного	курсу	лікування	і	ліквідації	гострого	респі-
раторного	 дистрес-синдрому	 (ГРДС),	 що	 дасть	
змогу	своєчасно	діагностувати	зміни	архітекто-
ніки	легень	та	ускладнення	цього	інфекційного	
захворювання	[4].	Питання	актуальності	моніто-
рування	 патологічних	 процесів	 у	 легенях	 при	
COVID-19	 розглядалось	 також	 зарубіжними	
дослідниками	[15].

Одним	із	помилкових	уявлень	є	діагноз	пост-
ковідного	фіброзу	легень,	про	який	у	перші	роки	
пандемії	 згадували	 майже	 в	 усіх	 публікаціях.	
Така	думка	дослідників,	імовірно,	сформувалася	
на	 підставі	 попереднього	 досвіду	 ускладнень	
тяжких	інфекційних	захворювань,	які	в	гострий	
період	супроводжувалися	розвитком	ГРДС.	Пост-
інфекційний	 фіброз	 розвивався	 після	 SARS	
(Severe	 Acute	 Respiratory	 Syndrome)	 у	 2002—
2003	рр.	[8]	і	близькосхідного	дихального	синд-
рому	MERS	(Middle	East	Respiratory	Syndrome)	
у	2012	р.	 [10,	11].	В	одному	 із	досліджень	про-
гресування	 фіброзних	 змін	 на	 комп’ютерних	
томограмах	ОГК	після	гострих	симптомів	захво-
рювання	спостерігали	протягом	7	років	[11].

Проте	 в	 наших	 дослідженнях	 таких	 усклад-
нень,	як	дифузні	фіброзні	зміни	внаслідок	негос-
пітальної	пневмонії	вірусної	етіології	(COVID-19),	
не	спостерігали	[4].	На	нашу	думку,	виникнення	
помилкових	уявлень	зумовлене	тим,	що	пацієн-
ти,	яким	встановлювали	діагноз	фіброзу,	не	мали	
архіву	 даних	 КТ	 ОГК	 за	 тривалого	 перебігу	
захворювання.	Через	3—4	міс	після	гострого	пере-
бігу	такі	рентгенологічні	симптоми,	як	консолі-
дація,	ретикулярні	зміни,	симптом	«бруківки»	[2,	
14]	з	ущільненням	патологічних	змін	у	легенях,	
по		милково	 трактували	 як	 фіброз.	 Однак	 через	
кілька	місяців	відбувалось	або	повне	розсмокту-
вання	 патологічного	 процесу,	 або	 формування	

бульозно-емфізематозних	 змін	 у	 легенях	 з	 ви	-
никненням	дифузної	емфіземи	легень.

Нині	Європейське	товариство	радіологів	реко-
мендує	 проводити	 КТ	 ОГК	 усім	 пацієнтам	 з	
респіраторними	симптомами	COVID-19	[18,	19].	
За	 даними	 китайських	 дослідників,	 чутливість	
КТ	ОГК	становить	97	%,	тому	цей	метод	реко-
мендують	використовувати	як	скринінговий	тест	
[7].	 Зазначено,	 що	 дані	 КТ	 ОГК	 корелюють	 з	
клінічними	даними,	сатурацією	кисню	(SaO2)	 і	
показниками	функції	зовнішнього	дихання	[3].	

За	даними	багатьох	зарубіжних	авторів	[9,	12,	
17,	 20,	 21],	 навіть	 через	 3	 міс	 після	 виписки	 зі	
стаціонару	у	17—91	%	хворих	на	негоспітальну	
пневмонію	 вірусної	 етіології	 (COVID-19),	 які	
потребували	 кисневої	 підтримки,	 зберігалися	
патологічні	зміни	на	комп’ютерних	томограмах	
ОГК,	 які	 поступово	 зникали	 протягом	 12	 міс.	
Найвиразні	ші	патологічні	зміни	на	комп’ютерних	
томограмах	спостерігали	у	пацієнтів,	які	лікува-
лися	у	відділеннях	інтенсивної	терапії	[13].	

Після	 двох	 років	 ретельних	 спостережень	 за	
пацієнтами,	які	перенесли	тяжку	негоспітальну	
пневмонію	вірусної	етіології	(COVID-19),	та	за	
даними	аналізу	моніторингу	комп’ютерних	томо-
грам	ОГК,	учені	дійшли	висновку,	що	зміни,	що	
спостерігаються	 у	 хворих	 через	 3	 міс	 після	
гострого	 періоду	 COVID-19	 і	 розсмоктуються	
протягом	 6—12	 міс,	 не	 є	 справжнім	 фіброзом.	
Оскільки	такі	зміни	за	щільністю	наближалися	
до	 щільності	 фіброзу,	 вони	 отримали	 назву	
«фіброзоподібні	зміни»,	які	потребують	спосте-
реження	до	12	міс	[9,	12,	21].	

Рекомендовано	спостереження	за	пацієнтами	
з	 патологічними	 ознаками	 на	 комп’ютерних	
томограмах	 ОГК	 після	 гострого	 періоду	 захво-
рювання	 з	 проведенням	 контрольної	 КТ	 через	
2—3	міс.	Під	час	моніторингу	пацієнта	з	новими	
рентгенологічними	симптомами	або	симптома-
ми,	 що	 прогресують,	 призначають	 контрольні	
КТ	ОГК	кожних	2—3	міс	для	оцінки	можливих	
ускладнень,	таких	як	тромбоз	дрібних	гілок	леге-
невих	 артерій,	 синдром	 «легені,	 що	 зникає»,	
пневмоторакс,	 пневмомедіастинум,	 супутні	 ін	-
фекції,	піопневмоторакс.

Оскільки	патологічні	процеси	в	легенях	після	
гострого	 періоду	 захворювання	 і	 ліквідації	
ГРДС	можуть	зберігатися	понад	3	міс,	а	рентге-
нологічні	симптоми	—	еволюціонувати	ще	про-
тягом	6—12	міс,	актуальною	є	розробка	методів	
діаг	ностики,	 які	 дають	 змогу	 прогнозувати	
перебіг	 негоспітальної	 вірусної	 пневмонії	
COVID-19.	

Щоб	уникнути	можливих	помилок	діагности-
ки	ускладнень	за	тривалого	перебігу	негоспіталь-
ної	 пневмонії	 вірусної	 етіології	 (COVID-19)	
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доцільно	 для	 прогнозу	 перебігу	 захворювання	
проводити	моніторинг	КТ	ОГК.	

Обробка	 зображень	 КТ	 ОГК	 і	 проведення	
денситометрії	 дасть	 змогу	 дослідити	 послідов-
ність	змін	структури	легеневої	тканини	та	ево-
люцію	рентгенологічних	елементів	протягом	три-
	валого	часу	—	до	повного	розсмоктування	пато-
логічних	змін	або	розвитку	ускладнень,	що	буде	
підставою	для	прогнозу	перебігу	негоспітальної	
пневмонії	вірусної	етіології	 (COVID-19)	ще	на	
ранніх	стадіях	захворювання	і	дасть	змогу	адек-
ватно	 скоригувати	 лікування.	 Доведено,	 що	 ре	-
зуль	тати	програмної	обробки	даних	КТ	у	динаміці	
корелюють	із	патоморфологічними	змінами	[6].	

Мета роботи –	 вивчити	 в	 динаміці	 зміни	
структури	легень	у	пацієнтів	з	ускладненим	пере-
бігом	негоспітальної	вірусної	пневмонії	COVID-19	
шляхом	 програмної	 обробки	 даних	 КТ	 ОГК	 та	
визначити	 особливості	 змін,	 за	 якими	 можна	
прогнозувати	її	перебіг.	

Матеріалитаметоди
Проаналізовані	 в	 динаміці	 дані	 КТ	 ОГК	

70	хворих	на	негоспітальну	пневмонію	вірусної	
етіології	(COVID-19),	які	перебували	на	лікуван-
ні	в	Національному	інституті	фтизіатрії	і	пуль-
монології	імені	Ф.Г.	Яновського	НАМН	України	
і	потребували	кисневої	підтримки.

Діагноз	COVID-19	установлювали	відповідно	
до	чинного	протоколу	лікування	коронавірусної	
хвороби	«Надання	медичної	допомоги	для	ліку-
вання	 коронавірусної	 хвороби	 (COVID-19)»,	
затвердженого	наказом	МОЗ	України	№	762	від	
2	 квітня	 2020	 р.	 (у	 редакції	 від	 11	 листопада	
2020	р.	№	2583).

Комп’ютерну	томографію	ОГК	проводили	за	
допомогою	сканера	Aquilion	TSX-101A	Tochiba	
(Японія)	із	записом	на	цифрові	носії	з	наступною	
програмною	обробкою.	

Результатитаобговорення
Серед	70	хворих	на	негоспітальну	пневмонію	

вірусної	етіології	(COVID-19)	виявлено	21	(30	%)	
пацієнта	(15	чоловіків	і	6	жінок	віком	від	24	до	
67	років)	з	рентгенологічними	ознаками	синдро-
му	 «легені,	 що	 зникає».	 Випадків	 формування	
масивних	фіброзних	післязапальних	змін	не	було.	
У	 поодиноких	 випадках	 спостерігали	 обмежені	
бронхоектатичні	та	бронхіолоектатичні	зміни.

Проведено	програмну	обробку	даних	КТ	ОГК	
у	 динаміці	 протягом	 6—12	 міс.	 У	 середньому	
контрольні	КТ	ОГК	виконували	кожних	2—3	міс.	
Визначали	 особливості	 динаміки	 денситомет-
ричних	показників,	за	якими	можна	прогнозува-
ти	 перебіг	 негоспітальної	 пневмонії	 вірусної	
етіології	(COVID-19).

Клінічнийвипадок

Пацієнт Д.,	1963	року	народження,	госпіталі-
зований	до	інституту	зі	скаргами	на	задишку	при	
незначному	фізичному	навантаженні,	кашель	із	
незначним	слизово-гнійним	мокротинням,	пору-
шення	сну,	зниження	SaO2	до	85—90	%.	Захворів	
гостро	 25.03.2021	 р.,	 коли	 з’явились	 загальна	
слабкість,	біль	у	горлі,	підвищення	температури	
тіла	 >	 39	 °С.	 Лікувався	 амбулаторно,	 приймав	
парацетамол,	«Фервекс®»,	«Новірин»	по	500	мг	
двічі	 на	 добу.	 Через	 тиждень	 стан	 погіршився.	
Дообстеження	 виявило	 позитивний	 результат	
полімеразної	ланцюгової	реакції	до	SARS-CoV-2.	
При	зниженні	SaO2	<	92	%	госпіталізований	до	
інфекційного	 відділення	 клінічної	 лікарні	 за	
місцем	 проживання,	 де	 перебував	 протягом	
3	тиж.	Поведено	КТ	ОГК.	Виявлено	КТ-ознаки	
двобічної	полісегментарної	вірусної	пневмонії.	

Стаціонарне	лікування	здійснювали	за	націо-
нальним	протоколом	«Надання	медичної	допо-
моги	 для	 лікування	 коронавірусної	 хвороби	
(COVID-19).	Проведено	оксигенотерапію,	анти-
коагулянтну,	 антибактеріальну,	 системну	 глю-
кокортикостероїдну	та	симптоматичну	терапію.	
За		гальний	стан	хворого	дещо	поліпшився.	Після	
виписки	зі	стаціонару	відзначав	поступове	поси-
лення	задишки,	підвищення	артеріального	тис-
ку,	 що	 стало	 приводом	 для	 госпіталізації	 до	
інституту.	

З	 анамнезу	 відомо,	 що	 пацієнт	 за	 3	 міс	 до	
COVID-19	лікувався	у	сімейного	лікаря	з	при-
воду	 гострого	 бронхіту.	 Проведено	 КТ	 ОГК.	
Патологічних	змін	не	виявлено.	Супутньої	пато-
логії	хворий	не	мав.

Після	дообстеження	в	інституті	пацієнту	при-
значено	терапію	за	національним	протоколом	–	
оксигенотерапію,	антикоагулянтну	(«Фленокс®»	
у	дозі	0,4	мл	підшкірно	двічі	на	добу),	антибакте-
ріальну	 (за	 існуючими	 показаннями	 —	 «Меро-
нем®»	 у	 дозі	 1,0	 г	 на	 100	 мл	 фізіологічного	 роз-
чину	внутрішньовенно	крапельно	тричі	на	добу	
протягом	10	діб),	системну	глюкокортикостеро-
їдну	терапію	(дексаметазон	у	дозі	8	мг	внутріш-
ньовенно	 крапельно	 на	 100	 мл	 фізіологічного	
розчину),	 додатково	 призначено	 патогенетичну	
інфузійну	 терапію	 протягом	 10	 діб:	 «Реосор-
білакт®»	у	дозі	200	мл/добу,	«Ксаврон»	(едаравон)	
у	 дозі	 30	 мг	 на	 100	 мл	 фізіологічного	 розчину,	
«Тіворель®»	 (L-аргінін	 з	 L-карнітин)	 у	 дозі	
100	мл/добу.	Пацієнт	добре	переносив	лікування.	
Відзначав	 зменшення	 задишки,	 поліпшення	 за	-
гального	стану,	нормалізацію	артеріального	тиску.

Після	виписки	зі	стаціонару	пацієнт	продов-
жив	приймати	антикоагулянтну	терапію	(«Кса	-
релто®»	у	дозі	20	мг/добу)	та	системні	глюкокор-
тикостероїди	 («Медрол®»	 з	 12	 мг),	 знижуючи	
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дозу	протягом	2	міс	під	контролем	лабораторних	
показників.	 Рекомендовано	 проводити	 конт-
рольні	КТ	ОГК	кожних	2—3	міс.

Нами	 проаналізовано	 показники	 КТ	 ОГК	 із	
архівних	 даних	 (за	 3	 міс	 до	 захворювання	
COVID-19),	 під	 час	 гострого	 періоду	 захворю-
вання	та	подальшого	моніторингу.	

За	 3	 міс	 до	 захворювання	 на	 коронавірусну	
пневмонію	на	комп’ютерній	томограмі	легеневі	
поля	звичайної	прозорості	без	патологічних	змін	
(рис.	1).	Середнє	значення	щільності	легеневої	
паренхіми	—	–	882	HU,	мінімальне	—	–	967	HU,	
максимальне	—	–	576	HU.

Під	 час	 гострого	 періоду	 COVID-19	
(13.04.2021	р.)	на	комп’ютерній	томограмі	біла-
терально	 спостерігаються	 ділянки	 «матового	

скла»,	консолідації	та	тромбоваскуліту.	Пато	ло-
гічний	процес	охоплює	практично	100	%	легень	
(рис.	2).

На	 комп’ютерній	 томограмі	 через	 2	 міс	
(07.06.2021	р.)	видно	значне	зменшення	запаль-
ного	процесу	в	легенях	–	повністю	розсмоктали-
ся	ділянки	консолідації,	поліпшилась	прозорість	
легеневої	паренхіми	(рис.	3).	На	цьому	тлі	від-
значено	 прогресування	 синдрому	 «легені,	 що	
зникає»,	про	що	свідчило	зменшення	середнього	
значення	 щільності	 легеневої	 паренхіми	 до	
–	897	HU,	мінімального	—	до	–	926	HU,	макси-
мального	—	до	–	848	HU,	тобто	зникнення	струк-
турних	елементів	легеневої	тканини.

Наступне	 КТ	 ОГК	 виконано	 через	 3	 міс	 –	
07.09.2021	р.	(рис.	4).	Прозорість	легень	майже	

Рис. 1. Комп’ютернатомограма(аксіальнийзріз)
хворогоД.за3місдозахворюваннянакоронавірусну
пневмонію

Рис. 3. Комп’ютернатомограма(аксіальнийзріз)
хворогоД.через2міс(07.06.2021р.)

Рис. 2. Комп’ютернатомограма(аксіальнийзріз)
хворогоД.підчасгострогоперіодуCOVID-19
(13.04.2021р.)

Рис. 4. Комп’ютернатомограма(аксіальнийзріз)
хворогоД.через3міс(07.09.2021р.)
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повністю	відновилася,	жодних	фіброзних	змін	не	
виявлено,	але	спостерігали	прогресування	син-
дрому	«легені,	що	зникає»:	зменшення	середньо-
го	 значення	 щільності	 легеневої	 паренхіми	 до	
–	930	HU,	мінімального	—	до	–	958	HU,	макси-
мального	—	до	–	891	HU.	Такі	значення	денсито-
метричних	 показників	 вказують	 на	 практично	
повну	відсутність	структурних	елементів	легень	
на	порівнюваних	у	динаміці	ділянках.

При	подальшому	проведенні	КТ	ОГК	спосте-
рігали	відновлення	прозорості	легень,	прогресу-
вання	синдрому	«легені,	що	зникає»	та	погіршен-
ня	самопочуття	хворого	—	збільшення	задишки	
при	фізичному	навантаженні	та	загальної	слаб-
кості.

Таким	 чином,	 якщо	 за	 даними	 повторної	
КТ	ОГК	виявлено	прогресування	розвитку	син-
дрому	«легені,	що	зникає»,	то	можна	прогнозу-
вати	подальший	його	розвиток	і	прогресування.	

З	 огляду	 на	 відсутність	 ефективного	 методу	
лікування,	його	розробка	є	актуальною.	

Висновки
1.	 На	 частку	 пацієнтів	 з	 бульозно-емфізема-

тозними	 ускладненнями	 (синдром	 «легені,	 що	
зникає»)	припадає	30	%	від	усіх	хворих	на	тяжку	
негоспітальну	 вірусну	 пневмонію	 (COVID-19),	
які	потребували	кисневої	підтримки.

2.	З	огляду	на	високу	частоту	виявлення	синд-
рому	«легені,	що	зникає»,	зумовленого	автоімун-
ними	процесами	у	хворих	з	ускладненим	пере-
бігом	негоспітальної	вірусної	пневмонії	COVID-19,	
необхідна	розробка	методів	його	лікування.

3.	Для	діагностики	ускладнень	і	прогнозуван-
ня	перебігу	тяжких	форм	негоспітальної	вірусної	
пневмонії	COVID-19	рекомендовано	проведення	
КТ	ОГК	у	динаміці	та	денситометричних	дослід-
жень	легеневої	паренхіми.

Конфлікту інтересів немає.	 Участь авторів:	 концепція	 та	 дизайн	 дослідження	 —	 О.К.	 Яковенко;	 збір,	 аналіз	 та	 інтерпретація	
даних,	 редагування	 статті	 —	 М.І.	 Линник;	 проведення	 КТ	 ОГК	 та	 аналіз	 результатів	 дослідження	 —	 Г.Л.	 Гуменюк;	 збір	 даних,	
клінічне	обстеження	та	проведення	лікування	—	В.І.	Ігнатьєва;	клінічне	обстеження	та	проведення	лікування	—	О.Р.	Тарасенко;	
аналіз	та	інтерпретація	даних,	редагування	статті	—	В.А.	Святненко.
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Remote results of the course of non-acute viral pneumonia COVID-19 
according to computed tomography

Objective —	to	study	the	dynamics	of	changes	in	the	structure	of	the	lungs	in	patients	with	a	complicated	
course	of	non-hospital	viral	pneumonia	COVID-19	by	programmatic	processing	of	computed	tomography	
(CT)	scan	data	and	to	determine	the	features	of	changes	to	predict	its	course.

Materials and methods. The	dynamics	of	these	CT	scan	70	patients	for	non-hospital	pneumonia	of	viral	
etiology	(COVID-19)	was	analyzed.	

The	diagnosis	of	COVID-19	was	established	in	accordance	with	the	current	protocols	for	the	treatment	
of	coronavirus	disease.	CT	scan	was	performed	on	the	scanner	Aquilion	TSX-101A	Tochiba	(Japan)	with	
the	recording	of	the	results	on	digital	media	with	their	subsequent	software	processing.	

Results and discussion.	Of	the	70	patients	for	non-hospital	pneumonia	of	viral	etiology	(COVID-19),	
21	patients	(15	men	and	6	women)	were	diagnosed	with	«disappearing	lung	syndrome»,	which	accounted	
for	30	%	of	all	those	examined.	Cases	of	the	formation	of	massive	fibrous	post-inflammatory	changes	were	
not	detected.

We	performed	software	processing	of	CT	data	of	patients’	OGC	in	dynamics	during	6—12	months.	On	
average,	control	CT	scans	of	the	OGC	were	performed	every	2—3	months.	At	the	same	time	we	determined	
the	peculiarities	of	densitometric	indexes	dynamics,	according	to	which	we	could	predict	the	course	of	non-
hospital	pneumonia	of	viral	etiology	(COVID-19).

Conclusions.	Given	the	high	percentage	of	diagnosis	of	«disappearing	 lung	syndrome»	caused	by	the	
autoimmune	process	in	patients	with	complicated	non-hospital	viral	pneumonia	COVID-19,	it	is	necessary	
to	develop	methods	 for	 its	 treatment.	In	order	to	diagnose	complications,	prevent	them	and	predict	the	
course	 of	 severe	 forms	 of	 pneumonia	 pneumonia	 COVID-19,	 it	 is	 necessary	 to	 conduct	 a	 CT	 scan	 in	
dynamics	with	densitometric	examinations	of	the	pulmonary	parenchyma.

Keywords:	 COVID-19,	 CT	 scan,	 disappearing	 lung	 syndrome,	 densitometry,	 pulmonary	 post-
inflammatory	fibrosis.
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Доведено	 ефективність	 відеоасистованих	
(VATS)	 резекцій	 легені	 при	 туберкульозі	

легень	 з	 множинною	 (МЛС-ТБ)	 і	 широкою	
лікарською	стійкістю	(ШЛС-ТБ).	Вони	є	альтер-
нативними	видами	хірургічних	втручань	у	тора-
кальній	хірургії,	мають	багато	переваг	порівняно	
з	класичними	операціями	з	торакотомією	(мен-
ший	травматизм	оперативного	втручання	(опе-
раційний	 доступ	 завдовжки	 5—7	 см),	 менший	
термін	перебування	хворого	у	стаціонарі,	менша	

потреба	в	післяопераційній	аналгезії,	рання	мобі-
лізація	пацієнта,	можливість	розширення	пока-
зань	до	оперативного	втручання	у	літніх	осіб	та	
хворих	 з	 обмеженими	 вітальними	 функціями,	
незначний	косметичний	дефект	[1]).	Недоліками	
VATS-втручань	є	недостатній	контроль	над	зоною	
оперативного	 втручання,	 труднощі	 з	 маніпуля-
ціями	хірурга	при	недостатньому	колапсі	легені,	
неможливість	повноцінної	пальпаторної	оцінки	
стану	паренхіми	легені,	труднощі	з	діями	хірурга	
за	наявності	виразного	злукового	процесу	в	плев-
ральній	порожнині,	технічна	складність	виконан-
ня	повноцінної	медіастинальної	лімфодисекції,	© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛінфекція,2022
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С.М. Шалагай, С.М. Білоконь, А.М. Степанюк
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології  
імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Малоінвазивні асистовані операції  
при хірургічному лікуванні хворих  
на хіміорезистентний туберкульоз

Мета роботи	— проаналізувати	з	використанням	власного	досвіду	можливості	застосування	мало-
інвазивних	 відеоасистованих	 (VATS)	 резекційних	 оперативних	 втручань	 при	 хірургічному	 лікуванні	
хворих	на	хіміорезистентний	туберкульоз	(ХРБТ).

Матеріали та методи.	 Проаналізовано	 результати	 застосування	 	 VATS-резекцій	 у	 79	 хворих	 на	
ХРТБ	за	період	з	2008	р.	до	2022	р.	При	відборі	кандидатів	на	VATS-резекції	перевагу	віддавали	пацієн-
там	з	обмеженими	периферичними	процесами.	Серед	пацієнтів	переважали	жінки	(50	(60	%)).

Результати та обговорення. Найчастіше	 хворих	 оперували	 з	 приводу	 туберкулом	 (36	 (43,2	 %)),	
дещо	рідше	–	з	приводу	фіброзно-кавернозного	туберкульозу	(ФКТ)	легень		(33	(39,6	%)).	Найменше	
проведено	 операцій	 з	 приводу	 пневмотораксу,	 кровохаркання	 і	 ХРТБ,	 ускладненого	 аспергільомою	
(по	 2	 (2,4	 %)	 випадки).	 Показаннями	 до	 виконання	 VATS-операцій	 були	 обмежені	 форми	 ХРТБ.	
Середня	інтраопераційна	крововтрата		становила	(103,8	±	12,3)	мл,	середній	термін	призначення	нарко-
тичних	анальгетиків		–		(1,1	±	0,1)	дня,	середня	тривалість	операції		–		(196,2	±	14,5)	хв,	середній	термін	
стаціонарного	лікування	–	(11,7	±	3,2)	дня.	Ефективним	лікування	було	у	74	(93,7	%)	хворих.	Леталь-
них	наслідків	не	було.	Післяопераційні	ускладнення	спостерігали	у	4	(5,1	%)	пацієнтів.	Рецидив	тубер-
кульозу	в	оперованій	легені	зареєстровано	в	1	(1,3	%)	хворого	через	2	міс	після	операції.	Йому	виконали	
VATS	в	обсязі	верхня	лобектомія	справа	з	приводу	фіброзно-кавернозного	туберкульозу.	Рецидив	спри-
чинений	недотриманням	хворим	специфічної	терапії	в	післяопераційний	період.	

Висновки.	VATS-резекції	частки	легені	є	малотравматичними	і	перспективними	методами	лікування,	
що	 забезпечують	 анатомічне	 препарування	 елементів	 кореня	 частки	 легені.	 Їх	 можна	 розглядати	 як	
альтернативу	відкритій	лобектомії.	

Ключовіслова
VATS-резекції, туберкульоз, малоінвазивні.
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використання	дорогого	хірургічного	інструмен-
тарію	[8,	15,	19].

Для	 вирішення	 питання	 про	 можливість	 ус	-
пішного	проведення	VATS-резекцій	у	хворих	на	
хіміорезистентний	 туберкульоз	 (ХРТБ)	 легень	
у	 доопераційний	 період	 необхідно	 за	 даними	
спіральної	комп’ютерної	томографії	органів	груд-
ної	порожнини	в	динаміці	провести	оцінку	меж	
поширення	патологічного	процесу,	переконатися	
у	відсутності	облітерації	плевральної	порожнини	
і	туберкульозного	ураження	трахеобронхіально-
го	дерева	на	боці	операції	[18].

Основними	 показаннями	 для	 проведення	
VATS-резекції	 легені	 є	 діагноз	 ХРТБ	 легень	 у	
фазі	стабілізації,	за	клінічною	формою	—	наяв-
ність	туберкулом,	фіброзно-кавернозного	тубер-
кульозу	(ФКТ),	циротичного	ТБ	з	поодинокими	
або	множинними	порожнинами	деструкції	роз-
міром	до	3	см	у	межах	зони	резекції,	периферич-
не	 розташування	 туберкульозного	 процесу	 в	
легені,	відсутність	бактеріовиділення	[2].

До	 протипоказань	 виконання	 VATS-резекції	
легені	належать	наявність	облітерації	плевраль-
ної	порожнини,	уражений	фіброз	кореня	легені,	
ТБ	бронхів	у	зоні	резекції,	відсутність	клініко-
рентгенологічної	стабілізації	ТБ	на	момент	опе-
рації,	гігантські	каверни,	прикоренева	локаліза-
ція	порожнин	деструкції,	соматична	патологія	в	
стадії	 декомпенсації,	 серцево-судинна	 і/або	
дихальна	недостатність	ІІ—ІІІ	ступеня	[2].

Мета роботи	—	проаналізувати	з	використан-
ням	власного	досвіду	можливості	застосування	
малоінвазивних	 відеоасистованих	 резекційних	
оперативних	втручань	при	хірургічному	лікуван-
ні	хворих	на	хіміорезистентний	туберкульоз.

Матеріалитаметоди
Проаналізовано	 результати	 застосування	

VATS-резекцій	у	79	хворих	на	ХРТБ	за	період	з	
2008	до	2022	р.

За	даними	резистентності	мікобактерій	тубер-
кульозу,	 найчастіше	 хворі	 прооперовані	 з	 при-
воду	 МЛС-ТБ	 (мультирезистентний	 туберку-
льоз	 (МРТБ)	 —	 65	 (78,0	 %),	 ШЛС-ТБ	 —	 14	
(16,8	%)).	Такий	розподіл	можна	пояснити	тим,	
що	при	відборі	кандидатів	на	VATS-резекції	пере-
вагу	віддавали	пацієнтам	з	обмеженими	перифе-
ричними	 процесами,	 частка	 яких	 серед	 хворих	
на	ШЛС-ТБ	незначна.

Серед	 прооперованих	 пацієнтів	 переважали	
жінки	(50	(60	%)).	Це	пояснюється	більшою	при-
хильністю	жінок	до	виконання	VATS-втручань	у	
зв’язку	з	меншим	косметичним	дефектом.

Перед	операцією	пацієнту	накладали	штучний	
пневмоторакс	на	боці	запланованого	втручання,	
проводили	рентгенографію	грудної	клітки	в	двох	

проєкціях	 або	 спіральну	 комп’ютерну	 томогра-
фію	органів,	що	дає	змогу	візуалізувати	злуковий	
процес,	визначити	наявність	тотальної	облітера-
ції	плевральної	порожнини,	яка	є	протипоказан-
ням	для	проведення	VATS-резекції	[6,	12,	14,	17].	
Оперативне	втручання	проводили	під	однолеге-
невою	або	роздільною	інтубацією	двопросвітною	
трубкою,	 що	 дає	 змогу	 виконати	 роздування	
необхідного	відділу	легені	[16].	Для	полегшення	
маніпуляцій	 у	 рані	 та	 кращої	 візуалізації	 зони	
операційного	інтересу	застосовували	повороти	і	
підйоми	 операційного	 столу,	 що	 забезпечувало	
пасивне	зміщення	колабованої	легені	у	необхід-
ний	бік	[3,	5,	9,	20].	

Оперативне	 втручання	 починали	 з	 розрізу	
м’яких	тканин	грудної	клітки	завдовжки	до	2	см	
на	глибину	до	парієтальної	плеври	з	пальцевим	
проникненням	у	плевральну	порожнину	і	част-
ковим	 пальцевим	 пневмолізом	 (за	 наявності	
злук).	 Установлювали	 торакопорт	 і	 проводили	
VATS-ревізію	гемотораксу	[7,	10,	11,	13].

Мініторакотомний	доступ	виконували	в	5-му	
або	 6-му	 міжребер’ї,	 при	 верхній	 лобектомії,	
пульмонектомії,	резекції	середньої	частки	справа	
або	язичкових	сегментів	зліва	—	між	передньою	
і	 задньою	 аксилярними	 лініями,	 при	 нижній	
лобектомії	—	між	задньою	аксилярною	та	лопат-
ковою	 лініями,	 при	 резекції	 S2	 або	 S6	 —	 між	
лопатковою	і	паравертебральною	лініями.	У	разі	
поганої	 виразності	 міжчасткових	 борозен	 чи	
знач	ному	злуковому	процесі	в	плевральній	по	-
рожнині	 мініторакотомію	 проводять	 під	 кутом	
лопатки	[4].	

При	VATS-лобектоміях	і	типових	сегментек-
томіях	виконували	роздільну	обробку	всіх	еле-
ментів	 кореня	 легені.	 У	 деяких	 випадках	 для	
економії	 матеріальних	 засобів,	 крім	 одноразо-
вого	 ендоскопічного	 інструментарію,	 засто-
совува	ли	 багаторазові	 зшивальні	 апарати	
(УС-30).

При	проведенні	VATS-резекцій	обсягом	понад	
3	сегменти	легень	з	метою	профілактики	верхів-
кових	залишкових	плевральних	порожнин	вико-
нували	 ендоскопічну	 апікальну	 плевректомію	
методом	повзучого	інфільтрату	із	застосуванням	
френікотрипсії	шляхом	затискання	стовбура	діа-
фрагмального	нерва	ендоскопічним	затискачем	
і	накладання	штучного	пневмоперитонеуму	для	
оборотного	 підняття	 купола	 діафрагми	 на	 боці	
операції	одразу	після	втручання	(патент	України	
на	корисну	модель	№	142974).

Після	проведення	VATS-резекції	в	необхідно-
му	обсязі	досягали	стійкого	гемостазу	і	аероста-
зу,	проводили	дренування	плевральної	порожни-
ни	 та	 пошарове	 ушивання	 мініторакотомного	
доступу.
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Конфлікту інтересів немає. Участь авторів:	концепція	і	дизайн	дослідження	—	М.С.	Опанасенко,	О.В.	Терешкович,	В.І.	Лисенко;	
збір	матеріалу	—	О.В.	Терешкович,	В.І.	Лисенко,	Б.М.	Конік,	Л.І.	Леванда,	С.М.	Білоконь,	С.М.	Шалагай;	обробка	матеріалу	—	
М.Ю.	 Шамрай,	 О.Д.	 Шестакова,	 М.І.	 Калениченко,	 А.М.	 Степанюк;	 написання	 тексту	 —	 О.В.	 Терешкович,	 В.І.	 Лисенко,	
Б.М.	Конік,	М.Ю.	Шамрай,	С.М.	Шалагай,	С.М.	Білоконь;	статистичне	опрацювання	даних	—	Л.І.	Леванда,	М.І.	Калениченко,	
А.М.	Степанюк;	редагування	тексту	—	М.Ю.	Шамрай,	О.Д.	Шестакова,	С.М.	Білоконь,	С.М.	Шалагай.

Результатитаобговорення
Проведено	аналіз	VATS-втручань	у	хворих	на	

ХРТБ	за	обсягом	резекції	(табл.	1).	Установлено,	
що	в	майже	половині	випадків	проведено	типову	
VATS-лобектомію	 —	 40	 (50,6	 %),	 найчастіше	 —	
верхню	лобектомію	справа.	Друге	місце	за	час-
тотою	 посідали	 сегментарні	 резекції	 (типова	
сегментектомія	—	16	(19,2	%),	атипова	сегмент-
ектомія	—	11	(13,2	%)).	Інші	види	VATS-резек	цій	
застосовували	рідше:	пульмонектомія	—	5	(6,0	%)	
спостережень,	нижня	білобектомія	—	3	(3,6	%),	
комбінована	 резекція	 нижньої	 частки	 і	 S6	 —	
4	(4,8	%).	

Дані	щодо	форми	ХРТБ	легень,	з	приводу	якої	
виконано	 оперативне	 втручання,	 наведено	 в	
табл.	2.

Найчастіше	 хворих	 оперували	 з	 приводу	
туберкулом	(36	(43,2	%)),	дещо	рідше	—	з	при-
воду	ФКТ	легень	(33	(39,6	%)).	Найменше	про-
ведено	операцій	з	приводу	пневмотораксу,	крово-
харкання	 і	ХРТБ,	ускладненого	аспергільомою	
(по	 2	 (2,4	 %)	 випадки).	 Отримані	 результати	
свідчать,	 що	 показаннями	 до	 виконання	 VATS-
операцій	були	обмежені	форми	ХРТБ.

Окремо	 проаналізували	 результати	 застосу-
вання	VATS-резекцій	за	такими	критеріями,	як	
середня	інтраопераційна	крововтрата	((103,8	±	
±	12,3)	мл),	середній	термін	призначення	нарко-
тичних	 анальгетиків	 ((1,1	 ±	 0,1)	 дня),	 середня	
тривалість	операції	((196,2	±	14,5)	хв),	середній	
термін	 стаціонарного	 лікування	 ((11,7	 ±	 3,2)	
дня).	

Ефективним	 лікування	 було	 у	 74	 (93,7	 %)	
хворих.	Летальних	наслідків	не	було.

Післяопераційні	 ускладнення	 спостерігали	 у	
4	(5,1	%)	пацієнтів,	з	них	у	3	ускладнення	були	
ліквідовані,	в	одного	мала	місце	обмежена	сано-
вана	залишкова	плевральна	порожнина.

Рецидив	ТБ	в	оперованій	легені	зареєстровано	
в	 1	 (1,3	 %)	 хворого	 через	 2	 міс	 після	 операції.	
Йому	виконали	VATS	в	обсязі	верхня	лобектомія	
справа	з	приводу	ФКТ.	Рецидив	ТБ	спричинений	
недотриманням	 хворим	 специфічної	 терапії	 в	
післяопераційний	період.	

Висновки
VATS-резекції	частки	легені	є	малотравматич-

ними	і	перспективними	методами	лікування,	що	
забезпечують	анатомічне	препарування	елемен-
тів	кореня	частки	легені.	Їх	можна	розглядати	як	
альтернативу	 відкритій	 лобектомії.	 Широкому	
використанню	 методу	 перешкоджає	 вартість	
ендоскопічних	 інструментів.	 Протипоказанням	
до	VATS-резекції	є	виразний	фіброз	кореня	леге-
ні	 та	 злуковий	 процес	 унаслідок	 тривалого	
запального	 процесу	 і	 тривалого	 медикаментоз-
ного	лікування.

Таблиця 1.РозподілхворихзаобсягомVATS-резекції

ОбсягVATS-резекцій
Кількість
випадків

Абс. %

Типова		
лобектомія	

Верхня	частка	зліва 12 15,1	
Нижня	частка	зліва 7 8,8	
Верхня	частка	справа 14 17,6	
Нижня	частка	справа 7 8,8	

Типова		
сегментектомія

S6	справа 3 3,6	
S6	зліва 5 	6	
S2	справа 3 3,6	
S2	зліва 3 3,6
S1-S2	справа 2 2,4	

Атипова		
сегментектомія

S6	справа 4 4,8	
S6	зліва 3 3,6	
S2	справа 2 2,4	
S2	зліва 2 2,4	

Пневмонектомія	справа 3 3,6	
Пневмонектомія	зліва 2 2,4	
Комбінована	резекція	(типова	верхня	
лобектомія	справа	і	сегментарна	резекція	S6)

4 4,8	

Типова	нижняя	білобектомія 3 3,6	

Таблиця 2.Розподілхворихзаформоютуберкульозу
легень

Клінічнаформатуберкульозулегень

Кількість
випадків

n %

Фіброзно-кавернозний 33 39,6	
Солітарні	туберкуломи 22 26,4	
Дисемінований	ТБ		
(множинні	туберкуломи)

	
14

	
16,8	

Циротичний	ТБ 4 4,8	
Пневмоторакс	+	ХРТБ 2 2,4	
Кровохаркання	+	ХРТБ 2 2,4	
Аспергільома	+	ХРТБ 2 2,4	
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Minimally invasive assisted surgeries in surgical treatment  
of patients with chemoresistent tuberculosis

Objective —	to	analyze	in	our	own	experience	the	possibility	of	using	minimally	invasive	video-assisted	
resection	surgery	in	the	surgical	treatment	of	patients	with	chemoresistant	tuberculosis.

Materials and methods.	An	analysis	of	the	results	was	conducted	application	of	79	VATS	resections	in	
patients	 with	 HRTB	 for	 the	 period	 from	 2008	 to	 2022.	 When	 selecting	 candidates	 for	 VATS	 resection,	
preference	was	given	to	patients	with	limited	peripheral	processes.

Results and discussion. Among	 the	 operated	 patients	 in	 almost	 half	 of	 the	 cases	 a	 typical	 VATS-
lobectomy	was	performed	—	40	(50.6	%).	The	most	common	typical	upper	lobectomy	on	the	right	was	14	
(16.8	%)	observations.	In	second	place	in	terms	of	frequency	are	segmental	resections:	typical	segmentec-
tomy	—	16	(19.2	%);	atypical	segmentectomy	—	11	(13.2	%)	observations.	Other	types	of	VATS	resections	
were	 performed	 less	 frequently:	 pulmonectomy	 —	 5	 (6	 %),	 lower	 whitebectomy	 —	 3	 (3.6	 %),	 combined	
resection	of	the	lower	lobe	and	S6	—	4	(4.8	%)	observations.

The	most	frequently	studied	patients	were	operated	on	for	tuberculosis	36	(43.2	%),	on	the	second	stage	
of	the	operation	were	performed	for	pulmonary	FCT	—	33	(39.6	%)	observations.	There	were	4	(4.8	%)	
patients	operated	on	for	cerotic	tuberculosis.	Pulmonary	FCT	—	33	(39.6	%).	Operations	for	pneumothorax,	
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hemoptysis	and	HRT	complicated	by	aspergilloma	were	performed	2	(2.4	%)	in	each	of	the	nosologies.	The	
results	show	that	the	indications	for	VATS	operations	were	limited	forms	of	HRTB.

Conclusions.	VATS-resections	of	 the	 lung	 lobe	are	minimally	 invasive	and	promising	 treatments	 that	
provide	 anatomical	 preparation	 of	 the	 elements	 of	 the	 root	 of	 the	 lung.	 They	 can	 be	 considered	 as	 an	
alternative	to	open	lobectomy.	Extensive	use	of	this	method	is	hampered	by	severe	pulmonary	fibrosis	and	
the	connective	tissue	process,	due	to	the	long	inflammatory	process	and	long-term	medical	treatment,	and	
the	cost	of	endoscopic	instruments.	

Keywords:	VATS	resections,	tuberculosis,	minimally	invasive.

Контактна інформація:

Опанасенко Микола Степанович,	д.	мед.	н.,	проф.,	зав.	відділу	торакальної	хірургії	і	інвазивних	методів	діагностики	
03038,	м.	Київ,	вул.	Амосова,	10	
E-mail:	opanasenko@ifp.kiev.ua

Стаття	надійшла	до	редакції	8	червня	2022	р.

ДЛЯциТУВАННЯ
•	 Опанасенко	 М.С.,	 Терешкович	 О.В.,	 Лисенко	 В.І.,	 Шамрай	 М.Ю.,	 Шестакова	 О.Д.,	 Конік	 Б.М.,	 Леванда	 Л.І.,	 Калениченко	 М.І.,	 Шалагай	 С.М.,	

Білоконь	С.М.,	Степанюк	А.М.	Малоінвазивні	асистовані	операції	при	хірургічному	лікуванні	хворих	на	хіміорезистентний	туберкульоз	//	Туберкульоз,	
легеневі	хвороби,	ВІЛінфекція.—		2022.—	№	2	—	C.	24—	28.	doi:	10.30978/TB-2022-2-24.

•	 Opanasenko	MS,	Tereshkovich	OV,	Lysenko	VI,	Shamray	MYu,	Shestakova	OD,	Konik	BN,	Levanda	LI,	Kalinichenko	MI,	Shalagay,	Bilokon	SM,	Stepaniuk	AN.	
Minoinvasive	 assisted	 surgeries	 in	 surgical	 treatment	 of	 patients	 with	 chemorresistent	 tuberculosis.	 Tuberculosis,	 Lung	 Diseases,	 HIV	 Infection.	 	2022;2:	24-28.	
doi:10.30978/TB-2022-2-24.

Tuberkuluz 2_2022.indd   28 17.06.2022   14:22:26



DOI: http://doi.org/10.30978/TB-2022-2-29

29ISSN 2220-5071 (Print), ISSN 2522-1094 (Online) • Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛінфекція • № 2 (49) • 2022

ВИПАДОК З ПРАКТИКИ

Установлено,	 що	 у	 пацієнтів	 з	 одночасним	
перебігом	 туберкульозу	 та	 COVID-19	 імо-

вірність	тяжкого	перебігу	і	летального	наслідку	
вища,	ніж	у	хворих	лише	на	COVID-19	[1,	2,	20].	
Вагітні	жінки	та	жінки	після	пологів	мають	під-
вищений	ризик	розвитку	туберкульозу,	що	при-
зводить	 до	 негативних	 наслідків,	 зокрема	 до	
передчасних	 пологів,	 затримки	 внутрішньо-
утробного	 розвитку	 плода,	 збільшення	 частоти	

материнської	та	перинатальної	смертності	тощо	
[9,	17,	18].

За	даними	літературних	джерел	[1,	3,	5,	6,	23],	
вагітні	 жінки	 з	 COVID-19	 мають	 підвищений	
ризик	 тяжкого	 перебігу	 (зокрема	 з	 летальним	
наслідком)	захворювання	з	ризиком	передчасних	
пологів.	Клінічна	картина	та	перебіг	COVID-19	
у	вагітних	варіюють	від	безсимптомних	до	тяж-
ких	з	летальним	наслідком.

Як	 виявили	 R.R.	 Galang	 та	 співавт.	 [10],	 не	-
сприятливими	наслідками	вагітності	з	COVID-19	
є	невиношування	вагітності,	передчасні	пологи	© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛінфекція,2022
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О.М. Разнатовська, О.С. Шальмін, В.Г. Сюсюка, Ю.В. Мирончук,  
А.В. Федорець, О.А. Світлицька
Запорізький державний медичний університет, Україна

Перебіг вагітності та рецидиву туберкульозу 
після перенесеного COVІD-19

Представлено	власне	спостереження	перебігу	вагітності	та	туберкульозу	після	перенесеного	COVІD-19	
у	пацієнтки,	яка	перебувала	на	лікуванні	у	відділенні	легеневого	туберкульозу	№	2	Запорізького	регіо-
нального	фтизіопульмонологічного	клінічного	лікувально-діагностичного	центру.	Жінка,	яка	9	років	
тому	хворіла	на	туберкульоз	легень,	на	20-му	тижні	вагітності	перенесла	COVID-19	з	легким	перебігом.	
Жодного	лікування	не	отримувала.	Пацієнтка	відповідально	ставилася	до	диспансерного	спостережен-
ня	 у	 фтизіатра	 і	 регулярно	 проходила	 профілактичний	 огляд.	 На	 32-му	 тижні	 вагітності	 пацієнтку	
госпіталізовано	до	відділення	реанімації	та	інтенсивної	терапії	обласного	перинатального	центру	з	пре-
еклампсією	 середньої	 тяжкості,	 ознаками	 внутрішньоутробної	 гіпоксії	 плода.	 Мати	 потребувала	
медичної	допомоги.	Через	3	дні	після	госпіталізації	з	огляду	на	дистрес	плоду	та	прееклампсію	при-
йнято	рішення	про	проведення	оперативного	розродження	шляхом	кесаревого	розтину.	Дитина	наро-
дилася	живою,	вертикальної	передачі	COVID-19	не	діагностовано.	Через	наявність	в	анамнезі	туберку-
льозу	жінці	проведено	рентгенологічне	дослідження	органів	грудної	порожнини.	Виявлено	реактива-
цію	специфічного	процесу	на	тлі	метатуберкульозних	змін.	За	результатами	дообстеження	діагносто-
вано	 мультирезистентний	 туберкульоз	 з	 деструктивним	 процесом	 у	 легені.	 Хвору	 переведено	 у	
Запорізький	 регіональний	 фтизіопульмонологічний	 клінічний	 лікувально-діагностичний	 центр	 для	
подальшого	 лікування.	 Призначено	 курс	 антимікобактеріальної	 терапії	 за	 схемою	 модифікованого	
короткострокового	 режиму	 лікування.	 Відзначено	 швидку	 позитивну	 динаміку:	 стійке	 припинення	
бактеріовиділення	через	1	міс	терапії,	 	загоєння	деструкції	з	формуванням	залишкових	посттуберку-
льозних	змін	через	2	міс.	Представлений	клінічний	випадок	демонструє	негативний	вплив	COVID-19	
як	на	перебіг	вагітності	(прееклампсія	середньої	тяжкості,	що	спричинило	передчасні	пологи	з	кесаре-
вим	розтином	на	32-му	тижні	вагітності),	так	і	на	реактивацію	туберкульозного	процесу	з	перебігом	у	
вигляді	мультирезистентного	туберкульозу.		На	перебіг	туберкульозу	COVID-19	негативно	не	вплинув.

Ключовіслова
Вагітність, туберкульоз, COVІD-19.
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та	вертикальна	передача	за	даними	лабораторних	
досліджень.

H.	Wang	та	співавт.	[1]	у	систематичному	огля-
ді	9	баз	даних	проаналізували	клінічні	результа-
ти	 вагітних	 та	 невагітних	 жінок,	 інфікованих	
COVID-19.	 Дослідники	 встановили,	 що	 на	 від-
міну	від	невагітних	осіб	вагітні	жінки	з	COVID-19	
мають	значно	більшу	ймовірність	госпіталізації	
у	 відділення	 інтенсивної	 терапії	 з	 потребою	
застосування	штучної	вентиляції	легень	і	досто-
вірно	вищий	показник	смертності.

A.	Agolli	та	співавт.	[3],	проаналізувавши	дже-
рела	 літератури,	 виявили,	 що	 серед	 вагітних	
жінок	з	позитивним	результатом	на	вірус	SARS-
CoV-2	у	6,47	%	випадків	мало	місце	переривання	
вагітності,	у	96,55	%	—	мимовільні	викидні.

Метою	 метааналізу	 24	 досліджень	 J.	 Juan	 та	
співавт.	 [13]	було	оцінити	вплив	COVID-19	на	
материнські,	перинатальні	та	неонатальні	резуль-
тати	у	вагітних	жінок	з	COVID-19.	Виявлено,	що	
найчастішими	 симптомами	 при	 госпіталізації	
були	лихоманка,	кашель,	задишка,	стомлюваність	
і	 міалгія.	 Частота	 тяжкої	 пневмонії	 становила	
14	%.	Частота	мимовільних	викиднів	та	перери-
вання	вагітності	була	дуже	низькою	(зафіксова-
но	лише	4	випадки),	що	суперечить	даним	інших	
дослідників	 [3].	 Термін	 вагітності	 на	 момент	
пологів	становив	від	28	до	41	тиж.	У	78	%	випад-
ків	 пологи	 завершилися	 кесаревим	 розтином.	
Близько	третини	новонароджених	було	переве-
дено	до	відділення	реанімації,	з	них	в	1	дитини	
зафіксовано	 неонатальну	 асфіксію,	 що	 спричи-
нила	 смерть.	 Лише	 у	 3	 новонароджених	 був	
позитивний	результат	на	SARS-CoV-2.	Із	вагіт-
них	жінок	з	тяжким	перебігом	COVID-19	7	по	-
мерло.	Зареєстровано	4	внутрішньоутробні	смер-
ті	плода	(одна	при	вагітності	двійнею),	2	неона-
тальні	смерті	(при	вагітності	двійнею).

B.J.F.	 Huntley	 та	 співавт.	 [12]	 установили,	 що	
при	 вагітностях,	 ускладнених	 інфекцією	 SARS-
CoV-2,	 були	 низькі	 показники	 материнської	 і	
неонатальної	смертності	та	вертикальної	передачі	
SARS-CoV-2.	Частота	передчасних	пологів	стано-
вила	20	%,	кесаревого	розтину	—	понад	80	%.

Результати	дослідженні	D.	Di	Mascio	та	спів-
авт.	[6]	свідчать	про	те,	що	серед	госпіталізованих	
вагітних	з	COVID-19	понад	90	%	мали	пневмонію	
або	перенесли	її,	а	найчастішим	несприятливим	
наслідком	були	передчасні	пологи.	Автори	зазна-
чили,	 що	 COVID-19	 був	 пов’язаний	 з	 більшою	
частотою	 передчасних	 пологів,	 прееклампсії,	
кесаревого	розтину	та	перинатальної	смерті.

F.	 Parazzini	 та	 співавт.	 [14]	 проаналізували	
випадки	 пологів	 у	 жінок,	 інфікованих	 SARS-
CoV-2.	Виявлено,	що	7	із	13	вагітних	за	тяжкістю	
стану	 мали	 показання	 до	 кесаревого	 розтину.	

У	немовлят,	народжених	за	допомогою	кесарево-
го	розтину,	тест	на	SARS-CoV-2	був	позитивним.	

I.	Bellos	та	співавт.	[5]	провели	метааналіз	для	
оцінки	материнських	і	перинатальних	наслідків	
у	вагітних	з	COVID-19	та	виявлення	чинників,	
пов’язаних	 із	перинатальною	передачею	вірусу.	
Встановлено,	 що	 найчастішими	 симптомами	 у	
вагітних	 були	 лихоманка,	 кашель	 та	 задишка,	
тяжкий	стан	мав	місце	лише	в	11	%	пацієнток.	
У	 4	 випадках	 зареєстровано	 вертикальну	 пере-
дачу	SARS-CoV-2.	Повідомлено	про	2	випадки	
материнської	смерті	та	3	випадки	мертвонарод-
ження.	Передчасні	пологи	зареєстровано	у	29,7	%	
спостережень.	 Автори	 дійшли	 висновку,	 що	
ризик	вертикальної	передачі	залежить	від	тяжко-
сті	захворювання	матері.

P.	Peepal	та	співавт.	[15]	вивчили	материнські	
та	 неонатальні	 результати	 у	 жінок	 з	 тяжким	
гострим	респіраторним	синдромом,	спричиненим	
COVID-19.	Середній	термін	вагітності	на	момент	
пологів	становив	37—40	тиж.	Відзначено	статис-
тично	 значуще	 збільшення	 частоти	 кесаревого	
розтину	з	високою	частотою	передчасних	пологів	
та	 низькою	 масою	 тіла	 дитини	 серед	 вагітних	
жінок	з	позитивним	тестом	на	SARS-CoV-2.	При	
цьому	лише	3	новонароджених	мали	позитивний	
тест	 на	 SARS-CoV-2,	 що	 свідчило	 про	 низьку	
частоту	вертикальної	передачі	вірусу.	Також	ав	-
тори	 повідомили	 про	 1	 материнську	 смерть.	
Автори	дійшли		висновку,	що	COVID-19	не	має	
істотного	впливу	на	результати	як	для	матері,	так	
і	для	плода.

На	 підставі	 даних	 метааналізу	 E.A.	 Figueiro-
Filho	та	співавт.	[8]	припустили,	що	вагітні	жінки	
не	більше	схильні	до	респіраторних	ускладнень	
COVID-19,	ніж	населення	в	цілому.	

Проаналізувавши	звіти	про	результати	вагіт-
ності	після	зараження	SARS-CoV-2,	G.	Bahadur	
та	співавт.	[4]	дійшли	висновку,	що	вертикальна	
передача	 від	 матері	 до	 дитини,	 незважаючи	 на	
низьку	частоту,	може	мати	серйозні	наслідки	для	
здоров’я	 як	 матері,	 так	 і	 дитини,	 зокрема	 щодо	
аномалій	плода.

На	 підставі	 даних	 про	 108	 вагітних	 жінок	 з	
COVID-19	M.	Zaigham	і	O.	Andersson	виявили,	
що	у	91	%	випадків	було	проведено	кесарів	роз-
тин.	Відзначено,	що	68	%	вагітних	госпіталізова-
ні	 до	 стаціонару	 з	 лихоманкою,	 із	 них	 лише	
3	 по		трапили	 до	 відділення	 інтенсивної	 терапії.	
Жодного	 випадку	 материнської	 смертності	 не	
зареєстровано	 [24].	 Повідомлено	 про	 1	 неона-
тальну	та	1	внутрішньоутробну	смерть.	Автори	
не	виключають	вертикальну	передачу	COVID-19.

Ризик	тяжкого	гострого	респіраторного	син-
дрому,	спричиненого	вірусом	SARS-CoV-2,	для	
здоров’я	 матері	 та	 новонародженого	 вивчали	
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T.N.	 Golden	 і	 R.A.	 Simmons	 [11].	 Автори	 зазна-
чили,	що,	незважаючи	на	те,	що	COVID-19	знач-
но	обтяжує	перебіг	вагітності,	частота	преекламп-
сії,	передчасних	пологів	та	вертикальної	переда-
чі	вірусу	SARS-CoV-2	дуже	низька.

R.	Sathiya	та	співавт.	[19]	припустили,	що	під-
вищена	 частота	 прееклампсії	 серед	 вагітних	 з	
інфекцією	 SARS-CoV-2	 переважно	 пов’язана	 з	
помилковим	 діагнозом,	 оскільки	 COVID-19	 та	
прееклампсія	мають	спільні	клінічні	вияви.	На	
підставі	цього	автори	стверджують,	що	у	вагітних	
жінок	з	COVID-19	може	розвинутися	синдром,	
подібний	до	прееклампсії,	який	можна	правиль-
но	диференціювати	за	ангіогенними	маркерами,	
щоб	уникнути	непотрібних	втручань	та	індуко-
ваних	передчасних	пологів.

За	даними	J.D.	Ward	та	співавт.	[22],	помірні	та	
тяжкі	вияви	COVID-19	у	вагітних	жінок	асоцію-
ються	з	ускладненнями	вагітності	та	передчасни-
ми	пологами,	а	пошкодження	плаценти	у	вигляді	
мальперфузії	судин	матері	та/або	мікроскопічної	
висхідної	 внутрішньоутробної	 інфекції	 не	 по	-
в’язані	з	тяжкістю	перебігу	COVID-19	у	матері.

Вивчаючи	чинники	ризику,	пов’язані	з	неспри-
ятливими	наслідками	для	плода	при	вагітності,	
ускладненій	COVID-19,	D.	Di	Mascio	та	співавт.	
[7]	виявили,	що	показник	перинатальної	смерт-
ності	становив	4,2	%.	При	цьому	у	мертвонарод-
жених	та	новонароджених	вроджених	аномалій	
не	виявлено.	Також	дослідники	встановили	ос	-
нов	ні	 чинники	 несприятливих	 перинатальних	
нас	лідків	 у	 плода,	 пов’язаних	 з	 наявністю	
COVID-19	у	матері:	ранній	гестаційний	вік	вагіт-
них	на	момент	інфікування	COVID-19,	респіра-
торна	підтримка	матері	та	низька	маса	тіла	при	
народженні.	D.	Di	Mascio	та	співавт.,	як	 і	деякі	
інші	автори	[11,	12],	дійшли	висновку	на	незнач-
ний	ризик	вертикальної	передачі	COVID-19.

S.A.	 Rasmussen	 та	 співавт.	 [16]	 при	 аналізі	
18	 вагітностей,	 ускладнених	 COVID-19,	 з’ясу-
вали,	що	клінічні	вияви	COVID-19	у	вагітних	не	
відрізняються	 від	 таких	 у	 невагітних	 жінок.	
Зареєстровано	кілька	випадків	дистресу	плода	і	
передчасних	пологів,	2	випадки	кесаревого	роз-
тину.	Вертикальної	передачі	COVID-19	не	вияв-
лено	в	жодному	спостереженні.

Як	свідчить	аналіз	літературних	джерел,	одно-
часний	перебіг	туберкульозу	та	COVID-19	під-
вищує	ймовірність	тяжкого	перебігу	і	летально-
го	наслідку.	Туберкульоз	у	вагітних	жінок	при-
зводить	до	передчасних	пологів,	затримки	внут-
рішньоутробного	 розвитку	 плода,	 підвищує	
частоту	материнської	та	перинатальної	смертнос-
ті	 тощо,	 COVID-19	 —	 до	 збільшення	 ризику	
тяжкого	 перебігу	 захворювання,	 передчасних	
пологів,	 застосування	 кесаревого	 розтину,	

ми	мовільних	 викиднів,	 вертикальної	 передачі	
COVID-19,	 прееклампсії,	 материнської	 та	 нео-
натальної	смертності.

У	 доступній	 нам	 літературі	 знайдено	 лише	
1	 повідомлення	 про	 перебіг	 туберкульозу	 із	
супутнім	COVID-19	у	вагітних	жінок.	Дані	дос-
лід	ження	 R.K.	 Gajbhiye	 та	 співавт.	 [9]	 свідчать	
про	 несприятливий	 вплив	 туберкульозу	 і	
COVID-19	у	вагітних	жінок	з	тяжким	перебігом	
обох	захворювань.	Із	6	вагітних	жінок	з	уперше	
виявленим	 активним	 туберкульозом,	 до	 якого	
приєднався	COVID-19,	одна	померла,	ще	в	однієї	
зареєстровано	мимовільний	викидень	з	ранньою	
загибеллю	плода.	У	вагітної	жінки	з	туберкульо-
зом	із	широкою	лікарською	стійкістю	на	тлі	4-мі	-
сячної	 антимікобактеріальної	 терапії	 (АМБТ)	
після	 інфікування	 COVID-19	 виникли	 тяжкі	
ускладнення:	 гострий	 респіраторний	 дистрес-
синд	ром,	прееклампсія	та	обмеження	росту	пло-
да.	Вона	померла	через	18	днів	після	встановлен-
ня	діагнозу	COVID-19.

Отже,	 нині	 відсутні	 дані	 щодо	 перебігу	
	вагітності	 та	 туберкульозу	 після	 перенесеного	
COVІD-19.

Клінічний випадок.	 Пацієнтка Р.,	 31	 рік.	
Анамнез:	у	2012	р.	отримувала	АМБТ	з	приводу	
нового	 випадку	 захворювання	 на	 туберкульоз.	
Чутливість	 мікобактерії	 туберкульозу	 (МБТ)	
була	 збережена.	 Курс	 АМБТ	 було	 завершено	 з	
ре		зультатом	«вилікування».	Перебувала	на	дис-
пансерному	обліку	у	фтизіатра	та	щороку	прохо-
дила	 профілактичний	 огляд	 з	 обов’язко	вою	
рентгенограмою	 органів	 грудної	 порожнини	
(РГ	ОГП).

У	 лютому	 2021	 р.	 пацієнтка	 завагітніла.	 На	
20-му	тижні	вагітності	мала	контакт	з	хворим	на	
COVID-19	чоловіком,	унаслідок	чого	результат	
полімеразно-ланцюгової	 реакції	 (ПЛР)	 на	
COVID-19	 виявився	 позитивним.	 Клінічний	
перебіг	COVID-19	був	легким	з	такими	клініч-
ними	 виявами:	 загальна	 слабкість,	 підвищення	
температури	тіла	до	37	°С,	втрата	нюху.	З	огляду	
на	 вагітність	 пацієнтка	 жодного	 лікування	 не	
отримувала.	

17.09.2021	 р.	 на	 32-му	 тижні	 вагітності	 паці-
єнтку	 госпіталізовано	 до	 відділення	 реанімації	
та	 інтенсивної	 терапії	 (ВРІТ)	 Запорізького	 об	-
ласного	перинатального	центру	з	діагнозом:	Ва	-
гітність	перша,	32	тиж.	Пологи	перші,	передчас-
ні,	головне	передлежання.	Прееклампсія	серед-
ньої	 тяжкості.	 Лейоміома	 матки,	 не	 уточнена.	
Камені	 в	 нирках	 і	 сечоводі.	 Інші	 плацентарні	
порушення	 ІІІ	 ступеня.	 Ознаки	 внутрішньо-
утробної	 гіпоксії	 плода,	 за	 яких	 мати	 потребує	
надання	 медичної	 допомоги.	 Артеріальний	
тиск	—	180/100	мм	рт.	ст.
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В	умовах	ВРІТ	вагітна	отримувала	гіпотензив-
ну	терапію	та	була	дообстежена.	

Результат	аналізу	крові	на	антитіла	до	вірусу	
імунодефіциту	людини:	негативний.

Результат	аналізу	крові	на	вірусний	гепатит	С:	
негативний.

20.09.2021	р.	пацієнтка	поскаржилася	на	погір-
шення	 відчуття	 рухів	 плода.	 Проведено	 доп-
плеро	метрію.	 Висновок:	 Порушення	 матково-
плацентарно-плодового	кровотоку	3-го	ступеня.

З	огляду	на	дистрес	плода	і	прееклампсію	при-
йнято	 рішення	 про	 проведення	 20.09.2021	 р.	
оперативного	 розродження	 шляхом	 кесаревого	
розтину.	Народилася	жива	передчасно	народже-
на	дівчинка,	маса	тіла	—	1470	г,	довжина	—	41	см,	
6/7	балів	за	шкалою	Апгар	на	1-й	та	5-й	хвилині.	
Дитину	 відразу	 було	 госпіталізовано	 до	 відді-
лення	 інтенсивної	 терапії.	 У	 дитини	 ПЛР-тест	
на	COVID	був	негативний.

Матір	залишили	спостерігатися	і	лікуватися	у	
ВРІТ.

Ультразвукове	 дослідження	 (УЗД)	 від	
23.09.2021	р.:	стан	після	операції	(СПО).	Кесарів	
розтин,	 3-тя	 доба.	 Під	 час	 операції	 додатково	
проведено	консервативну	міомектомію.	

Макропрепарат	міоматозних	вузлів:
1)	міоматозний	вузол	розміром	15	× 10	× 10	мм	

на	розрізі,	однорідної	структури	без	ознак	де	-
генеративних	змін;

2.	міоматозний	вузол	розміром	10	× 5	× 5	мм	на	
розрізі,	однорідної	структури	без	ознак	деге-
неративних	змін.
Породіллю	також	оглянули	окуліст,	кардіолог,	

терапевт	і	невропатолог.	
Висновок	окуліста	від	21.09.2021	р.:	ангіодис-

тонія	сітківки	за	гіпертонічним	типом.
Висновок	 кардіолога	 від	 23.09.2021	 р.:	 пре-

еклампсія	середнього	ступеня	тяжкості.	Сомато-
формна	вегетативна	дисфункція	за	гіпертоніч	ним	

типом.	 Порушення	 мозкового	 кровообігу	 1-го	
ступеня.	Призначено	відповідне	лікування.	

Висновок	 терапевта	 від	 23.09.2021	 р.:	 пре-
еклампсія	середнього	ступеня	тяжкості.	Гестацій-
на	гіпертензія.	Гестаційні	набряки	нижніх	кінці-
вок	середнього	ступеня.	Призначено	відповідне	
лікування.

Висновок	невропатолога	від	23.09.2021	р.:	со	-
матоформна	вегетативна	дисфункція	за	гіперто-
нічним	типом.	Рекомендовано	продовжити	анти-
гіпертензивну	 терапію,	 додатково	 призначено	
симптоматичні	препарати.

23.09.2021	 р.	 пацієнтку	 переведено	 до	 після-
пологового	відділення,	де	через	наявність	в	анам-
незі	 туберкульозу	 проведено	 рентгенологічне	
дослідження	ОГП	і	виявлено	зміни	(рис.	1).	На	
верхівці	лівої	легені	діагностовано	каверну	роз-
міром	3,5	×	2,5	см	у	діаметрі	з	інфільтрованими	
стінками	 та	 овальним	 утворенням	 діаметром	
2,0	× 1,5	см	з	чіткими	контурами	всередині,	в	S1	+	2	
лівої	 легені	 нечисленні	 поліморфні	 вогнища	 і	
поодинокі	кальцинати,	лівий	корінь	легені	під-
тягнутий	догори,	права	легеня	без	особливостей.

З	огляду	на	рентгенологічні	дані	27.09.2021	р.	
пацієнтку	 дообстежено	 в	 Запорізькому	 регіо-
нальному	фтизіопульмонологічному	клінічному	
лікувально-діагностичному	центрі.

У	мокротинні	мікроскопічним	(М)	та	молеку-
лярно-генетичним	 (МГ)	 методами	 виявлено	
МБТ:	МБТ+,	М+.

Під	час	фібробронхоскопії	виявлено	інфільтра-
тивний	туберкульоз	нижньої	третини	лівого	голов-
ного	 бронха	 з	 рубцевим	 стенозом	 1-го	 ступеня	 і	
аномалію	 розвитку	 бронхів	 зліва.	 У	 бронхоаль-
веолярному	лаважі	(БАЛ)	МГ-методом	виявлено	
МБТ,	стійкі	до	рифампіцину:	МБТ+,	МГ+,	Риф+.

ПЛР-тест	на	COVID:	негативний.
Загальний	 аналіз	 крові	 (ЗАК):	 гемоглобін	

(Hb)	—	149	г/л,	еритроцити	(ер)	—	4,56	·	1012/л,	

Рис. 1.ХвораР.Інфільтративнийтуберкульозверхньоїчасткилівоїлегеніуфазірозпаду
А — рентгенограма органів грудної порожнини; Б — томограма верхньої частки лівої легені 6,0—8,0 см

А Б
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лейкоцити	(Л)	—	6,9	·	109/л,	тромбоцити	(Тр)	—	
238	·	109/л,	еозинофіли	(еф)	—	0	%,	паличкоядер-
ні	 (п/я)	 —	 10	 %,	 сегментоядерні	 (с/я)	 —	 71	 %,	
лімфоцити	(лф)	—	17	%,	моноцити	(мн)	—	3	%,	
швидкість	 осідання	 еритроцитів	 (ШОЕ)	 —	
35	мм/год.

Біохімічний	 аналіз	 крові	 (БАК):	 білірубін	 —	
13,6	мкмоль/л,	тимолова	проба	—	2,51	од.,	аланін-
амінотрансфераза	(АлАТ)	—	0,91,	аспартатаміно-
трансфераза	 (АсАТ)	 —	 0,32,	 загальний	 білок	
(ЗБ)	—	74,9	г/л,	глюкоза	—	5,14	ммоль/л.

Електрокардіографія:	вольтаж	достатній,	ритм	
синусовий,	 ЧСС	 —	 88	 уд/хв.,	 електрична	 вісь	
серця	не	відхилена,	QTcF	—460	мс.

На	підставі	отриманих	даних	установлено	діаг-
ноз:	рифампіцин-стійкий	туберкульоз	(Риф	ТБ)	
інфільтративний	 верхньої	 частки	 лівої	 легені,	
Деструкція+,	 МБТ+,	 М+,	 МГ+,	 Риф+.	
Позалегеневий	 туберкульоз,	 інфільтративний	
туберкульоз	нижньої	третини	лівого	головного	
бронха	з	рубцевим	стенозом	1-го	ступеня,	анома-
лія	розвитку	бронхів	зліва.	Категорія	4	(рецидив	
туберкульозу).	

Рекомендовано	продовжити	лікування	в	умо-
вах	центру.

28.09.2021	 р.	 пацієнтку	 виписано	 із	 ВРІТ	
обласного	 перинатального	 центру	 для	 продов-
ження	лікування	в	Запорізькому	регіональному	
фтизіопульмонологічному	клінічному	лікуваль-
но-діагностичному	центрі.	Діагноз	при	виписці:	
післяпологовий	 післяопераційний	 період,	 8-ма	
доба.	 Вагітність	 перша,	 32	 тиж.	 Пологи	 перші,	
передчасні,	оперативні,	в	передньому	виді	поти-
личного	 передлежання.	 Ознаки	 внутрішньо-
утробної	 гіпоксії	 плода,	 за	 яких	 мати	 потребує	
надання	медичної	допомоги.	Порушення	матко-
во-плацентарно-плодового	 кровотоку	 3-го	 сту-
пеня.	 Прееклампсія	 середньої	 тяжкості.	 Лейо-
міома	 матки.	 Камені	 нирки	 та	 сечоводу.	 Один	
живонароджений.	Лапаротомія	за	Пфаненшти-
лем,	кесарів	розтин	у	нижньоматковому	сегмен-
ті.	Консервативна	міомектомія.	Риф-ТБ	інфільт-
ративний	 верхньої	 частки	 лівої	 легені,	 Де	ст-
рукція+,	МБТ+,	М+,	МГ+,	Риф+.	Позалегеневий	
інфільтративний	 туберкульоз	 нижньої	 третини	
лівого	 головного	 бронха	 з	 рубцевим	 стенозом	
1-го	 ступеня,	 аномалія	 розвитку	 бронхів	 зліва.	
Категорія	4	(рецидив	туберкульозу).

Пацієнтці	призначено	курс	АМБТ	за	схемою	
модифікованого	 короткострокового	 режиму	
лікування.

УЗД	 органів	 гепатобіліарної	 та	 сечостатевої	
систем,	органів	малого	таза	від	30.09.2021	р.:	СПО	
кесарів	розтин;	розміри	матки	збільшені,	відпо-
відають	строку	післяпологового	періоду;	після-
операційний	рубець	матки;	яєчники	без	особли-

востей.	Жовчнокам’яна	хвороба,	вперше	виявле-
ний	 хронічний	 калькульозний	 холецистит.	 Се	-
чокам’яна	хвороба,	хронічний	пієлонефрит	у	фазі	
ремісії.

З	огляду	на		результати	УЗД,	терапевт	призна-
чив	відповідне	лікування	жовчнокам’яної	хворо-
би	та	вперше	виявленого	хронічного	калькульоз-
ного	холециститу.

Через	тиждень	отримано	результат	посіву	БАЛ	
на	рідке	середовище.	Виявлено	стійкість	МБТ	до	
ізоніазиду	 (Н)	 та	 рифампіцину	 (R).	 Діагноз	
Риф-ТБ	змінено	на	мультирезистентний	тубер-
кульоз	(МРТБ),	культурально	(К)+,	резистент-
ність	1	(HR).

Консультативний	 висновок	 гінеколога	 від	
04.10.2021	 р.:	 пізній	 післяпологовий	 період	
(14	діб).	Стан	після	операції	(20.09.2021)	кесарів	
розтин.	

Аналіз	мокротиння	від	25.10.2021	р.:	МБТ–.
ЗАК	 від	 25.10.2021	 р.:	 Hb	 —	 150	 г/л,	 ер	 —	

4,59	 ·	 1012/л,	 Тр	 —	 261	 ·	 109/л,	 Л	 —	 8,1	 ·	 109/л,	
еф	—	3	%,	п/я	—	9	%,	с/я	—	54	%,	лф	—	29	%,	мн	—	
5	%,	ШОЕ	—	24	мм/год.

БАК	 від	 25.10.2021	 р.:	 білірубін	 —	
8,78	мкмоль/л,	тимолова	проба	—	3,1	од.,	АлАТ	—	
1,07,	 АсАТ	 —	 0,46,	 ЗБ	 —	 70,2	 г/л,	 глюкоза	 —	
5,3	ммоль/л.

УЗД	 органів	 малого	 таза	 від	 27.10.2021	 р.:	
ультразвукових	 ознак	 патології	 органів	 малого	
таза	 не	 виявлено.	 СПО	 кесарів	 розтин,	 рубець	
тіла	матки.

Аналіз	мокротиння	від	26.11.2021	р.:	МБТ–.
ЗАК	 від	 26.11.2021	 р.:	 Hb	 —	 146	 г/л,	 ер	 —	

4,51	·	1012/л,	Тр	—	315	·	109/л,	Л	—6,7	·	109/л,	еф	—	
1	%,	п/я	—	3	%,	с/я	—	71	%,	лф	—	20	%,	мн	—	5	%,	
ШОЕ	—	11	мм/год.

БАК	від	26.11.2021	р.:	білірубін	—	8,6	мкмоль/л,	
тимолова	проба	—	2,13	од.,	АлАТ	—	0,62,	АсАТ	—	
0,32,	ЗБ	—	67,4	г/л,	глюкоза	—	5,4	ммоль/л.

УЗД	 органів	 сечостатевої	 системи	 від	
26.11.2021	р.:	 ехо-ознаки	правобічного	нефроп-
тозу,	сечокам’яна	хвороба,	прегідронефроз,	роз-
ширення	сечоводу,	хронічний	пієлонефрит	у	фазі	
ремісії.

Через	2	міс	(27.11.2021	р.)	стаціонарного	ліку-
вання	 в	 Запорізькому	 регіональному	 фтизіо-
пульмонологічному	клінічному	лікувально-діаг-
ностичному	 центрі	 на	 тлі	 АМБТ	 на	 РГ	 ОГП	
виявлено	позитивну	динаміку	(рис.	2):	у	верхній	
частці	лівої	легені	залишкові	зміни	після	пере-
несеного	 туберкульозу	 у	 вигляді	 невеликих	
туберкульом,	фiброзу,	щiльних	вогнищ,	кальци-
натів.

Фібробронхоскопія	від	13.12.2021	р.:	розсмок-
тування	інфільтративного	туберкульозу	нижньої	
третини	лівого	головного	бронха,	метатуберку-
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льозний	 рубцевий	 стеноз	 В1+2	 та	 В3	 зліва	 3-го	
ступеня,	рубцевий	стеноз	лівого	головного	брон-
ха	1-го	ступеня.	В	БАЛ	від	13.12.2021	р.	МБТ–.

Пацієнтку	виписано	на	амбулаторне	лікування	
за	місцем	проживання.

Висновки
Представлений	клінічний	випадок	демонструє	

негативний	вплив	COVID-19	як	на	перебіг	вагіт-
ності	(прееклампсія	середньої	тяжкості,	що	при-
звело	 до	 кесаревого	 розтину	 на	 32-му	 тижні	
вагітності),	так	і	на	реактивацію	туберкульозно-
го	процесу	з	його	перебігом	у	вигляді	МРТБ.	На	
відміну	 від	 даних	 R.K.	 Gajbhiye	 та	 співавт.	 [9],	
які	 свідчать	 про	 тяжкий	 перебіг	 COVID-19	 і	
туберкульозу	 з	 несприятливими	 наслідками	 у	
вагіт	них,	у	нашому	випадку	COVID-19	мав	лег-
кий	перебіг,	лікування	МРТБ	супроводжувалося	
швидкою	позитивною	динамікою,	дитина	наро-
дилася	жива,	без	патологій	та	вертикальної	пере-
дачі	 COVID-19.	 Отримані	 результати	 узгоджу-
ються	з	літературними	даними	щодо	підвищено-
го	ризику	передчасних	пологів	у	вагітних	жінок	
з	COVID-19	[1,	3,	5,	6,	17,	23].	

Таким	чином,	COVID-19,	навіть	з	легким	пере-
бігом,	має	негативний	вплив	на	перебіг	вагітнос-
ті	з	розвитком	прееклампсії	середньої	тяжкості,	
що	є	причиною	передчасних	пологів	з	кесаревим	
розтином,	 та	 на	 реактивацію	 туберкульозу.	 На	
перебіг	 туберкульозу	 COVID-19	 негативно	 не	
впливав.

Рис. 2.Рентгенограмаорганівгрудноїпорожнини
через2місантимікобактеріальноїтерапії

Конфлікту інтересів немає. Участь авторів:	 концепція	 та	 дизайн	 дослідження	 —	 О.М.	 Разнатовська;	 збір	 матеріалу	 —	
А.В.	Федорець;	обробка	матеріалу	—	О.М.	Разнатовська,	О.С.	Шальмін,	В.Г.	Сюсюка,	О.А.	Світлицька;	написання	тексту	та	ста-
тистичне	опрацювання	даних	—	О.М.	Разнатовська,	Ю.В.	Мирончук;	редагування	тексту	—	О.М.	Разнатовська,	В.Г.	Сюсюка.
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О.М. Raznatovska, O.S. Shalmin, V.G. Syusyuka, Yu.V. Mironchuk, A.V. Fedorec, O.A. Svitlytska
Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine

The course of pregnancy and relapse of tuberculosis after COVID -19
The	own	observation	of	pregnancy	and	tuberculosis	after	COVID-19	in	a	patient	who	was	treated	in	the	

pulmonary	tuberculosis	department	N	2	of	the	Zaporizhia	Regional	Phthisiopulmonology	Clinical	Medical	
Diagnostic	Center	 is	presented.	According	to	the	presented	clinical	case,	a	woman,	who	had	pulmonary	
tuberculosis	9	years	ago,	underwent	mild	COVID-19	at	the	20th	week	of	pregnancy	and	did	not	receive	any	
treatment.	The	patient	had	of	the	dispensary	observation	in	the	phthisiatrician	and	regularly	underwent	
preventive	check-	up,	because	of	her	previous	 tuberculosis.	However,	 the	patient	was	hospitalized	 in	 the	
intensive	 care	 unit	 of	 the	 PNE	 «Regional	Perinatal	Center»	 ZRC	 with	 moderate	 preeclampsia,	 signs	 of	
intrauterine	fetal	hypoxia,	in	which	the	mother	needed	medical	care,	at	the	32nd	week	of	pregnancy.	Three	
days	after	hospitalization,	in	view	of	the	fetal	distress	and	preeclampsia,	it	was	made	a	decision	to	perform	
assisted	delivery	by	cesarean	section.	The	child	was	born	alive,	vertical	transmission	of	COVID-19	was	not	
diagnosed.	 Taking	 into	 account	 the	 history	 of	 tuberculosis	 in	 anamnesis,	 the	 woman	 underwent	 X-	ray	
examination	of	the	thoracic	cavity	organs,	where	the	reactivation	of	a	specific	process,	on	the	background	
of	metatuberculous	changes,	were	revealed.	The	woman	was	diagnosed	of	multidrug	-resistant	tuberculosis	
(MDR-	TB)	with	a	destructive	process	in	the	lungs	by	further	examination,	that’s	why,	she	was	hospitalized	
to	Zaporizhia	Regional	Clinical	and	Diagnostic	Center	of	Phthysiatry	and	Pulmonology»	of	Zaporizhia	
Regional	Council	for	further	treatment.	A	course	of	antimycobacterial	therapy	(AMBT),	according	to	the	
modified	short	-term	treatment	regimen,	was	prescribed	to	the	patient.	Against	the	background	of	AMBT,	
rapid	 positive	 dynamics	 was	 determined:	 stable	 cessation	 of	 bacterial	 excretion	 was	 determined	 after	
1	month	of	AMBT,	and	healing	of	destruction	with	the	formation	of	residual	post-	tuberculosis	changes	—	
after	2	months.	The	presented	clinical	case	demonstrates	the	negative	impact	of	COVID-19	both	on	the	
course	of	pregnancy	(moderate	preeclampsia,	which	led	to	cesarean	section	at	32nd	weeks	of	pregnancy)	
and	on	the	reactivation	of	the	tuberculous	process,	with	its	course	in	the	form	of	MDR	-TB.

Keywords:	pregnancy,	tuberculosis,	COVID-19.

Контактна інформація:

Разнатовська Олена Миколаївна,	д.	мед.	н.,	проф.,	зав.	кафедри	фтизіатрії	і	пульмонології	
https://orcid.org/0000-0003-2252-9063
69035,	м.	Запоріжжя,	просп.	Маяковського,	26.	Е-mail:	raxnatovskaya@gmail.com

Стаття	надійшла	до	редакції	16	травня	2022	р.

ДЛЯциТУВАННЯ
•	 Разнатовська	О.М.,	Шальмін	О.С.,	Сюсюка	В.Г.,	Мирончук	Ю.В.,	Федорець	А.В.,	Світлицька	О.А.	Перебіг	вагітності	та	рецидиву	туберкульозу	після	пере-

несеного	COVІD-19	//	Туберкульоз,	легеневі	хвороби,	ВІЛінфекція.—		2022.—	№	2	—	C.	29—	35.	doi:	10.30978/TB-2022-2-29.

•	 Raznatovska	ОМ,	Shalmin	OS,	Syusyuka	VG,	Mironchuk	YuV,	Fedorec	AV,	Svitlytska	OA.	The	course	of	pregnancy	and	relapse	of	tuberculosis	after	COVID-19.	
Tuberculosis,	Lung	Diseases,	HIV	Infection.		2022;2:	29-35.	doi:10.30978/TB-2022-2-29.

Tuberkuluz 2_2022.indd   35 17.06.2022   14:22:28



36 ISSN 2220-5071 (Print), ISSN 2522-1094 (Online) • Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛінфекція • № 2 (49) • 2022

DOI: http://doi.org/10.30978/TB2022-2-36

ПРАКТИКА І ДОСВІД

Комп’ютерна	 томографія	 (КТ)	 ґрунтується	
на	 явищі	 поглинання	 рентгенівських	 про-

менів	 електронами	 атомів.	 Тканини	 організму	
можуть	відрізнятися	як	за	питомою	щільністю,	
так	і	за	хімічним	складом,	тому	вони	по-різному	
по		гли	нають	 рентгенівські	 промені,	 що	 прохо-
дять	крізь	них.

У	 радіологічному	 обстеженні	 умовно	 виді-
ляють	 два	 етапи.	 Перший	 —	 отримання	 зобра-

ження,	що	дає	змогу	візуалізувати	практично	всі	
тканини	 у	 тілі	 людини.	 Висока	 роздільна	 здат-
ність	 знімків	 дає	 змогу	 визначити	 анатомічні	
особливості	 та	 патології.	 Другий	 етап	 —	 аналіз	
зображень.	 Радіологи	 розглядають	 отримані	
зображення	і	роблять	висновок.	Незважаючи	на	
те,	що	такий	підхід	успішно	використовується	з	
моменту	виникнення	радіології,	він	має	недоліки.	
По-перше,	цей	метод	суб’єктивний	і	ґрунтується	
на	знаннях	та	досвіді	лікаря.	По-друге,	висновок	
фахівця	містить	здебільшого	якісну	оцінку.© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛінфекція,2022

УДК 616.24-002.5-073.756.8:519.67

М.І. Линник, І.В. Ліскіна, І.А. Калабуха,  
В.І. Ігнатьєва, О.Р. Тарасенко
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології  
імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Можливості радіоміки для обробки даних 
комп’ютерної томографії органів  
грудної порожнини при діагностиці 
туберкульозу легень

У	статті	показано	можливості	застосування	радіоміки	для	обробки	даних	комп'ютерної	томографії	
органів	грудної	порожнини	при	діагностиці	туберкульозу	легень.	На	сьогодні	для	обробки	зображень	
КТ	використовується	суб'єктивний	метод,	 заснований	на	знаннях	та	досвіді	лікаря-радіолога.	Новий	
підхід	до	аналізу	зображень	КТ	здатний	кардинально	змінити	процес	діагностики.	Суть	його	полягає	у	
створенні	математичних	моделей	та	комп'ютерних	алгоритмів,	які	приймають	на	вхід	медичні	зобра-
ження	та	видають	патофізіологічні	особливості	тканин.

З	метою	аналізу	зрізів	КТ	використана	програма	Dragonfly,	надана	безкоштовно	фірмою	OBYECT	
RESERCH	SYSTEMS	(ORS),	Монреаль,	Канада,	яка	дає	можливість	проводити	сегментацію,	матема-
тичну	та	статистичну	обробку	зображень,	виконувати	побудову	звичайних	та	сегментованих	гістограм.	
Для	 роботи	 з	 програмою	 dicom	 —	 файли	 КТ	 трансформуються	 в	 растрові	 файли	 (Tiff,	 Jpeg,	 Raw)	 та	
подальший	аналіз	зрізів	КТ	проводиться	за	градаціями	відтінків	сірого	(за	пікселями	зображення,	а	не	
за	 вокселями	 файлів	 dicom).	 Необхідно	 наголосити,	 що	 аналіз	 відтінків	 сірого	 корелює	 з	 одиницями	
Хаунсфільда.

Показано,	що	на	підставі	даних	патоморфологічного	дослідження	ураженої	тканини	неможливо	вста-
новити	різницю	між	хіміорезистентним	та	чутливим	туберкульозом	легень.

Обробка	даних	КТ	із	побудовою	звичайних	та	сегментаційних	гістограм	за	допомогою	інструментів	
програми	Dragonfly	дає	змогу	виявляти	патофізіологічні	особливості	тканин	при	діагностиці	чутливого	
та	хіміорезистентного	туберкульозу	легень.

Необхідно	 проведення	 подальших	 досліджень	 для	 виявлення	 закономірностей	 та	 різниці	 у	 визна-
ченні	щільностей	при	діагностиці	чутливого	та	хіміорезистентного	туберкульозу	легень.	

Ключовіслова
Комп’ютерна томографія, туберкульоз легень, радіоміка, патоморфологія, сегментаційна гістограма.
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У	2012	р.	запропоновано	новий	підхід	до	ана-
лізу	 магнітно-резонасних	 і/та	 комп’ютерних	
зображень	 з	 використанням	 методів	 радіології,	
комп’ютерних	 наук	 та	 математичної	 статисти-
ки	 —	 радіоміки,	 здатний	 кардинально	 змінити	
процес	діагностики	за	знімками	[2,	3].	Зображен-
ня	містять	відомості,	недоступні	для	неозброєних	
очей.	 Ця	 «прихована»	 інформація	 може	 бути	
вилучена,	якщо	до	отриманих	зображень	засто-
сувати	низку	математичних	перетворень.	Резуль-
тати	 цих	 перетворень	 —	 «ознаки»	 зображень	
(features)	можуть	корелювати	з	патофізіологіч-
ними	властивостями,	які	видно	на	зображеннях.	
Знання	 патофізіологічних	 властивостей	 дає	
змогу	краще	зрозуміти	особливості	захворюван-
ня	у	конкретному	випадку	та	вибрати	оптималь-
ний	 спосіб	 лікування.	 Найперспективнішою	
радіоміка	є	для	діагностики	та	лікування	онко-
логічних	 захворювань.	 Наприклад,	 її	 методи	
дають	змогу	визначити	фенотип	злоякісної	пух-
лини,	не	вдаючись	до	інвазивної	процедури	біо-
псії,	і	обрати	препарати,	ефективні	проти	цього	
типу	пухлин	[1,	5].	По	суті,	радіоміка	передбачає	
мікроскопічні	параметри	досліджуваних	тканин	
із	 макроскопічних	 зображень	 досліджуваного	
об’єкта.	 Цей	 процес	 можна	 порівняти	 з	 проро-
цтвом	хімічного	складу	купи	піску	за	фотогра-
фією	цієї	купи.

Мета	радіоміки	—	створити	математичні	моде-
лі	та	комп’ютерні	алгоритми,	які	приймають	на	
вході	медичні	зображення	(наприклад,	МРТ-	або	
КТ-знімки)	і	надають	інформацію	про	патофізіо-
логічні	особливості	тканин.

З	усієї	множини	розрахованих	ознак	необхід-
но	обрати	інформативні,	які	корелюють	з	шука-
ною	 величиною,	 та	 відкинути	 неінформативні.	
Тому	 використовують	 методи	 математичної	
статистики.

Найперспективніше	застосування	радіоміки	—	
це	виявлення	та	неінвазивна	діагностика	злоякіс-
них	пухлин.	Саме	у	цій	галузі	для	вибору	пра-
вильної	 тактики	 лікування	 важливо	 знати	 тип	
пухлини.	Співробітники	науково-дослідних	ла	-
бораторій	компанії	«Philips»	разом	з	лікарями	з	
великих	медичних	центрів	США	запропонували	
підхід	для	діагностики	раку	легені	[6].

Показано,	 що	 на	 КТ-зображеннях	 можна	
виявити	як	наявність	пухлини,	так	і	її	фенотип	
[4,	7].	Автори	використали	відкриту	базу	медич-
них	зображень,	з	якої	вибрали	понад	300	випад-
ків	недрібноклітинного	раку	легені.	Для	кожно-
го	знімка	розрахували	ознаки	форми	першого	та	
другого	порядку,	так	також	застосували	вейвлет-
перетворення.	 На	 підставі	 отриманих	 ознак	 і	
опорних	 векторів	 навчили	 класифікатор,	 який	
прогнозував	один	із	чотирьох	розглянутих	діаг-

нозів:	 «аденокарцинома»,	 «крупноклітинний	
рак»,	«плоскоклітинний	рак»	та	інші	типи	не	дріб-
ноклітинного	раку,	об’єднані	в	одну	категорію.

Запропонований	підхід	показав	високу	чутли-
вість	(87	%)	та	специфічність	(89	%).	Це	означає,	
що	точність	методу	нижча,	ніж	така	гістопатоло-
гічного	дослідження.	

З	 використанням	 принципів	 радіоміки,	 які	
полягають	у	цифровому		програмному	опрацю-
ванні	даних	КТ-зображень,	особливо	щодо	мож-
ливості	 створення	 сегментаційних	 гістограм,	
нами	створені	інтелектуальні	програми	на	осно-
ві	 згорткових	 нейронних	 мереж	 (convolutional	
neural	 network,	 CNN,	 ConvNet).	 Вони	 дають	
змогу	 проводити	 діагностику	 і	 диференційну	
діагностику	 чутливого	 та	 хіміорезистентного	
туберкульозу	легень	[8].

Проведено	 порівняння	 КТ-даних	 хворих	 з	
чутливим	та	хіміорезистентним	уперше	діагнос-
тованим	туберкульозом	легень	із	застосуванням	
принципів	цифрової	програмної	обробки	зобра-
жень	КТ	органів	грудної	порожнини.

Для	порівняння	обрані	туберкульозні	вогнища	
з	однаковою	активністю	специфічного	запально-
го	 процесу.	 На	 рис.	 1	 представлено	 аксіальний	
зріз	КТ	хворого	з	вперше	діагностованим	чутли-
вим	туберкульозом	і	таблицею	денситометричних	
показників	 зрізів	 вогнища,	 створеною	 за	 допо-
могою	 програми,	 що	 вільно	 розповсюджується,	
Dicom	 Viever	 Philips,	 а	 на	 рис.	 2	 —	 пацієнта	 з	
вперше	діагностованим	хіміорезистентним	тубер-
кульозом.	Як	видно	з	таблиці,	щільність	дослід-
жуваного	вогнища	в	першому	випадку	становить	
30—60	 HU,	 що	 відповідає	 низькій	 активності	
специфічного	запального	процесу,	а	в	другому	—		
40—70	HU,	що	також	відповідає	низькій	актив-
ності	специфічного	запального	процесу.

Для	подальшого	аналізу	КТ-зрізів	використано	
програму	Dragonfly,	надану	безплатно	для	неко-
мерційних	наукових	досліджень	фірмою	«Obyect	
Reserch	Systems»	(Монреаль,	Канада).	Програма	
дає	змогу	проводити	сегментацію,	математичну	і	
статистичну	 обробку	 зображень,	 побудову	 зви-
чайних	та	сегментованих	гістограм.	Для	роботи	з	
програмою	dicom-файли	КТ	трансформуються	у	
растрові	файли	(tiff,	jpeg,	raw).	Подальший	аналіз	
зрізів	проводиться	за	градаціями	відтінків	сірого	
кольору	(за	пікселями	зображення,	а	не	за	воксе-
лями	файлів	dicom).	Аналіз	відтінків	сірого	коре-
лює	з	одиницями	Гаусфільда	(HU).

Для	 аналізу	 та	 побудови	 гістограм	 вибрано	
аксіальні	КТ-зрізи	вогнищ	з	однаковим	середнім	
значенням	щільності.

Як	 видно	 з	 рис.	 3	 і	 4	 (вказано	 стрілками),	
середнє,	максимальне,	мінімальне	та	стандартне	
відхилення	щільності	вогнищ	у	хворих	практич-
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Рис. 2.Комп’ютернатомограма(аксіальнийзріз)
хворогоВ.звпершедіагностованимхіміорезистентним
туберкульозомітаблицеюденситометричних
показниківвогнища

Рис. 4.ГістограмаКТ-зрізухворогоВ.змультирезис-
тентнимтуберкульозом,створеназадопомогою
програмиDragonfly

Рис. 6.СегментаційнагістограмаКТ-зрізухворогоВ.
зхіміорезистентнимтуберкульозом,створена
задопомогоюпрограмиDragonfly

Рис. 1.Комп’ютернатомограма(аксіальнийзріз)
хворогоГ.звпершедіагностованимчутливим
туберкульозомітаблицеюденситометричних
показниківвогнища

Рис. 3.ГістограмаКТ-зрізухворогоГ.зчутливим
туберкульозом,створеназадопомогоюпрограми
Dragonfly

Рис. 5.СегментаційнагістограмаКТ-зрізухворогоГ.
зчутливимтуберкульозом,створеназадопомогою
програмиDragonfly
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но	 не	 відрізняється	 і	 ці	 показники	 не	 можна	
використовувати	 для	 виявлення	 різниці	 між	
чутливим	та	хіміорезистентним		туберкульозом.	
Для	цього	слід	проаналізувати	дані	сегментацій-
них	гістограм	(рис.	5	і	6).

Порівняння	 рис.	 5	 та	 6	 виявило	 різницю	 за	
виглядом	 сегментаційних	 гістограм	 (виділення	
кластерів	 з	 однаковою	 щільністю	 тканин	
КТ-зрізу),	зокрема	за	градаціями	сірого	кольору	
та	їхньою	часткою.

Для	визначення	різниці	між	чутливим	та	хіміо-
резистентним	 туберкульозом	 після	 проведення	
курсу	 антимікобактеріальної	 терапії	 	 порівняли	
морфологічні	(рис.	7	і	8)	та	денситометричні	показ-
ники	прооперованих	хворих,	яким	перед	втручан-
ням	проводили	КТ	органів	грудної	порожнини.

Таким	чином,	на	підставі	лише	даних	патомор-
фологічного	 дослідження	 ураженої	 тканини	 не	
можна	виявити	різницю	між	хіміорезистентним	
та	чутливим	уперше	діагностованим	туберкульо-
зом	легень.	

Цифрове	 програмне	 опрацювання	 КТ-зоб-
ражень	дає	змогу	виявити	різницю	за	морфоло-
гічною	 структурою	 тканини,	 що	 неможливо		
визначити	 візуально,	 та	 дає	 змогу	 створити	 ін	-
телектуальні	 системи	 автоматизованої	 діагнос-
тики	туберкульозних	уражень.		

Висновки
1.	Методи	патогістологічного	дослідження	не	

дають	змоги	виявити	різницю	між	чутливим	та	
хіміорезистентним	туберкульозом	легень.

2.	Використання	методів	радіоміки	для	оброб-
ки	 КТ-зображень	 органів	 грудної	 порожнини	
(створення	математичних	моделей	і	комп’ютер-
них	алгоритмів)	дає	змогу	виявити	патофізіоло-
гічні	особливості	тканин.

3.	 Необхідно	 проведення	 додаткових	 дослід-
жень	 для	 виявлення	 закономірностей	 і	 різниці	
за	визначенням	щільності	вогнища	ураження	при	
діагностиці	 чутливого	 та	 хіміорезистентного	
туберкульозу	легень.

Рис. 7.Мікрофотографіяфрагментатуберкуломи
хворогоП.зчутливимтуберкульозомлегень
Визначаються переважно розростання специфічної грануляційної 
тканини з наявністю дрібної гранульоми, що містить гігантську бага-
тоядерну клітину (показано стрілкою). У правому нижньому куті —
некротичні маси ядра туберкуломи. Фарбування гематоксиліном та 
еозином. × 200.

Рис. 8.Мікрофотографіяфрагментатуберкуломи
хворогоВ.зхіміорезистентнимтуберкульозомлегень
У нижній частині визначаються некротичні маси ядра туберкуломи, 
вище – розростання специфічної грануляційної тканини (компонента 
капсули), сформованої епітеліоїдними клітинами, гістіоцитами, лім-
фоцитами, фібробластами. Фарбування гематоксиліном та еозином.  
× 200.

Конфлікту інтересів немає. Участь авторів:	концепція	та	дизайн	дослідження,	редагування	статті	—	М.І.	Линник;	збір,	аналіз	та	
інтерпретація	даних	—	І.В.	Лискіна;	проведення	КТ	ОГК	та	аналіз	результатів	дослідження	—	І.А.	Калабуха;	збір	даних,	клінічне	
обстеження	 та	 проведення	 лікування	 —	 І.А.	 Калабуха,	 В.І.	 Ігнатьєва;	 клінічне	 обстеження	 та	 проведення	 лікування	 —	
О.Р.	Тарасенко.
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Possibilities of radiomics in processing data of CT scan  
of the chest organs in diagnosis of pulmonary tuberculosis

The	article	shows	the	possibility	of	applying	radiomics	in	the	processing	of	chest	CT	data	in	the	diagnosis	
of	 pulmonary	 tuberculosis.	 Currently,	 a	 subjective	 method	 based	 on	 the	 knowledge	 and	 experience	 of	 a	
radiologist	is	used	to	process	CT	images.	A	new	approach	to	CT	image	analysis	can	fundamentally	change	
the	 diagnostic	 process.	 Its	 essence	 is	 to	 create	 mathematical	 models	 and	 computer	 algorithms	 that	 take	
medical	images	as	input	and	produce	pathophysiological	features	of	tissues.

Dragonfly	 software,	 provided	 free	 of	 charge	 by	 OBYECT	 RESERCH	 SYSTEMS	 (ORS),	 Montreal,	
Canada,	is	used	for	CT	slice	analysis,	which	enables	segmentation,	mathematical	and	statistical	processing	
of	images,	construction	of	ordinary	and	segmented	histograms.	To	work	with	the	program,	dicom	-	CT	files	
are	transformed	into	raster	files	(Tiff,	Jpeg,	Raw)	and	further	analysis	of	CT	slices	is	performed	by	grayscale	
gradations	(behind	image	pixels,	not	behind	dicom	file	voxels).	It	should	be	emphasized	that	the	grayscale	
analysis	correlates	with	the	Hounsfield	units.

It	has	been	shown	that	based	on	the	data	of	pathomorphological	examination	of	the	affected	tissue,	it	is	
impossible	to	determine	the	difference	between	chemoresistant	and	susceptible	pulmonary	tuberculosis.

Processing	of	CT	data	with	the	construction	of	conventional	and	segmental	histograms	using	Dragonfly	
software	tools	makes	it	possible	to	identify	pathophysiological	features	of	tissues	in	the	diagnosis	of	sensitive	
and	chemoresistant	pulmonary	tuberculosis.	

Further	research	is	needed	to	identify	patterns	and	differences	in	the	determination	of	densities	in	the	
diagnosis	of	sensitive	and	chemoresistant	pulmonary	tuberculosis.

Keywords: CT	scan,	pulmonary	tuberculosis,	radiomics,	pathomorphology,	segmentation	histogram.
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Хронічне	обструктивне	захворювання	легень	
(ХОЗЛ)	—	незворотне	захворювання,	основ-

ними	 симптомами	 якого	 є	 задишка	 та	 кашель.	
Хронічне	 бструктивне	 захворювання	 легень	
посідає	 четверте	 місце	 серед	 найпоширеніших	
захворювань	у	світі	та	є	однією	з	основних	при-
чин	 смертності	 [7].	 Огляд	 епідеміологічних	
дослід	жень	виявив,	що	депресія	спостерігається	

у	 6—80	 %	 пацієнтів	 з	 ХОЗЛ	 (у	 середньому	 —	
у	близько	40	%)	[5].	Також	у	цих	пацієнтів	часто	
діагностують	тривожні	розлади	(у	10—55	%)	[43].	
Виникнення	депресії	у	цих	пацієнтів	є	мульти-
факторним.	 Найраннішим	 чинником	 ризику	
може	бути	генетична	схильність	до	депресії,	інші	
чинники	—	вплив	довкілля,	респіраторне	захво-
рювання	 і	 його	 хронічні	 нейропсихіатричні	
наслідки	[29].	Глобальна	ініціатива	з	хронічного	
обструктивного	 захворювання	 легень	 (GOLD)	
наголошує	на	важливості	оцінки	тривожності	та	© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛінфекція,2022
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Якість життя, тривожність та депресія  
у пацієнтів із хронічним обструктивним 
захворюванням легень (огляд літератури)

Хронічне	 обструктивне	 захворювання	 легень	 (ХОЗЛ)	 —	 незворотне	 захворювання,	 основними	
симптомами	 якого	 є	 задишка	 та	 кашель.	 З	 прогресуванням	 хвороби	 ці	 симптоми	 погіршують	 якість	
життя	хворих,	обмежують	їхню	фізичну	активність	та	призводять	до	психологічних	проблем.	Хронічне	
обструктивне	захворювання	легень	посідає	четверте	місце	серед	найпоширеніших	захворювань	у	світі	
та	 є	 однією	 з	 основних	 причин	 смертності.	 Огляд	 епідеміологічних	 досліджень	 виявив,	 що	 депресія	
спостерігається	у	6—80	%	пацієнтів	з	ХОЗЛ		(у	середньому	—	у	близько	40	%).	Також	у	цих	пацієнтів	
часто	діагностують	тривожні	розлади	(у	10—55	%).

Розглянуто	158	літературних	джерел	у	базі	PubMed	за	запитом	COPD	AND	depression	AND	anxiety	
за	останніх	10	років,	з	них	44	відібрано	для	подальшого	детальнішого	вивчення.

За	 даними	 аналізу	 літературних	 джерел	 виявлено	 ймовірні	 взаємозв’язки	 між	 ХОЗЛ,	 погіршенням	
якості	життя,	тривожними	та	депресивними	розладами.	Описано	підходи	до	їхньої	діагностики,	моніто-
рингу	і	лікування.	Наголошено	на	важливості	контролю	симптомів	ХОЗЛ	для	поліпшення	якості	життя	
пацієнтів	та	зменшення	виявів	психологічних	 і	психічних	порушень.	Згідно	з	наявними	даними,	підви-
щення	фізичного	навантаження	при	досягненні	контролю	симптомів	ХОЗЛ	змінює	стан	функціонування	
центральних	 моноамінів,	 посилює	 регуляцію	 гіпоталамо-гіпофізарно-над	ниркової	 системи,	 збільшує	
викид	ендогенних	опіоїдів	і	зменшує	виразність	системного	запалення,	що	послаблює	вияви	тривожності	
та	депресії.

З	огляду	на	двонаправлений	зв’язок	між	якістю	життя	пацієнтів,	депресією,	тривожністю	та	ХОЗЛ	
найефективнішим	є	комплексний	підхід,	який	поліпшує	стан	пацієнта	через	вплив	на	як	фізичні,	так	і	
на	 психологічні	 чинники.	 Необхідно	 провести	 рандомізовані	 дослідження,	 щоб	 з’ясувати	 переваги	
психологічних,	фармакологічних	та	комбінованих	методів	лікування	депресій	і	тривожних	розладів	при	
ХОЗЛ.

Ключовіслова
Хронічне обструктивне захворювання легень, депресія, тривожність, якість життя.
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депресії	 під	 час	 обстеження	 пацієнтів	 з	 ХОЗЛ	
[17].	Нероз	пізнані	та	неліковані	вияви	депресії	і	
тривожності		у	хворих	на	ХОЗЛ	погіршують	їхнє	
фізичне	та	соціальне	функціонування,	підвищу-
ють	 стомлюваність	 і	 збільшують	 потребу	 у	
медичній	допомозі.

Мета огляду	—	на	підставі	даних	літературних	
джерел	проаналізувати	поширеність,	механізми	
виникнення,	 методи	 діагностики	 та	 лікування	
депресивних	і	тривожних	розладів	у	пацієнтів	з	
ХОЗЛ.

Розглянуто	 158	 літературних	 джерел	 у	 базі	
PubMed	за	запитом	COPD	AND	depression	AND	
anxiety	за	останніх	10	років,	з	них	44	відібрано	
для	подальшого	детальнішого	вивчення.

Першим	 кроком	 на	 шляху	 до	 розвитку	 три-
вожності	та	депресії	у	пацієнтів	з	ХОЗЛ	є	погір-
шення	 якості	 життя.	 Остання	 погіршується	
поступово.	 Пацієнти	 усвідомлюють	 фізичні	
симптоми	та	обмеження	активності	життєдіяль-
ності,	зрештою	психосоціальні	наслідки	хвороби	
наростають	[3].	Дослідженнями	виявлено	коре-
ляцію	 між	 погіршенням	 респіраторної	 функції,	
особливо	 за	 показниками	 об’єм	 форсованого	
видиху	на	се			кунду	і	форсована	життєва	ємність	
легень,	 та	 якості	 життя	 пацієнтів	 [36].	 Якість	
життя	прогресивно	погіршується	у	разі	настання	
тяжчої	 стадії	 ХОЗЛ	 за	 класифікацією	 GOLD	
[12].	Установлено	також	зв’язок	між	погіршенням	
якості	життя	та	виразністю	задишки	за	шкалою	
mMRC	 (Modified	 Medical	 Research	 Council)	

(табл.	1)	[36].	Чинники	ризику	виникнення	ХОЗЛ	
також	 впливають	 на	 погіршення	 якості	 життя	
пацієнтів	у	разі	ХОЗЛ,	про	що	зокрема	свідчить	
взаємозв’язок	між	кількістю	пачко-років	у	курців	
та	 виразністю	 погіршення	 якості	 життя	 [36].	
Відмова	від	тютюнокуріння	навіть	після	тривало-
го	стажу	курця	сприяє	по		ліпшенню	якості	життя	
та	зменшенню	виразності	симптомів	за	шкалою	
CAT	(COPD	assessment	test)	(табл.	2)	[31].

Особливо	виразний	негативний	вплив	на	якість	
життя	пацієнтів	мають	загострення	ХОЗЛ.	У	хво-
рих,	 які	 мають	 3	 загострення	 та	 більше	 на	 рік,	
статистично	 значущо	 нижчі	 показники	 якості	
життя,	ніж	в	осіб,	які	мають	менше	3	загострень	
[26].	Пацієнти,	які	недавно	перенес	ли	тяжке	заго-
стрення	ХОЗЛ,	мають	виразніше	зниження	актив-
ності	 та	 якості	 життя	 порівняно	 з	 хворими	 із	
загостренням	 середнього	 ступеня	 тяжкості	 [37].	
Пацієнти	 відзначають,	 що	 загострення	 ХОЗЛ	
заважають	 їм	планувати	майбутнє,	а	також	зна-
чною	мірою	впливають	на	повсякденну	діяльність,	
таку	як	ходьба,	сон	і	спілкування	[6].	Найвиразніше	
зниження	 активності	 пацієнтів	 та	 їхньої	 якості	
життя	 спостерігають	 у	 перший	 місяць	 після	
виписки	зі	стаціонару	з	приводу	загострення	[38].

Особливо	важливим	є	взаємозв’язок	між	три-
вожністю	 і	 депресією	 та	 загостреннями	 ХОЗЛ	
(рис.	1).

Ще	одним	важливим	аспектом	в	етіології	як	
ХОЗЛ,	так	і	депресії	є	тютюнокуріння.	Останнє	
є	найбільш	значущим	чинником	ризику	розвитку	

Таблиця 1.ШкалавиразностізадишкиmMRC,бали

0 Задишка		виникає	лише	під	час	значного	фізичного	навантаження
1 Задишка	виникає	під	час	швидкої	ходьби	по	рівній	поверхні	або	підйому	на	невелике	підвищення
2 Через	задишку	хворий	ходить	повільніше,	ніж	однолітки,	або	йдучи	у	власному	темпі	по	рівній	поверхні		

змушений	зупинятися,	щоб	перевести	подих
3 Пройшовши	близько	100	м	або	після	кількох	хвилин	ходьби	по	рівній	поверхні,	хворий	змушений	зупинити-

ся,	щоб	перевести	подих
4 Задишка	не	дає	змоги	хворому	виходити	з	дому	або	виникає	під	час	одягання	чи	роздягання

Таблиця 2. ШкалаCATоцінкисимптомівхронічногообструктивногозахворюваннялегень,бали

Я	взагалі	не	кашляю 0 1 2 3 4 5 Я	кашляю	постійно
У	мене	в	грудях	зовсім	немає	мокротиння	
(слизу)

0 1 2 3 4 5 Мої	груди	повністю	заповнені	мокротинням	
(слизом)

Мені	зовсім	не	тисне	в	грудях 0 1 2 3 4 5 Мені	дуже	сильно	тисне	в	грудях
Коли	я	йду	під	гору	або	піднімаюся	схода-
ми	на	один	марш,	я	не	відчуваю	задишки

0 1 2 3 4 5 Коли	я	йду	під	гору	або	піднімаюся	сходами	
на	один	марш,	у	мене	виникає	сильна	
задишка

Я	займаюся	будь-якими	домашніми	спра-
вами	без	обмежень

0 1 2 3 4 5 Моя	повсякденна	домашня	діяльність	дуже	
обмежена

Виходячи	з	дому,	я	почуваюся	впевнено,	
незважаючи	на	захворювання	легень

0 1 2 3 4 5 Виходячи	з	дому,	я	почуваюся	невпевнено	
через	захворювання	легень

Я	міцно	сплю 0 1 2 3 4 5 Я	погано	сплю	через	захворювання	легень
У	мене	багато	енергії 0 1 2 3 4 5 У	мене	зовсім	немає	енергії
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ХОЗЛ.	Щодо	пацієнтів	з	депресією	спостеріга-
ється	двонаправлений	зв’язок:	особи	з	депресією	
частіше	 курять	 та	 мають	 вищий	 ризик	 почати	
куріння	і	навпаки	—	курці	схильніші	до	депресії,	
що	може	бути	пов’язано	з	активацією	нікотино-
вих	ацетилхолінових	рецепторів	або	запальною	
дією	тютюнокуріння	[28].

Важливим	біохімічним	чинником	виникнення	
депресій	у	пацієнтів	з	ХОЗЛ	є	«перевантаження»	
продуктами	 запалення.	 Так,	 дослідження	
T.M.	Eagan	зі	співавт.	виявило	прямо	пропорцій-
ну	кореляцію	між	одним	із	маркерів	запалення	
при	 ХОЗЛ	 (розчинний	 рецептор-1	 фактора	
некрозу	 пухлин	 (sTNFR-1))	 і	 частотою	 виник-
нення	депресій	[13].

Додатковим	чинником,	який	може	спричини-
ти	появу	депресії	у	пацієнтів	з	ХОЗЛ,	є	гіпоксія.	
Доведено,	 що	 низьке	 насичення	 артеріальної	
крові	 киснем	 пов’язане	 з	 перивентрикулярним	
ураженням	білої	речовини	мозку,	що	спостеріга-
ється	у	пацієнтів	з	депресією	[41].

Гіпервентиляція,	яка	виникає	як	компенсатор-
ний	механізм	при	гіпоксії,	визначається	як	поси-
лене	дихання,	що	спричинює	розвиток	респіра-
торного	алкалозу.	Ділянки	мозку	з	внутрішніми	
CO2/H+-чутливими	 нейронами,	 такі	 як	 вентро-
латеральна	поверхня	довгастого	мозку	і	блакит-
на	пляма,	беруть	участь	у	вентиляції	та	панічній	
поведінці.	Активація	цих	ділянок	може	спричи-
нити	захисну	поведінку	і	панічну	атаку	[15].

Хоча	 тютюнокуріння,	 запалення	 і	 гіпоксія	
потенційно	впливають	на	поширеність	депресії	
при	 ХОЗЛ,	 найсильнішими	 предикторами	 де	-
пресії	у	пацієнтів	з	ХОЗЛ	є	тяжкість	симптомів	
та	 якість	 життя.	 Рівень	 потреби	 у	 сторонній	
допомозі	в	повсякденному	житті	також	корелює	
з	депресією	[18].

У	 пацієнтів	 з	 ХОЗЛ	 симптоми	 депресії	 по	-
в’язані	зі	збільшенням	смертності	як	у	госпіта-
лізованих	хворих	[2],	так	і	в	осіб,	які	перебува-
ють	 на	 амбулаторному	 лікуванні	 [35].	 Деякі	

дослід	ження	 демонструють	 взаємозв’язок	 між	
тривожністю	і	підвищеним	ризиком	смертності	
у	 пацієнтів	 з	 ХОЗЛ	 [2].	 Систематичний	 огляд	
виявив,	що	як	депресія,	так	і	тривожність	збіль-
шують	 ризик	 госпіталізації	 пацієнтів	 з	 ХОЗЛ	
[32].	 Відносний	 ризик	 загострення	 ХОЗЛ	 при	
стаціо	нарному	 лікуванні	 становить	 1,12	 для	
хворих	з	депресією	та	1,18	—	для	осіб	з	депресією	
і	тривожністю	[24].	Симптоми	депресії	збільшу-
ють	тривалість	перебування	пацієнтів	у	стаціо-
нарі	[40].	Такі	взаємозв’язки	є	мультифакторни-
ми.	Одним	з	чинників	є	недотримання	режиму	
лікування	 —	 пацієнти	 з	 депресією	 з	 більшою	
ймовірністю	порушуватимуть	режим	лікування	
та	реабілітації	[23].	Іншим	важливим	чинником	
є	відмова	хворих	від	припинення	тютюнокурін-
ня	 [24].	 Депресія	 може	 мати	 прямі	 наслідки,	
порушуючи	відповідь	імунної	системи	і	створю-
ючи	 сприятливе	 середовище	 для	 інфекцій.	
Важливу	роль	відіграє	також	суб’єктивне	спри-
йняття,	 оскільки	 пацієнти	 з	 тривожністю	 та	
депресією	 мають	 виразнішу	 задишку	 при	 від-
носно	 кращих	 об’єк	тивних	 параметрах	 (рН,	
PaO2,	PaCO2)	[34].	З	ін			шого	боку,	тривожність	і	
депресія	можуть	бути	вторинними	щодо	тяжко-
сті	ХОЗЛ	та	бути	маркерами	тяжкості	захворю-
вання	і	ризику	смерті.

Стандарти	діагностики	депресії	і	тривожності	
ґрунтуються	на	критеріях,	наведених	у	DSM-V	
(Diagnostic	 and	 Statistical	 Manual	 of	 mental	
disorders)	 [4].	 У	 пацієнтів	 з	 ХОЗЛ	 доцільно	
застосовувати	скорочені	скринінгові	опитуваль-
ники,	які	дають	змогу	швидко	проводити	моні-
торинг	стану	пацієнта:	Геріатричну	шкалу	депре-
сії	та	її	скорочену	форму,	що	містить	15	пунктів	
(Geriatric	Depres	sion	Scale	(GDS-15)),	Госпітальну	
шкалу	тривожності	та	депресії	(Hospital	Anxiety	
and	 Depression	 Scale	 (HADS)),	 опитувальник	
геріатричної	тривоги	(Geriatric	Anxiety	Inventory	
(GAI))	[1,	10].	Спеціально	для	пацієнтів	з	ХОЗЛ	
розроблено	опитувальник	тривожності	для	рес-
піраторних	 захворювань	 (Anxiety	 Inventory	 for	
Respiratory	 (AIR))	 та	 короткий	 графік	 оцінки	
депресії	 (Disease	 and	 Brief	 Assessment	 Schedule	
Depression	Cards	(BASDEC))	[42,	44].

Лікування	 у	 таких	 пацієнтів	 повинно	 мати	
двонаправлений	вплив.	З	одного	боку,	психоте-
рапевтичний	 вплив	 (когнітивно-поведінкова	
терапія,	 навчальні	 програми	 із	 самоконтролю,	
релаксаційна	 терапія	 тощо)	 та	 фармакологічне	
лікування	 тривожності	 і	 депресії	 зменшують	
вияви	ХОЗЛ,	з	 іншого	—	легенева	реабілітація	
та	 специфічне	 лікування	 ХОЗЛ	 послаблюють	
вияви	тривожності	та	депресії	[11].

Метою	релаксаційної	терапії	є	сприяння	пси-
хологічним	 змінам	 за	 допомогою	 методів,	 які	

Наростання		
тривожності	та	депресії

Збільшення	частоти	
госпіталізацій

Зниження	контролю		
за	ситуацією	

Збільшення	частоти	
загострень

Рис. 1.Взаємозв’язокміжтривожністютадепресією
ізагостреннямихронічногообструктивного
захворюваннялегень
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створюють	розслаблений	стан.	Це	можуть	бути	
дихальні	 вправи,	 гіпноз,	 медитація,	 позиціону-
вання	тіла,	послідовна	м’язова	релаксація,	легкі	
вправи	тощо	[8].

Когнітивно-поведінкова	 терапія	 ґрунтується	
на	 моделі	 обробки	 інформації,	 згідно	 з	 якою	
емоційні	симптоми	зумовлені	негативно	уперед-
женими	 оцінками	 світу,	 майбутнього	 або	 себе.	
Метою	такої	терапії	є	виправлення	упереджених	
оцінок	і	навчання	пацієнта	навичкам	контролю	
їхніх	симптомів	[9].	Низка	досліджень	продемон-
стрували	її	ефективність	у	пацієнтів	з	хронічни-
ми	захворюваннями,	зокрема	з	ХОЗЛ	[9,	20,	25].

Програми	самоконтролю	спрямовані	на	поліп-
шення	 якості	 життя	 пацієнта	 шляхом	 надання	
йому	ресурсів	і	керування	зміною	поведінки	для	
розширення	його	можливостей,	наприклад,	під-
вищення	здатності	до	виконання	медичних	при-
значень	з	метою	контролю	ХОЗЛ	та	зменшення	
кількості	загострень	[21].	Більшість	таких	про-
грам	використовують	елементи	когнітивно-пове-
дінкової	терапії.	Застосування	програм	дає	змогу	
збільшити	толерантність	до	фізичного	наванта-
ження,	поліпшити	якість	життя	та	дещо	зменши-
ти	частоту	госпіталізацій	[22].

Легенева	реабілітація	є	важливим	компонентом	
стандартної	допомоги	особам	із	симптомами	хро-
нічних	захворювань	легень	(зокрема	ХОЗЛ),	які	

спричинюють	задишку	і	функціональні	порушен-
ня	[16].	Кокрейнівське	дослідження,	проведене	у	
2015	р.,	показало,	що	у	пацієнтів,	які	проходять	
легеневу	реабілітацію,	симптоми	тривожності	та	
депресії	значно	поліпшуються	порівняно	з	тими,	
хто	отримує	звичайну	фармакотерапію	[27].

Дотримання	 режиму	 базисної	 терапії	 при	
ХОЗЛ,	профілактика	загострень	та	участь	у	про-
грамах	легеневої	реабілітації	дають	змогу	поліп-
шити	 якість	 життя	 хворих,	 знизити	 виразність	
тривожності	 та	 депресії	 незалежно	 від	 стадії	
захворювання,	статі,	віку	та	рівня	освіти	[39].

Основною	групою	препаратів	у	фармакотерапії	
депресії	є	антидепресанти,	але	можливе	застосу-
вання	 бензодіазепінів,	 нейролептиків,	 протису-
домних	препаратів	і	азапіронів	як	резервної	тера-
пії	[9].	Антидепресанти	діють	переважно	за	раху-
нок	збільшення	концентрації	синаптичних	моно-
амінів,	дофаміну,	серотоніну,	норадреналіну.	Вони	
мають	порівнянну	ефективність,	але	сильно	від-
різняються	за	типом	і	тяжкістю	побічних	ефектів.	

Основні	категорії	антидепресантів:	
•	 селективні	 інгібітори	 зворотного	 захоплення	

серотоніну	(СІЗЗС);
•	 селективні	 інгібітори	 зворотного	 захоплення	

серотоніну	і	норадреналіну;
•	 інгібітори	зворотного	захоплення	норадрена-

ліну;

Препарати	для	базисної	терапії	ХОЗЛ

2-агоністи
Короткої дії:

•	Фенотерол
•	Левалбутерол
•	Сальбутамол
•	Тербуталін

Тривалої дії:
•	Арформотерол
•	Формотерол
•	Індакатерол
•	Олодатерол
•	Сальметерол

Метилксантини
•	Амінофілін
•	Теофілін

Комбінація  
2-агоністів тривалої дії  
та глюкокортикоїдів

•	Формотерол/бекламетазон
•	Формотерол/будесонід
•	Формотерол/мометазон
•	Сальметерол/флутиказон
•	Вілантерол/флутиказон

Комбінація  
2-агоністів короткої дії  

та антихолінергіків
•	Фенотерол/іпратропій
•	Сальбутамол/	іпратропій

Комбінація  
2-агоністів тривалої дії  
та антихолінергіків

•	Формотерол/аклідиній
•	Формотерол/глікопіроній
•	Індакатерол/глікопіроній
•	Глікопіролат/формотерол
•	Вілантерол/умеклідиній
•	Олодатерол/тіотропій

Антихолінергіки
Короткої дії:

•	Іпратропію	бромід
•	Окситропію	бромід

Тривалої дії:
•	Аклідинію	бромід
•	Глікопіронію	бромід
•	Тіотропій
•	Умеклідиній

Рис. 2. Препаратидлябазисноїтерапіїхронічногообструктивногозахворюваннялегень

Tuberkuluz 2_2022.indd   44 17.06.2022   14:22:30



45ISSN 2220-5071 (Print), ISSN 2522-1094 (Online) • Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛінфекція • № 2 (49) • 2022

ОГЛЯДИ

•	 трициклічні	антидепресанти;
•	 тетрациклічні	антидепресанти;
•	 зворотні	та	незворотні	 інгібітори	моноаміно-

оксидази;
•	 мелатонінергічні	антидепресанти.	

Кокрейнівське	 дослідження	 антидепресантів	
продемонструвало	їхню	ефективність	при	засто-
суванні	у	пацієнтів	з	тяжкими	хронічними	сома-
тичними	захворюваннями	і	виявило	виразніший	
та	триваліший	позитивний	ефект	СІЗЗС	порів-
няно	з	іншими	препаратами	[33].	Використання	
антидепресантів	 і	 СІЗЗС	 дає	 змогу	 не	 лише	
змен	шити	виразність	тривожності	та	депресії,	а	
і	поліпшити	якість	життя	хворих,	збільшити	їхню	
фізичну	активність	та	працездатність,	що	є	одни-
ми	 з	 основних	 чинників	 легеневої	 реабілітації	
при	ХОЗЛ	[19].

Однак	 призначення	 фармакотерапії	 депресії	
та	тривожності	пов’язане	з	певними	ризиками	у	
пацієнтів	 з	 ХОЗЛ,	 оскільки	 бензодіазепіни	
можуть	спричинити	пригнічення	дихання,	β-бло-
катори,	незважаючи	на	анксіолітичну	дію,	проти-
показані	цим	пацієнтам	через	потенційний	ризик	
розвитку	бронхоконстрикції,	атипові	нейролеп-
тики	 в	 малих	 дозах,	 хоча	 і	 можуть	 полегшити	
симптоми	тривоги,	пов’язані	з	ризиком	розвитку	
неврологічних	 та	 серцево-судинних	 побічних	
ефектів	 [5,	 39].	 Тому	 пріоритет	 при	 лікуванні	
пацієнтів	з	ХОЗЛ	слід	віддавати	контролю	симп-
томів	 ХОЗЛ	 і	 профілактиці	 захворювань	 та	

госпіталізацій,	що	поліпшуватиме	якість	життя	
хворих	 і	 опосередковано	 знижуватиме	 вираз-
ність	тривожності	та	депресії.	Групи	препаратів,	
які	застосовують	для	базисної	терапії	пацієнтів	
з	ХОЗЛ	відповідно	до	настанов	GOLD,	наведено	
на	рис.	2,	рекомендовані	комбінації	використан-
ня	 наведених	 препаратів	 за	 класифікацією	
ХОЗЛ	ABCD	—	на	рис.	3	[17].

Підвищення	 фізичного	 навантаження	 при	
досягненні	контролю	симптомів	ХОЗЛ	змінює	
стан	функціонування	центральних	моноамінів,	
посилює	 регуляцію	 гіпоталамо-гіпофізарно-
надниркової	системи,	збільшує	викид	ендоген-
них	 опіоїдів	 і	 зменшує	 виразність	 системного	
запалення,	що	послаблює	вияви	тривожності	та	
депресії	[30].

Аналіз	літературних	джерел	дав	змогу	розши-
рити	уявлення	про	виникнення,	розвиток,	поши-
реність,	вияви	та	підходи	до	лікування	депресив-
них	і	тривожних	розладів	у	пацієнтів	з	ХОЗЛ,	а	
також	про	взаємозв’язки	між	цими	захворюван-
нями.	З	огляду	на	двонаправлений	зв’язок	між	
якістю	життя	пацієнтів,	депресією,	тривожністю	
та	ХОЗЛ	найефективнішим	є	комплексний	під-
хід,	який	поліпшує	стан	пацієнта	через	вплив	на	
як	 фізичні,	 так	 і	 на	 психологічні	 чинники.	
Необхідно	провести	рандомізовані	дослідження,	
щоб	з’ясувати	переваги	психологічних,	фармако-
логічних	 та	 комбінованих	 методів	 лікування	
депресій	і	тривожних	розладів	при	ХОЗЛ.

Антихолінергік	
тривалої	дії

Антихолінергік	тривалої	дії		
або	антихолінергік	тривалої	дії	+	

β2-агоніст	тривалої	дії	або	інгаляційний	
глюкокортикостероїд	+	β2-агоніст		

тривалої	дії

Бронхолітик Бронхолітик	тривалої	дії	
(β2-агоніст	або	антихолінергік)

С D

А B
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Рис. 3.КласифікаціяхронічногообструктивногозахворюваннялегеньвідповіднодонастановGOLD
тарекомендованелікування
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Life quality, anxiety and depression in patients  
with сhronic obstructive pulmonary disease (literature review)

Chronic	obstructive	pulmonary	disease	(COPD)	is	an	irreversible	disease,	the	main	symptoms	of	which	
are	shortness	of	breath	and	cough.	With	progression,	these	symptoms	worsen	the	patients’	life	quality,	limit	
their	physical	activity	and	lead	to	psychological	problems.	COPD	is	the	fourth	most	common	disease	in	the	
world	and	one	of	the	leading	causes	of	death.	A	review	of	epidemiological	studies	shows	that	depression	
occurs	in	patients	with	COPD	in	6—80	%	of	cases,	with	an	average	of	about	40	%.	Also,	these	patients	often	
have	anxiety	disorders	in	10	to	55	%	of	cases.

158	 literature	 sources	 in	 Pubmed	 database	 on	 request	 COPD	 AND	 depression	 AND	 anxiety	 for	 last	
10	years	were	included	to	the	study	and	44	of	them	were	selected	for	further	detailed	study.

According	to	the	analysis	of	literature	sources,	possible	relationships	between	COPD,	life	quality,	anxiety	
and	 depressive	 disorders	 were	 found,	 approaches	 to	 their	 detection,	 monitoring	 and	 treatment	 were	
described,	as	well	as	the	importance	of	controlling	COPD	symptoms	to	improve	the	patients’	life	quality	
and	reduce	the	manifestations	of	psychological	and	mental	disorders.	Evidence	has	been	found	indicating	
that	an	increase	in	physical	activity	when	COPD	symptoms	are	controlled	changes	the	state	of	functioning	
of	central	monoamines,	increases	the	regulation	of	the	hypothalamic	-pituitary-	adrenal	system,	increases	the	
release	 of	 endogenous	 opioids	 and	 decreases	 the	 severity	 of	 systemic	 inflammation,	 which	 reduces	 the	
manifestations	of	anxiety	and	depression.

Due	to	the	bidirectional	relationship	of	patients’	life	quality,	depression	and	anxiety,	and	COPD,	the	most	
effective	 is	 an	 integrated	 approach	 that	 improves	 the	 patient’s	 condition	 through	 the	 impact	 on	 both	
physical	and	psychological	factors.	However,	there	is	still	a	need	for	randomized	trials	to	definitively	study	
the	 benefits	 of	 psychological,	 pharmacological,	 and	 combined	 treatments	 for	 depression	 and	 anxiety	
disorders	in	COPD.

Keywords: chronic	obstructive	pulmonary	disease,	depression,	anxiety,	life	quality.
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Згідно	з	глобальним	звітом	Всесвітньої	орга-
нізації	охорони	здоров’я	(ВООЗ)	за	2021	рік	

туберкульоз	(ТБ)	залишається	одним	з	найбіль-
ших	 глобальних	 тягарів	 на	 систему	 охорони	
здоров’я	(10	млн	нових	випадків	щороку)	і	однією	
з	10	провідних	причин	смерті	у	світі	[30,	31].	До	
появи	 коронавірусної	 інфекції	 (COVID-19),	

спричиненої	вірусом	SARS-CoV-2,	ТБ	був	основ-
ною	 причиною	 смерті	 від	 одного	 інфекційного	
агента.	Стрімке	поширення	COVID-19	і	зусилля	
щодо	 зменшення	 темпу	 зараження	 вірусом	
SARS-CoV-2	 відволік	ли	 і	 без	 того	 обмежену	
увагу	від	боротьби	з	ТБ.	Через	пандемію	COVID-19	
порушено	 багаторічний	 прогрес,	 досягнутий	 у	
протитуберкульозній	боротьбі	[2].

У	2020	р.	світові	показники	смертності	від	ТБ	
зросли.	Зареєстровано	близько	1,3	млн	смертей	© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛінфекція,2022
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Сучасний стан розробок та досліджень  
нових вакцин-кандидатів проти туберкульозу 
(огляд літератури)

Для	 системного	 аналізу	 наукової	 літератури	 щодо	 сучасного	 стану	 розробки	 нових	 протитуберку-
льозних	вакцин	розглянуто	147	літературних	джерел	за	запитами	Tuberculosis	vaccine,	Vaccine	prevention	
of	tuberculosis,	детально	вивчено	33	із	них.

	 За	 даними	 звіту	 ВООЗ,	 на	 стадії	 клінічних	 випробувань	 перебувають	 14	 кандидатів	 на	 вакцину	
проти	туберкульозу:	вакцини	AEC/BC02,	Ad5	Ag85A	та	ChAdOx185A-MVA85A	—	у	фазі	1,	MTBVAC,	
ID93+GLA-SE,	 TB/FLU-04L	 і	 GamTBvac	 —	 у	 фазі	 2a,	 підсилювачі	 DAR-901,	 H56:IC31,	 M72/AS01,	
ревакцинація	 БЦЖ	 та	 вакцини	 RUTI	 —	 у	 фазі	 2б,	 VPM1002	 та	 MIP/Immuvac	 —	 у	 фазі	 3.	 Про-
титуберкульозні	вакцини-кандидати	різноманітні	за	типом	і	призначенням.	За	типом	вакцини	бувають:	
субодиничні,	векторні,	генетично	модифіковані	живі	рекомбінантні,	призначені	для	поліпшення	існую-
чої	вакцини	БЦЖ,	живі	ослаблені,	які	містять	Mycobacterium tuberculosis,	інактивовані.

Субодиничні	 протитуберкульозні	 вакцини	 —	 містять	 очищені	 імуноактивні	 білкові	 компоненти,	
виділені	від	M. tuberculosis,	з	додаванням	ад’юванта,	для	посилення	їхніх	імуногенних	властивостей.

Рекомбінантні	живі	вакцини	—	використовують	живий	вектор	для	доставки	гетерологічних	антиге-
нів,	які	викликають	імунну	відповідь.

Ослаблені	живі	вакцини	—	містять	варіант	живого	патогенного	організму,	який	був	ослаблений,	для	
попередження	виникнення	серйозних	захворювань	при	введенні.

Інактивовані	вакцини	проти	туберкульозу	—	створені	для	профілактики	та	лікування	ТБ,	та	продов-
жують	досліджуватися.	Це	вакцини	з	інактивованими	цілими	бактеріями	або	їхніми	фрагментами	роз-
щеплення,	підготовлені	фізично	або	хімічно.

Вакцини-кандидати	вивчають	у	різних	цільових	групах	для	доконтактної	та	післяконтактної	профі-
лактики,	протирецидивної	профілактики	і	терапевтичної	вакцинації,	а	також	для	запобігання	активації	
латентної	туберкульозної	інфекції		у	інфікованих	вірусом	імунодефіциту	людини	та	контактних	осіб.

Результати	останніх	клінічних	досліджень	мають	важливе	значення	для	усунення	прогалин	у	знан-
нях	і	демонструють	цінність	нових	стратегій	вакцинації	проти	туберкульозу	для	ендемічних	країн.

Ключовіслова
Туберкульоз, вакцинація, первинна профілактика, БЦЖ, ВІЛ.
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серед	населення	з	негативним	результатом	тесту	
на	вірус	імунодефіциту	людини	(ВІЛ),	тоді	як	у	
2019	 р.	 —	 1,2	 млн	 [32].	 Погіршення	 програм	
боротьби	з	ТБ	через	пандемію	COVID-19	підви-
щило	 загальну	 кількість	 смертей	 у	 2020	 р.	 до	
показника	2017	р.	[9,	21].	Слід	також	ураховува-
ти,	що	COVID-19	та	його	наслідки	можуть	при-
звести	до	збільшення	смертності	від	ТБ	протягом	
наступних	5	років	[17,	19,	32].

При	виробленні	стратегії	контролю	за	ТБ	слід	
ураховувати	багато	чинників	(вікові	групи,	гео-
графічні	 або	 соціально-економічні	 чинники,	
супутні	захворювання)	[10,	23].	Для	всіх	зазначе-
них	чинників	найкращим	підходом	для	зменшен-
ня	 тягаря	 ТБ	 вважають	 вакцинацію	 [19,	 31].	
Однак	 досі	 немає	 нових	 ліцензованих	 вакцин	
проти	 ТБ,	 крім	 вакцини	 БЦЖ,	 яку	 вже	 майже	
100	 років	 застосовують	 у	 новонароджених.	
Вакцина	БЦЖ	запобігає	розвитку	міліарних	та	
менінгеальних	 форм	 ТБ	 у	 дітей	 раннього	 віку,	
але	малоефективна	для	профілактики	легенево-
го	ТБ	у	підлітків	та	дорослих,	зменшення	тягаря	
лікарсько-стій	ких	форм	ТБ	(ЛС-ТБ)	і	запобіган-
ня	активації	латентної	туберкульозної	 інфекції	
(ЛТБІ)	 у	 ВІЛ-інфікованих	 осіб	 [2,	 4,	 5,	 9,	 10].	
Надзвичайно	важливо	продовжити	дослідження	
та	розробку	нових	вакцин	проти	ТБ,	щоб	мати	
змогу	ефективно	вакцинувати	доросле	населен-
ня,	забезпечити	тривалий	протитуберкульозний	
імунітет	у	дітей	і	підлітків,	підвищити	ефектив-
ність	лікування	хворих	на	ТБ	та	зменшити	час-
тоту	рецидиву	ТБ.	Це	відповідає	меті	Стратегії	
припинення	 ТБ	 до	 2035	 р.	 (95	 %	 скорочення	
абсолютної	 кількості	 смертей	 від	 ТБ	 на	 рік),	
визначеної	ВООЗ	[17,	21,	30,	31].

Для	 системного	 аналізу	 наукової	 літератури	
щодо	сучасного	стану	розробки	нових	протиту-
беркульозних	вакцин	розглянуто	147	літератур-
них	 джерел	 за	 запитами	 Tuberculosis	 vaccine,	
Vaccine	prevention	of	tuberculosis,	детально	вивче-
но	33	із	них.

У	 відповідь	 на	 світову	 глобальну	 проблему	
поширення	ТБ	були	розроблені	та	випробувані	
численні	нові	протитуберкульозні	вакцини-кан-
дидати.	 Хоча	 велика	 кількість	 з	 них	 показала	
багатообіцяючі	 результати	 в	 дослідженнях	 на	
тваринах,	 вони	 все	 ще	 потребують	 доказів	 без-
пеки	та	ефективності	у	клінічних	випробуваннях	
на	людях	[19].

За	 даними	 звіту	 ВООЗ,	 на	 стадії	 клінічних	
випробувань	перебувають	14	кандидатів	на	вак-
цину	проти	туберкульозу:	вакцини	AEC/BC02,	
Ad5	Ag85A	та	ChAdOx185A-MVA85A	—	у	фазі	1,	
MTBVAC,	 ID93+GLA-SE,	 TB/FLU-04L	 і	
GamTBvac	 —	 у	 фазі	 2a,	 підсилювачі	 DAR-901,	
H56:IC31,	 M72/AS01,	 ревакцинація	 БЦЖ	 та	

вакцини	RUTI	—	у	фазі	2б,	VPM1002	та	MIP/
Immuvac	—	у	фазі	3	[2,	10,	19,	21].	

Протитуберкульознівакцини-кандидати
Протитуберкульозні	 вакцини-кандидати	 різ-

номанітні	за	типом	і	призначенням.
Залежності	від	типу	вакцини	виділяють	[5,	6]:

—	субодиничні	 вакцини,	 які	 містять	 рекомбі-
нантні	антигени	з	ад’ювантом;

—	векторні	 вакцини,	 що	 містять	 антигени,	 які	
доставляються	вірусними	векторами;

—	генетично	 модифіковані	 живі	 рекомбінантні	
вакцини	(ДНК-вакцини),	призначені	для	по	-
ліпшення	існуючої	вакцини	БЦЖ;

—	живі	ослаблені	вакцини,	які	містять	Mycobac
terium tuberculosis;

—	інактивовані	вакцини.
Також	вакцини-кандидати	розрізняють	за	при-

значенням	[10,	12]:
—	вакцини,	 які	 можуть	 замінити	 БЦЖ	 відразу	

після	народження;
—	бустерні	 вакцини,	 призначені	 для	 стійкого	

підтримання	протитуберкульозного	імунітету;
—	вакцини,	які	можуть	бути	рекомендовані	під-

літкам	і	молодим	особам,	щоб	запобігти	роз-
витку	ТБ;

—	вакцини,	спрямовані	на	запобігання	розвитку	
ТБ	у	ВІЛ-інфікованих	та	контактних	осіб;

—	вакцини	 як	 доповнення	 до	 медикаментозної	
терапії	(для	прискорення	процесу	лікування	ТБ,	
запобігання	рецидиву	ТБ	і	лікування	ЛС-ТБ).

1.Субодиничніпротитуберкульознівакцини

Ці	 вакцини	 містять	 очищені	 імуноактивні	
білкові	компоненти,	виділені	з	M. tuberculosis,	з	
додаванням	ад’юванта,	для	посилення	їхніх	іму-
ногенних	властивостей	[25].

1.1. M72/AS01E	—	ця	вакцина	містить	ф’южн-
білок	двох	імуногенних	антигенів	M. tuberculosis —	
Mtb32A	 і	 Mtb39A	 у	 поєднанні	 з	 ад’ювантною	
системою	AS01E	[12,	32].	Вакцина	спричиняє	спе-
цифічну	 CD4+-Т-клітинну	 відповідь,	 яка	 підви-
щується	після	двох	доз	M72/AS01Е	та	підтриму-
ється	протягом	одного	року	після	вакцинації	[26].

1.2. GamTBvac	—	рекомбінантна	субодинична	
вакцина,	яка	складається	з	двох	мікобактеріаль-
них	антигенів	(Ag85A	і	ESAT6-CFP10),	злитих	
з	dextran-зв’язувальним	доменом	(від	Leuconostoc 
mesenteroides),	зафіксованих	на	декстрані	та	змі-
шаних	 з	 ад’ювантом,	 що	 складається	 з	 ядра	
DEAE-dextran,	 і	 олігодиоксинуклеотидів	 CpG	
(агоністами	 TLR9)	 [13].	 	 Вакцину	 оцінено	 на	
імуногенність	та	захисну	ефективність	у	моделях	
GamTBvac-prime/boost	і	BCG-prime/GamTBvac-
boost	мурину	та	морської	свинки	[11].	Результати	
показали,	що	GamTBvac	за	допомогою	інгаляцій-
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ного	та	внутрішньовенного	введення	має	сильну	
імуногенність	 і	 сильні	 захисні	 ефекти	 проти	
штаму	 M. tuberculosis	 H37Rv.	 Планується	 для	
використання	як	бустерна	вакцина	БЦЖ	із	силь-
ним	захисним	ефектом	[13].

1.3. H56:IC31	—	вакцина-кандидат,	яка	містить	
ф’южн-білок	трьох	мікобактеріальних	антигенів	
(ранніх	виділених	Ag85B	і	ESAT-6	та	прихова-
ного	 Rv2660c),	 у	 складі	 Th1-стимулюючого	
ад’юванта	IC31	[24].	Дослід	жується	у	клінічних	
випробуваннях	 серед	 доконтактних	 вакцин	 у	
підлітків	та	постконтактних	вакцин,	які	орієнто-
вані	 на	 населення,	 інфіковане	 мікобактеріями	
туберкульозу	(МБТ).

1.4. ID93+GLA-SE —	 субодинична	 вакцина,	
що	складається	з	чотирьох	антигенів,	які	пред-
ставляють	 різні	 сімейства	 білків	 M. tuberculosis 
(два	передбачуваних	зовнішньомембранних	біл-
ки	—	Rv1813	і	Rv2608,	і	два	виділених	білки	—	
Rv3619	 і	 Rv3620,	 що	 належать	 до	 сімейства	
ESAT-6	 [29]),	 у	 поєднанні	 з	 Th1-індукуючим	
синтетичним	 TLR4-агоністським	 ад’ювантом,	
глукопірано	зилу	ліпідом	А,	створений		у	стабіль-
ній	наноемульсії	олії	у	воді.	У	дослідженнях	ця	
вакцина	 продемонструвала	 профілактичний	 і	
терапевтичний	потенціал	імунізації.

1.5. AEC/BC02	 —	 ще	 один	 перспективний	
кандидат	на	вакцину	проти	ТБ.	Містить	антиген	
Ag85b	 і	 синтезований	 білок	 ESAT-6/CFP-10	 з	
додаванням	 нової	 ад’ювантної	 системи	 BC02,	
отриманої	з	БЦЖ	і	алюмінієвої	солі	 [3].	Попе-
редні	 дослідження	 продемонстрували	 безпеч-
ність	 BC02	 і	 підтвердили	 збільшення	 як	 анти-
генноспецифічної	секреції	інтерлейкіну-12	оче-
ревинними	макрофагами,	так	і	кількості	антиген-
специфічних	 Т-клітин,	 які	 виділяють	 інтерфе-
рон-γ	[8].	Дослідження	на	моделях	тварин	вияви-
ли	індукцію	сильної	клітинної	імунної	відповіді	
вакциною,	але	вона	не	захищає	від	M. tuberculosis 
при	використанні	як	доконтактної	вакцини	[13].	
На	моделях	тварин	з	ЛТБІ	ця	вакцина	продемон-
струвала	 успішний	 контроль	 над	 реактивацією	
M. tuberculosis	[3].	Нещодавно	завершена		фаза	1	
клінічного	випробування,	під	час	якої	оцінювали	
ступінь	імунітету,	наданого	вакциною,	а	також	її	
профіль	 безпечності	 (ClinicalTrials.gov:	
NCT03026972).	 Нині	 тривають	 клінічні	 випро-
бування	(ClinicalTrials.gov:	NCT04239313).

2.Рекомбінантніживівакцини

У	 цих	 вакцинах	 живий	 вектор	 використано	
для	 доставки	 гетерологічних	 антигенів.	 Імунна	
відповідь	викликається	до	гетерологічного	анти-
гену,	а	також	через	тропність	вірусного	вектора	
до	інфекції	[14].	Таким	чином,	вірусні	вектори	є	
одиницями	доставки	антигенів	ТБ.

2.1. TB/FLU-01L	 —	 векторна	 вакцина,	 яка	
містить	реплікаційно-дефіцитний	рекомбінант-
ний	вірус	грипу	A,	що	експресує	антиген	ESAT-6.	
Досліджується	 в	 клінічних	 випробуваннях,	 зо	-
крема	 оцінюють	 безпечність	 та	 ефективність	
після	 інтраназального	 і	 сублінгвального	 вико-
ристання	вакцини.	Вивчається	як	вакцина-кан-
дидат	для	профілактики	захворювання	і	терапев-
тичної	вакцинації	[10].

2.2. TB/FLU-04L.	 Ще	 однією	 вакциною,	 що	
переноситься	 на	 слизову	 оболонку	 в	 клінічних	
випробуваннях,	 є	 ТВ/FLU-04L.	 Вона	 містить	
ослаблений	вектор	вірусу	грипу	А	з	дефіцитом	
реплікації,	та	експресує	антигени	Ag85A	і	ESAT-6	
[10].	Розроблена	як	профілактична	вакцина	для	
немовлят,	підлітків	і	дорослих	[5].

2.3. Ad5Ag85A.	 Аденовірус	 як	 вектор	 також	
використовують	для	розробки	вакцин	проти	ТБ.	
Ad5Ag85A	—	аденовірусний	серотип	5-го	векто-
ра,	 що	 експресує	 Ag85A	 [2].	 Дослідження	
Ad5Ag85A	на	моделях	тварин,	імунізованих	через	
дихальні	 шляхи,	 виявили	 вищий	 захист,	 ніж	 у	
вакцини	БЦЖ	[12].

2.4. ChadOx1-85A —	 нова	 векторна	 вакцина	
на	основі	аденовірусу	шимпанзе,	який	експресує	
антиген	Ag85A.	Дослідження	на	моделях	мишей	
показали,	що	ChAdOx1-85A	підвищує	протиту-
беркульозний	імунітет	як	додатковий	підсилю-
вач	у	комплексі	імунізації	BCG-ChAdOx1-85A-
MVA85A	 [9].	 Крім	 того,	 авторами	 проводиться	
ще	 одне	 клінічне	 випробування	 (завершена	
фаза	1),	в	якому	оцінюють	безпечність	та	імуно-
генність	ChAdOx1-85A	у	дорослого	і	підлітково-
го	населення	(ClinicalTrials.gov:	NCT03681860),	
а	також	порівнюють	аерозольне	та	внутрішньо-
м’язове	 введення	 ChAdOx1-85A	 (ClinicalTrials.
gov:	NCT04121494)	[9].

2.5. MVA85A	—	це	вакцина,	що	містить	реком-
бінантну	реплікацію	модифікованого	вакцинно-
го	 вірусу	 Ankara	 (MVA),	 що	 експресує	 антиген	
Ag85A	M. tuberculosis [9,	26].	Попередні	клінічні	
випробування	показали,	що	MVA85A	добре	пере-
носиться	 і	 високоімуногенна	 при	 введенні	 для	
стимуляції	 імунної	 відповіді	 у	 БЦЖ-вак	ци-
нованих	осіб,	а	також	придатна	для	внутрішньо-
м’язового,	 внутрішньошкірного	 і	 аерозольного	
введення	[28].	З	огляду	на	отримані	дані	прово-
диться	 клінічне	 випробування,	 в	 якому	 з’я-
совують	ефективність	та	імуногенність	запропо-
нованих	шляхів	введення		порівняно	з	внутріш-
ньошкірною	 вакцинацією	 (ClinicalTrials.gov:	
NCT01954563).	 	 Вакцина	 MVA85A	 також	 була	
вивчена	 як	 вакцина-кандидат	 для	 ВІЛ-інфі-
кованих	 немовлят,	 оскільки	 загальноприйнята	
вакцина	БЦЖ	протипоказана	ВІЛ-інфікованим	
дітям.
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2.6. VPM1002	—	рекомбінантна	жива	вакцина	
БЦЖ,	 в	 якій	 ген	 уреази	 C	 (відповідальний	 за	
гальмування	 фаголізосомального	 дозрівання)	
був	замінений	геном	лістеріолізину-О	від	Listeria 
monocytogenes	[25].	Продемонстровано	підвище-
ну	 імуногенність,	 ефективність	 і	 безпечність	
вакцини	в	доклінічних	дослідженнях,	а	також	у	
клінічних	випробуваннях	фази	1	і	2	як	у	немов-
лят,	так	і	у	дорослих,	які	перехворіли	на	ТБ	[11].

3.Ослабленіживівакцини

Ці	вакцини	містять	варіант	живого	патогенно-
го	організму,	який	був	ослаблений	для	запобіган-
ня	 виникненню	 серйозних	 захворювань	 при	
введенні	[33].

MTBVAC	—	жива	вакцина,	яка	містить	ослаб-
лену	M. tuberculosis,	що	належить	до	сучасної	лінії	4	
(однієї	з	найпоширеніших	ліній	серед	лю	дей),	та	
зберігає	більшість	епітопів	Т-клітин,	описаних	для	
ТБ,	 зокрема	 антигени	 ESAT6	 і	 CFP10	 з	 RD1	 та	
двома	 незалежними	 стабільними	 генетичними	
делеціями	генів	phoP	і	fadD26	[24].	Є	надія,	що	ця	
вакцина	може	замінити	вакцину	БЦЖ	у	новона-
роджених,	 а	 також	 використовуватиметься	 як	
профілактична	вакцина	у	підлітків	і	дорослих.

4.Інактивованівакцинипротитуберкульозу

Незважаючи	 на	 те,	 що	 інактивовані	 вакцини	
проти	 ТБ	 давно	 створені	 для	 профілактики	 та	
лікування	ТБ,	триває	їхнє	вивчення.	Це	вакцини	
з	 інактивованими	 цілими	 бактеріями	 або	 їхніми	
фрагментами,	підготовлені	фізично	або	хімічно	[4].

4.1. DAR-901	 —	 інактивована	 вакцина,	 яка	
містить	 M.	 obuense,	 підготовлена	 з	 Master	 Cell	
Bank,	вирощеного	в	агарі	SRL172	за	новою	масш-
табованою	 технікою	 виробництва	 бульйону.	
Досліджується	як	бустерна	вакцина	для	запобі-
гання	ТБ	у	вакцинованих	БЦЖ	підлітків	[20].

4.2. RUTI —	інактивована	поліантигенна	ліпо-
сомальна	вакцина,	виготовлена	з	детоксикованих	
фрагментів	 клітин	 M. tuberculosis.	 Попередні	
клінічні	випробування	показали,	що	RUTI	добре	
переноситься,	 спричиняючи	 специфічні	 імуно-
логічні	реакції	Th1/Th2,	що	підтверджено	виді-
ленням	антитіл	IgG1,	IgG2a	і	IgG3	проти	широ-
кого	спектра	пептидів	M. tuberculosis у	здорових	
суб’єктів	з	ЛТБІ,		порівняно	з	плацебо	[10,	23].

Клінічні	 випробування	 на	 моделях	 мишей	
	продемонстрували,	 що	 RUTI	 може	 бути	 реко-
мендована	як	доповнення	до	перевірених	тера-
певтичних	засобів	[9].

4.3. Vaccae. Ця	вакцина	містить	термічно	інак-
тивовані	M.	vaccae,	які	можуть	посилювати	проти-
туберкульозну	клітинну	імунну	відповідь	у	паці-
єнтів	з	ТБ	та	у	поєднанні	з	антимікобактеріаль-
ними	 препаратами	 (АМБП)	 підвищувати	 ефек-

тивність	 АМБТ	 у	 комплексі	 лікування	 ТБ	 [2].	
Вивчають	профілактичну	здатність	вакцини	[29].

У	різних	цільових	групах	вивчають	вакцини-	
кандидати	для	доконтактної	та	післяконтактної	
профілактики,	запобігання	рецидивам	і	активації	
ЛТБІ	 у	 ВІЛ-інфікованих	 та	 контактних	 осіб,	 а	
також	для	терапевтичної	вакцинації	[12,	23,	28].

Доконтактніпідходидовакцинаціїнемовлят
Є	дві	живі	протитуберкульозні		вакцини-кан-

дидати,	призначені	для	заміни	БЦЖ.	Ці	вакцини	
розроблені	 як	 безпечніша	 і/або	 ефективніша	
альтернатива.	 Триває	 пізня	 стадія	 їхніх	 випро-
бувань	[33].

Найбільш	 вивчена	 вакцина-кандидат	
VPM1002,	яка	є	рекомбінантним	штамом	БЦЖ	
і	призначена	для	індукції	виразнішої	імунної	від-
повіді	порівняно	з	БЦЖ.	Нещодавно	завершено	
дослідження	 безпечності	 та	 імуногенності	 у	
416	немовлят,	матері	яких	були	з	ВІЛ-інфек	цією	
та	без	такої.	Крім	того,	розпочато	фазу	3	подвій-
ного	сліпого	рандомізованого	клінічного	дослід-
ження,	 в	 якому	 оцінюватимуть	 ефективність,	
безпечність	та	імуногенність	VPM1002	порівня-
но	 з	 БЦЖ	 щодо	 запобігання	 туберку	льозній	
інфекції	у	новонароджених	дітей	[8,	13,	22].

Іншою	 живою	 ослабленою	 вакциною	 для	
застосування	у	немовлят	є	MTBVAC.	Цю	вакци-
ну-кандидата	 протестовано	 у	 БЦЖ-наївних	
швейцарських	дорослих	та	у	вакцинованих	БЦЖ	
південноафриканських	 дорослих,	 недавно	 —	
БЦЖ-наївних	південноафриканських	немовлят.	
Доклінічні	дослідження	показали,	що	MTBVAC	
індукувала	імунітет	до	мікобактеріальних	анти-
генів	ESAT6	та	CFP10	і	мала	вищу	ефективність	
порівняно	з	БЦЖ	[18].	Вакцинація	всіма	дозами	
MTBVAC	індукувала	стійкі	антиген-специфічні	
реакції	цитокінів	Th1	CD4	у	немовлят,	які	дося-
гали	піку	через	70	днів	після	вакцинації	та	збе-
рігалися	 через	 360	 днів	 після	 вакцинації,	 що	
перевищувало	 імунну	 відповідь,	 спричинену	
еквівалентною	 дозою	 БЦЖ	 [8].	 Нині	 вакцину	
тестують,	щоб		визначити	безпечну	та	імуноген-
ну	дозу	для	профілактики	ТБ	у	немовлят.

Первинну	вакцинацію	за	допомогою	MVA85A	
новонароджених	 з	 ВІЛ-позитивним	 статусом	
вивчали	у	подвійному	сліпому	рандомізованому	
контрольованому	дослідженні	з	участю	248	ВІЛ-
інфікованих	немовлят.	Порівнювали	з	результа-
тами	 первинної	 вакцинації	 MVA85A	 у	 ВІЛ-
позитивних	немовлят	та	групою	контролю	(ВІЛ-
негативні	немовлята,	яким		додатково	у	віці	8	тиж	
проводили	 селективну	 відкладену	 вакцинацію	
БЦЖ).	Безпечність	та	імуногенність	оцінювали	
протягом	12	міс	(ClinicalTrials.gov:	NCT01650389).	
Вакцинація	за	допомогою	MVA85A	сприяла	знач-

Tuberkuluz 2_2022.indd   51 17.06.2022   14:22:31



52 ISSN 2220-5071 (Print), ISSN 2522-1094 (Online) • Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛінфекція • № 2 (49) • 2022

ОГЛЯДИ

но	 сильнішій	 реакції	 інтерферону-γ	 та	 CD4+	

Т-клітинній	відповіді	порівняно	з	контрольною	
групою	на	4-й	та	8-й	тиждень,	БЦЖ	не	посилила	
цю	реакцію	у	тих,	хто	був	вакцинований	MVA85A	
[1,	5,	9,	17].

Доконтактніпідходидопрофілактики
туберкульозуупідлітківтадорослих
У	 фазі	 3	 клінічних	 випробувань	 перебуває	

дослідження	ефективності	ревакцинації	БЦЖ	у	
раніше	 неінфікованих	 МБТ	 підлітків.	 Завдан-
нями	 дослідження	 є	 точніше	 підтвердження	
стійкої	ефективності	протитуберкульозного	за	-
хисту,	оцінка	захисту	через	4	роки	після	вакци-
нації	БЦЖ,	виявлення	і	підтвердження	імунних	
корелят	вакцино-опосередкованого	захисту	після	
ревакцинації	БЦЖ	[22,	27].

Чотири	нових	вакцини-кандидати	проходять	
тестування	на	ефективність	профілактики	тубер-
кульозної	інфекції	у	підлітків	та	дорослих	груп	
населення	[11,	15].

DAR-901	—	інактивована	цільноклітинна	вак-
цина,	яка	перебуває	у	фазі	2б	клінічного	випро-
бування	щодо	ефективності	DAR-901	як	бустер-
ної	 вакцини	 для	 запобігання	 ТБ	 у	 підлітків,	
вакцинованих	 БЦЖ	 (ClinicalTrials.gov:	 NCT	
02712424).	 Результати	 показали,	 що	 тридозова	
серія	DAR-901,	яку	вводили	через	2	і	4	міс	після	
першої	 дози,	 була	 безпечною	 і	 демонструвала	
виразніші	поліфункціональні	або	біфункціональ-
ні	реакції	Т-клітин	DAR-901	порівняно	з	базови-
ми	 [4,	 27,	 29].	 Специфічні	 для	 вакцини	 CD4+,	
інтерферон-γ,	 інтерлейкін-2,	 фактор	 некрозу		
пухлин-α	та	будь-які	цитокінові	відповіді	досяг-
ли	піку	через	7	днів	після	3-ї	дози.	

ID93+GLA/SE	 —	 субодинична	 вакцина,	 яку	
досліджували	у	вакцинованих	БЦЖ	дорослих	та	
підлітків.	 Недавно	 завершена	 фаза	 1	 клінічних	
випробувань,	 в	 якій	 підтверджено	 безпечність,	
імуногенність	 та	 переносність	 ID93+GLA-SE	 у	
дорослих	 (ClinicalTrials.gov:	 NCT03722472).	
Триває	фаза	2б	аналогічного	клінічного	випро-
бування,	в	якому	оцінюють	зазначені	параметри	
у	 підлітків	 (ClinicalTrials.gov:	 NCT03806686).	
У	першому	дослідженні	взяли	участь	66	здорових	
ВІЛ-негативних	осіб,	середній	вік	яких	становив	
25	 років.	 Учасників	 розподілили	 на	 п’ять	 груп:	
одна	група	плацебо	та	чотири	дослідні	з	різними	
дозами	 вакцини	 [15,	 33].	 Вакцину	 вводили	
внутрішньом’язово	на	0,	28	і	112-й	день.	За	всіма	
учасниками	спостерігали	протягом	6	міс,	а	реак-
цію	місця	ін’єкції	оцінювали	у	1-й,	на	3,	7,	14	та	
28-й	день	після	кожної	ін’єкції	[11,	13].	Вакцина	
ID93+GLA-SE	індукувала	помітне	швидке	збіль-
шення	 частоти	 загальної	 експресії	 цитокінів	
CD4+	Т-клітин,	специфічних	для	Rv1813,	Rv2608,	

Rv3619	 і	 Rv3620	 у	 чотирьох	 групах.	 Відповіді	
IgG,	специфічні	для	ID93,	також	знач	но	зросли	
після	трьох	щеплень	ID93+GLA-SE	у	учасників	
з	усіх	груп	[1,	8].	

Завершена		фаза	2а	клінічного	випробування,	
під	час	якого	оцінювали	безпечність	та	імуноген-
ність	 вакцин-кандидатів	 H4:IC31,	 H56:IC31	 у	
здорових	підлітків,	раніше	вакцинованих	БЦЖ	
(ClinicalTrials.gov:	NCT02378207).	Після	введен-
ня	 вакцини	 H56:IC31	 на	 0-й	 та	 56-й	 день	 45	 %	
учасників	 мали	 максимальну	 імунну	 відповідь	
на	Ag85B	на	70-й	день,	яка	знижувалася	до	9,5	%	
на	168-й	день	[22,	27].

Проведена	 фаза	 1	 клінічного	 випробування	
для	оцінки	безпечності	та	імуногенності	вакцини	
ChAdOx1-85A,	а	також	її	поєднання	з	MVA85A	
у	 здорових	 дорослих,	 вакцинованих	 БЦЖ	
(ClinicTrial.gov:	 NTC01829490).	 У	 дослідженні	
взяли	 участь	 42	 здорових	 БЦЖ-вакцинованих	
дорослих,	 яких	 розподілили	 на	 чотири	 групи:	
шість	учасників	отримували	лише	ChAdOx1-85A	
(група	1),	12	—	СhAdOx1-85A	у	підвищеній	дозі	
(група	2),	12	—	ChAdOx1-85A	після	первинного	
введення	 MVA85A	 (група	 3),	 12	 —	 комбінацію	
підвищеної	дози	ChAdOx1-85A	після	первинно-
го	введення	MVA85A	(група	4).	Спостереження	
за	 групою	 1	 і	 2	 тривало	 168	 днів,	 за	 групою	 3	
і	4	—	224		і	287	днів	відповідно.	При	оцінці	іму-
ногенності	 встановлено,	 що	 підвищена	 доза	
ChAdOx1-85A	у	комбінації	з	MVA85A23	спричи-
нила	 максимальну	 клітинно-опосередковану	
імунну	відповідь	CD4+	та	CD8+	T-лімфоцитів,	а	
також	активніший	синтез	сироваткових	IgG	[4,	
13,	24,	27,	33].

Триває	фаза	1	клінічних	випробувань	вакцини	
MVA85A.	 У	 цьому	 дослідженні	 беруть	 участь	
36	БЦЖ-вакцинованих	дорослих	віком	від	21	до	
42	 років,	 яких	 розподілили	 на	 три	 групи,	 що	
отримували	два	щеплення	MVA85A	з	інтервалом	
1	 міс	 між	 уведеннями	 з	 використанням	 таких	
режимів:	група	1	—	аерозольно-внутрішньошкір-
на	імунізація,	група	2	—	внутрішньошкірно-аеро-
зольна	імунізація,	група	3	—	внутрішньошкірна	
імунізація	двома	дозами.	Зареєстровано	незначне	
підвищення	 клітинної	 імунної	 відповіді	 на	
Ag85A.	Усі	групи	мали	системні	клітинні	імунні	
відповіді	на	вектор	MVA	[33].	Сироваткові	анти-
тіла	до	Ag85A	і	MVA	виявлено	лише	після	внут-
рішньошкірної	 вакцинації	 [11].	 Аерозольна	
MVA85A	індукувала	значно	вищі	рівні	цитокінів	
CD4+	і	CD8+	T-клітин	слизової	оболонки	дихаль-
них	 шляхів	 порівняно	 з	 внутрішньошкірною	
вакцинацією.	У	групі	2	спостерігали	максималь-
ну	імунну	відповідь	у	разі	внутрішньошкірного	
підсилення	аерозольно-інгаляційною	вакциною	
MVA85A	[9,	27].
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Безпечність	та	імуногенність	живої	ослабленої	
вакцини-кандидата	MTBVAC		тестується	також	
у	 дозо-визначальному	 дослідженні	 (ClinicTrial.
gov:	 NCT02933281)	 у	 південноафриканських	
молодих	 дорослих	 і	 підлітків	 з	 позитивним	 та	
негативним	 тестом	 вивільнення	 інтерферону-γ 
(IGRA).	Планується	доконтактне	випробування	
ефективності	вакцини	щодо	запобігання	розвит-
ку	ТБ	[1,	22,	25].	Під	час	фази	3	дослідження	слід	
з’ясувати,	 чи	 може	 доконтактна	 вакцинація	
IGRA-негативних	 дітей	 і	 підлітків	 забезпечити	
захист	від	подальшої	туберкульозної	інфекції	та	
захворювання	на	ТБ	до	дорослого	віку,	оскільки	
цей	 чинник	 матиме	 вирішальне	 значення	 для	
впливу	на	епідемію	у	в	умовах	високої	передачі	
ТБ	[8,	15,	18,	28].

Постконтактніпідходидопрофілактики
туберкульозуудорослих
Опубліковано	основні	результати	рандомізо-

ваного	подвійного	сліпого	плацебо-контрольова-
ного	дослідження	ефективності	(ClinicTrial.gov:	
NCT01755598)	субодиничної	вакцини-кандида-
та	 M72/AS01	 для	 профілактики	 захворювання	
на	 ТБ	 у	 осіб,	 які	 були	 IGRA-позитивними	 на	
момент	вакцинації	[9,	25].	У	дослідженні	взяли	
участь	 3573	 здорових	 IGRA-позитивних	 ВІЛ-
негативних	дорослих	віком	від	18	до	50	років	у	
Південній	 Африці,	 Кенії	 та	 Замбії.	 Більшість	
учасників	 (70	 %)	 були	 вакциновані	 БЦЖ.	
Учасники	дослідження	отримали	дві	ін’єкції	або	
M72/AS01,	 або	 плацебо	 з	 інтервалом	 1	 міс.	
Термін	спостереження	за	ними	становив	3	роки.	
У	 10	 учасників,	 які	 отримали	 M72/AS01,	 і	
22	учасників,	які	отримали	плацебо,	зареєстро-
вано	вперше	діагностований	легеневий	ТБ	через	
2,3	року	спостереження.	Ефективність	вакцини	
M72/AS01	 становила	 54	 %	 щодо	 запобігання	
прогресуванню	 туберкульозного	 захворювання	
в	популяції,	 інфікованій	МБТ	(IGRA-позитив-
ній).	Остаточні	результати	через	3	роки	спосте-
реження	засвідчили,	що	ознаки	захворюваності	
на	ТБ	зменшилися	на	50	%	порівняно	з	плацебо	
[27,	28].

Недавно	завершена	фаза	2	подвійного	сліпого	
рандомізованого	клінічного	випробування	(спів-
відношення		вакцина	:	плацебо	—	3	:	1),	під	час	
якого	оцінювали	безпечність,	реактогенність	та	
імуногенність	 бустерної	 вакцини-кандидата	
GamTBvac	у	180	здорових	БЦЖ-вакцинованих	
дорослих	 росіян	 (ClinicalTrials .gov:		
NCT03878004)	[6,	10,	14].	Однак	результати	досі	
не	опубліковані.	Триває	клінічне	випробування	
фази	 3,	 спрямоване	 на	 оцінку	 безпечності	 та	
ефективності	GamTBvac	щодо	розвитку	первин-
ного	 респіраторного	 ТБ,	 не	 пов’язаного	 з	 ВІЛ-

інфекцією,	у	здорових	добровольців	віком	від	18	
до	45	років	[21,	22,	26].

Векторна	вірусна	вакцина	Ad5Ag85A	перебу-
ває	 у	 першій	 фазі	 випробувань	 за	 участю	 здо-
рових	добровольців,	раніше	вакцинованих	БЦЖ	
(ClinicalTrials.gov:	NCT02337270).	За	попередні-
ми	 оцінками,	 внутрішньом’язова	 вакцинація	
бу		ла	безпечною	та	імуногенною,	а	також	супро-
воджувалася	стимулювальною	поліфункціональ-
ною	 реакцією	 Т-клітин	 [8,	 11].	 Під	 час	 дослід-
ження	 оцінюватимуть	 безпечність	 та	 імунну	
відповідь	у	крові	та	легенях	після	аерозольного	
способу	введення	вакцини	Ad5Ag85A	[33].

Клінічне	 випробування	 фази	 1,	 завершене	 в	
2015	 р.,	 досліджувало	 векторну	 вакцину	 TB/
FLU-01L	 (ClinicalTrial.gov:	 NCT03017378).	
У	 42-денному	 випробуванні,	 в	 якому	 взяли	
участь	36	здорових	добровольців	віком	від	18	до	
50	років,	оцінювали	безпечність	і	системну	імун-
ну	відповідь,	спричинену	вакциною	TB/FLU-01L	
після	інтраназального	або	сублінгвального	вве-
дення	на	1-й	і	21-й	день	(загалом	дві	дози).	У	обох	
групах	через	7	днів	після	першої	дози	лише	два	
учасники	повідомили	про	побічні	реакції,	а	саме	
про	закладеність	носа	і	чхання	[6,	10],	у	сублінг-
вальній	групі	ще	два	учасника	повідомили	про	
гіперемію	глотки,	лише	один	учасник	у	кожній	
групі	 повідомив	 про	 системні	 побічні	 ефекти,	
лихоманку	(сублінгвальна	група)	та	біль	у	горлі	
(інтраназальна	група).	Після	другої	дози	(	через	
7	днів)	лише	один	учасник	у	сублінгвальній	групі	
повідомив	про	гіперемію	глотки.	Не	було	жодно-
го	випадку	гострої	вірусної	інфекції,	спричиненої	
вірусним	вектором	вакцини	[8,	28].	Аналіз	іму-
ногенності	виявив,	що	72,2	%	осіб	із	сублінгваль-
ної	 групи	 і	 77,8	 %	 із	 інтраназальної	 продемон-
стрували	позитивні	цитокінові	відповіді	[2].

Векторна	вірусна	вакцина	TB/FLU-04L	пере-
буває	у	фазі	1	подвійного	сліпого	рандомізова-
ного	плацебо-контрольованого	дослідження,	в	
якому	оцінювали	безпечність	та	імуногенність	
інтраназального	введення	двох	доз	вакцини	TB/
FLU-04L	(на	1-й	та	21-й	день)	порівняно	з	пла-
цебо	 у	 здорових	 IGRA-негативних	 дорослих,	
вакцинованих	БЦЖ	(ClinicalTrials:	NCT	025014	
21).	Триває	фаза	2	дослідження	осіб	з	ЛТБІ	[19].

Інактивована	 вакцина	 Vaccae,	 спочатку	 роз-
роблена	для	терапевтичного	використання,	про-
тестована	 у	 фазі	 3	 рандомізованого	 контрольо-
ваного	дослідження,	в	якому	вивчали	безпечність	
та	 ефективність	 Vaccae	 після	 шестидозового	
застосування	у	10	тис.	дорослих	китайців	з	гіпер-
чутливістю	 за	 туберкуліновим	 тестом	 (діаметр	
папули	 >	 15	 мм),	 після	 якого	 зареєстрували	
випадки	 ТБ	 протягом	 перших	 2	 років	 (Clinical	
Trials.gov:	NCT01979900)	[3,	25,	29].
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Профілактиказахворюваннянатуберкульоз
середпобутовихітіснихконтактів
Вакцинація	побутових	або	близьких	контактів	

пацієнта	з	ТБ	є	потенційним	напрямом	викорис-
тання	будь-якої	вакцини,	яка	забезпечує	захист	
від	прогресування	ЛТБІ	до	захворювання	на	ТБ.	
Розвинені	країни	з	низьким	рівнем	ТБ	і	програ-
мами	відстеження	контактів,	скринінгу	та	хіміо-
профілактики	можуть	виявляти	IGRA-позитивні	
контакти,	 яким	 пропонують	 профілактичну	
те	рапію	як	стандарт	спостереження	[4,	23,	31].

Нові	настанови	ВООЗ	рекомендують	розгляну-
ти	профілактичну	терапію	ТБ	для	всіх	близьких	
контактів	 у	 країнах	 з	 високим	 тягарем	 ТБ	 неза-
лежно	від	віку	або	ВІЛ-статусу	[32].	Умовна	реко-
мендація	 ВООЗ	 не	 потребує	 тестування	 IGRA	
через	 витрати	 та	 техніко-економічне	 об		ґрун-
тування,	оскільки	поширеність	IGRA-по		зитивних	
реакцій	висока	серед	близьких	контактів	[30,	31].

Післяконтактну	вакцинацію	для	запобігання	
ТБ	серед	побутових	контактів	неохоче	рекомен-
дують	з	низки	причин	[19,	23]:
–	 визначена	50	%	ефективність	M72/AS01E	не	

поліпшує	 стандарту	 профілактичної	 терапії	
ізоніазидом,	 яка,	 за	 оцінками,	 забезпечує	 не	
менше	60	%	захисту	(до	90	%	захисту	у	повніс-
тю	прихильних	пацієнтів)	[26,	29];

–	 нові	1-місячні	та	3-місячні	схеми	профілактич-
ної	терапії	ТБ	з	використанням	рифапентину	
з	еквівалентною	ефективністю	є	конкуренто-
спроможними	з	погляду	доцільності	та	спри-
йняття	 пацієнтами	 порівняно	 з	 дводозовою	
схемою	вакцинації	M72/AS01E	[1,	13];

–	 будь-яка	 теоретична	 перевага	 сильнішого	
захисту	 після	 вакцинації	 порівняно	 з	 профі-
лактичною	терапією	ТБ	залежатиме	від	ризи-
ку	повторного	зараження	і	може	бути	не	такою	
корисною	в	умовах	низької	передачі	[14,	28].
Триває	 фаза	 2a	 клінічного	 випробування,	 в	

якому	 оцінюють	 безпечність,	 імуногенність	 та	
ефективність	вакцини	ID93+GLA-SE	у	медичних	
працівників,	раніше	вакцинованих	БЦЖ	(Clini-
calTrials:	NCT03806686)	[6,	15,	25].

Профілактиказахворювання
натуберкульозуВІЛ-інфікованих
ВІЛ-інфіковані	 особи	 мають	 вищий	 ризик	

прогресування	ЛТБІ	до	ТБ,	ніж	ВІЛ-негативні	
пацієнти	 [32].	 Хоча	 існує	 нагальна	 потреба	 в	
новій	ефективній	вакцині,	яка	б	запобігала	роз-
витку	 ВІЛ-асоційованих	 форм	 ТБ,	 необхідно	
вирішити	 проблеми	 безпечності,	 імуногенності	
та	ефективності	[10,	23].	Живі	мікобактеріальні	
вакцини,	 такі	 як	 БЦЖ,	 VPM1002	 та	 MTBVAC,	
мають	несприятливий	профіль	ризику	для	осіб	
з	ВІЛ-інфекцією	[3].

Білково-субодинична	вакцина-кандидат	M72/
AS01E	показала	прийнятний	профіль	безпеки	в	
осіб	з	ВІЛ	та	іншими	імуносупресивними	станами	
[1].	Дослідження	вакцинації	ВІЛ-позитив	них	осіб	
у	Швейцарії	виявило,	що	M72/AS01E	не	впливає	
на	вірусне	навантаження	ВІЛ	або	кількість	CD4+-
клітин	у	ВІЛ-інфікованих	дорослих,	більшість	з	
яких	отримували	високоактивну	антиретровірус-
ну	терапію	(ВААРТ)	[24].	В	іншому	подвійному	
сліпому	плацебо-контрольованому	дослідженні	в	
Індії,	під	час	якого	оцінювали	безпечність	та	іму-
ногенність	M72/AS01E,	взяли	участь	240	IGRA-
позитивних	 дорослих	 віком	 від	 18	 да	 59	 років,	
яких	 розподілили	 на	 три	 групи:	 ВІЛ-позитивні	
дорослі,	 що	 отримують	 ВААРТ,	 ВІЛ-позитивні	
дорослі	 без	 ВААРТ	 і	 ВІЛ-нега	тивні	 дорослі.	
Залежно	від	досліджуваної	групи	застосовували	
дві	дози	M72/AS01E	або	плацебо	(сольовий	роз-
чин),	 які	 вводили	 на	 0-й	 і	 30-й	 день	 [20].	 Для	
оцінки	 ефективності	 визначали	 концентрацію	
специфічних	 антитіл	 у	 всіх	 групах	 на	 0,	 30,	 60,	
210-й	день	та	через	1,	2	і	3	роки.	Показники	серопо-
зитивності	на	2-му	році	спостереження	становили:	
94,3	%	у	групі	ВІЛ-по	зитивних	з	ВААРТ;	68,6	%	
у	групі	ВІЛ-позитивних	без	ВААРТ;	97,1	%	у	групі	
ВІЛ-негативних	осіб.	На	3-му	році:	97,1	%	у	ВІЛ-
позитивних	з	ВААРТ;	66,7	%	у	ВІЛ-по	зитивних	
без	ВААРТ;	97,3	%	у	ВІЛ-негативних	[16].

Остаточні	результати	цього	дослідження	через	
3	 роки	 спостереження	 засвідчили,	 що	 застосу-
вання	вакцини	зменшило	захворюваність	на	ТБ	
на	50	%	порівняно	з	плацебо	[3].

Інактивована	 вакцина-кандидат,	 яка	 містить	
M. obuense,	 рекомендована	 в	 п’ятидозовому	
ре	жимі,	раніше	показала	ефективність	39	%	щодо	
легеневого	 ТБ	 у	 раніше	 вакцинованих	 БЦЖ	
ВІЛ-інфікованих	танзанійських	дорослих,	вміст	
CD4+-клітин	 —	 не	 менше	 200	 клітин/мкл,	 що	
свідчить	про	ефективність	вакцинації	первинно	
щеплених	БЦЖ	осіб,	в	яких	згодом	була	діагнос-
тована	ВІЛ-інфекція	[19,	22,	32].

Підходидопрофілактикирецидивів
ітерапевтичноївакцинації
Зацікавленість	у	випробуванні	нових	терапев-

тичних	вакцин	проти	ТБ	ґрунтується	на	потен-
ціалі	 вакцини	 щодо	 поліпшення	 результатів	
лікування	 у	 пацієнтів	 як	 з	 лікарсько-чутливим	
ТБ	(ЛЧ-ТБ),	так	і	з	ЛС-ТБ,	зменшення	кількос-
ті	випадків	захворюваності	та	смертності	від	ТБ,	
перерв	у	лікуванні,	невдач	лікування	та	рециди-
вів	ТБ	після	вилікування	[8].

Профілактикарецидивів

Терміни	 введення	 вакцини	 щодо	 курсу	 ліку-
вання	ТБ	безпосередньо	впливають	на	потенціал	
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вакцинації	щодо	досягнення	конкретних	резуль-
татів	[4,	9].	Наприклад,	вакцинація	в	кінці	ліку-
вання	 ТБ,	 після	 досягнення	 мікробіологічної	
конверсії	МБТ,	матиме	потенціал	лише	для	впли-
ву	 на	 результати	 після	 вилікування.	 Підхід	 до	
профілактики	 рецидивів	 після	 лікування	 буде	
спрямований	на	зменшення	швидкості	розвитку	
рецидиву	 ТБ	 унаслідок	 ендогенної	 реактивації	
персистуючих	МБТ	і	повторного	зараження	ТБ	
при	екзогенній	суперінфекції	[2,	22,	25].

У	 фазі	 3	 клінічного	 випробування	 вивчають	
ефективність	вакцини	щодо	запобігання	рециди-
ву	ТБ	VPM1002.	Дослідження	проводять	з	учас-
тю	416	дорослих,	які	успішно	вилікувалися	від	
легеневого	 ТБ	 1-ї	 категорії	 та	 отримали	 одно-
разово	дозу	VPM1002	або	плацебо	(ClinicalTrials.
gov:	NCT03152903)	[13,	27].

Триває	клінічне	випробування	трьох	білково-
субодиничних	 протитуберкульозних	 вакцин	 у	
хворих	на	ТБ	[26,	22,	29]:
–	 вакцина	 ID93+GLA-SE	 протестована	 на	 без-

печність	та	імуногенність	у	потрійному	сліпо-
му	плацебо-контрольованому	клінічному	дос-
лідженні	у	фазі	1	у	60	ВІЛ-негативних	хворих	
на	 легеневий	 ТБ,	 з	 негативним	 результатом	
культури	мокротиння	після	завершення	ліку-
вання	(ClinicalTrials.gov:	NCT02465216)	[9,	10,	
22].	Учасників	розподілили	на	чотири	групи	з	
різними	дозами	антигену	та	ад’юванту:	група	
1	—	низька	доза	антигену	та	ад’юванту,	група	
2	—	висока	доза	антигену,	низька	доза	ад’юван-
ту,	група	3	—	низька	доза	антигену,	висока	доза	
ад’юванту,	 група	 4	 —	 низька	 доза	 антигену,	
висока	 доза	 ад’юванту	 і	 одну	 групу	 плацебо	
(сольовий	розчин).	Група	4	отримала	три	дози	
вакцини	—	на	0,	28	і	56-й	день,	інші	групи	—	дві	
дози	на	0-й	і	56-й	день.	На	70-й	день	частота	
підвищення	 рівня	 анти	тіл	 IgG	 становила	
100	 %	 у	 всіх	 групах	 з	 вакциною,	 але	 частота		
відповіді	CD4+	T-клітин	варіювала	від	11,1	до	
90,9	%	[5,	22];

–	 H56:IC31	тестується	у	фазі	1	клінічного	випро-
бування,	 в	 якому	 оцінюють	 безпечність	 та	
імуногенність	 H56:IC31	 у	 поєднанні	 з	 інгібі-
тором	 циклооксигенази-2,	 щоб	 перевірити	
гіпотезу	про	те,	що	це	може	посилити	відповідь	
вакцини	 (ClinicalTrials.gov:	 NCT02503839)	
[26].	 Оптимальна	 доза	 вакцини	 також	 була	
досліджена	у	фазі	1/2	дослідження,	яке	пока-
зало,	 що	 два	 або	 три	 щеплення	 в	 дозі	 5	 мг:	
500	нмоль	H56:IC31	індукували	сильні	анти-
ген-специфічні	реакції	CD4+-T-клітин	з	при-
йнятними	профілями	безпечності	та	перенос-
ності	 в	 інфікованих	 та	 неінфікованих	 ТБ	
дорослих	 (ClinicalTrials.gov:	 NCT01865487)	
[29].	 Аналогічний	 профіль	 безпечності	 та	

ефективності	виявлено	в	іншому	дослідженні	
при	 застосуванні	 дводозового	 режиму	
H56:IC31	 у	 900	 дорослих	 ВІЛ-негативних	
південноафриканських	 і	 танзанійських	 паці-
єнтів,	які	успішно	вилікувалися	від	ЛЧ-ТБ	і	
отримали	 вакцину	 по	 закінченні	 курсу	 ліку-
вання	(ClinicalTrials.gov:	NCT02375698)	[22];

–	 M72/AS01E,	 здатної	 захищати	 IGRA-пози-
тивних	осіб	від	прогресування	туберкульозної	
інфекції	(ClinicalTrials.gov:	NCT01424501),	але	
набір	 у	 дослідженні	 закінчився	 передчасно	
через	високу	частоту	виразних	реакцій	(почер-
воніння/набряк	місця	ін’єкції)	[5,	11,	22].
Однодозовий	 режим	 живої	 рекомбінантної	

вакцини	 БЦЖ	 VPM1002	 також	 тестується	 в	
багатоцентровому	 рандомізованому	 плацебо-
контрольованому	дослідженні	(ClinicalTrials.gov:	
NCT03152903)	з	участю	2	тис.	успішно	проліко-
ваних	пацієнтів	з	легеневим	ТБ	в	Індії,	за	якими	
спостерігають	протягом	12	міс	на	предмет	реци-
диву	ТБ	[10,	25,	29].

Терапевтичнавакцинація

Терапевтична	вакцинація	під	час	лікування	ТБ	
має	 потенціал	 для	 підвищення	 ефективності	
лікування	та	результатів	після	лікування,	зокре-
ма	щодо	зниження	ризику	рецидиву	ТБ.	Критерії	
ефективності	терапевтичної	вакцинації	аналогіч-
ні	таким	інших	методів	лікування,	спрямованих	
на	збудника	ТБ:	конверсія	культури	мокротиння	
протягом	не	менше	2	міс,	відновлення	показників	
легеневих	функціональних	тестів	і	регрес	пато-
логічних	 змін	 у	 легенях	 за	 даними	 променевої	
діагностики	[14,	26].

Дві	 інактивовані	 мікобактеріальні	 вакцини-
кандидати	 були	 протестовані	 як	 імунотерапев-
тичне	доповнення	до	лікування	ТБ	[12,	19].

Вакцина-кандидат	Vaccae	протестована	у	паці-
єнтів	 з	 ЛЧ-ТБ	 та	 ЛС-ТБ	 у	 низці	 клінічних	
ви	пробувань	 у	 Китаї	 [8].	 Метааналіз	 25	 дослід-
жень	за	участю	2281	китайського	пацієнта	з	ТБ	з	
множинною	 лікарською	 стійкістю	 виявив,	 що	
багатодозова	імунізація	Vaccae	під	час	лікування	
ТБ	 прискорює	 конверсію	 мазка	 мокротиння	 та	
позитивні	рентгенологічні	зміни	[5].	Інший	мета-
аналіз	(понад	4	тис.	пацієнтів	з	ЛЧ-ТБ	і	ЛС-ТБ	у	
54	 дослідженнях,	 шість	 із	 них	 проведені	 не	 в	
Китаї)	установив	швидшу	конверсію	мазка	мокро-
тиння	і	рентгенологічне	поліпшення	у	пацієнтів,	
які	одержували	Vaccae.	Ці	обнадійливі	дані	стали	
підставою	для	вивчення	вакцини	Vaccae	в	інших	
популяціях	та	епідемічних	умовах	[2,	8,	13,	25].	

Інактивована	 мікобактеріальна	 вакцина-кан-
дидат	 RUTI	 у	 	 фазі	 1	 клінічних	 випробувань	
показала	значно	вищу	ефективність	у	пацієнтів	
з	 ЛЧ-ТБ,	 якщо	 на	 тлі	 прийому	 ізоніазиду	 та	
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рифампіцину	проводили	3-дозову	вакцинацію	на	
17,	19	та	21-й	тиж	після	встановлення	діагнозу	
ТБ	 [10,	 14,	 19].	 Триває	 клінічне	 випробування	
фази	2б	для	оцінки	ефективності	та	безпечності	
вакцини	 RUTI	 у	 пацієнтів	 з	 ЛЧ-ТБ	 і	 ЛС-ТБ	
(ClinicalTrials.gov:	NCT04919239)	[6,	9,	17].

Висновки
Тривають	пошуки	профілактичної	та/або	тера-

певтичної	вакцини	з	потенціалом	для	викорис-
тання	замість	вакцини	БЦЖ	або	в	поєднанні	 з	
нею.	З	огляду	на	кількість	вакцин,	які	проходять	
клінічні	 випробування	 з	 багатообіцяючими	
результатами,	 вкрай	 важливо	 продовжувати	 ці	
дослідження	до	завершення	і	появи	нових	вак-

цин.	Результати	останніх	клінічних	досліджень	
мають	важливе	значення	для	усунення	критич-
них	прогалин	у	знаннях	і	демонструють	цінність	
нових	стратегій	вакцинації	проти	ТБ	для	енде-
мічних	країн.	

Нинішня	ситуація	з	ТБ	в	Україні	залишається	
невтішною,	особливо	після	пандемії	COVID-19.	
Однак	 у	 разі	 достатніх	 інвестицій	 перспективи	
можуть	бути	обнадійливими,	що	спостерігали	на	
прикладі	 створення	 ефективних	 вакцин	 проти	
коронавірусу	під	час	дворічної	пандемії.	Не	оці-
нено	 масштабу	 шкоди,	 завданої	 	 боротьбі	 з	 ТБ	
через	 COVID-19	 та	 війну	 Росії	 проти	 України,	
але	 такі	 хвороби,	 як	 ТБ,	 не	 мають	 залишатися	
поза	увагою.

Конфлікту інтересів	немає. Участь авторів:	концепція	 і	дизайн	дослідження	—	Н.А.	Мацегора,	А.В.	Капрош;	збір	матеріалу	—	
А.В.	Капрош;	обробка	матеріалу	—	Н.А.	Мацегора,	А.В.	Капрош;	написання	тексту	—	Н.А.	Мацегора,	А.В.	Капрош;	редагування	
тексту	—	Н.А.	Мацегора.
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Current state of developments and research of new candidate vaccines 
against tuberculosis (literature review)

Objective	 —	 to	 analyze	 the	 data	 of	 literature	 sources	 on	 the	 current	 state	 of	 development	 of	 new	
tuberculosis	vaccines.

Materials and methods.	147	literature	sources	on	Tuberculosis vaccine,	Vaccine prevention of tuberculosis 
were	considered,	33	of	them	were	studied	in	detail.

Results and discussion. According	to	the	WHO	report,	14	candidates	for	the	TB	vaccine	are	in	clinical	
trials,	 including	 the	AEC/BC02,	Ad5	Ag85A	and	ChAdOx185A-MVA85A	phase	1	vaccines,	MTBVAC,	
ID93+GLA-SE,	TB	/	FLU-04L	and	the	GamB	phase	vaccine.	2a,	amplifiers	DAR-901,	H56:IC31,	M72/
AS01,	 BCG	 revaccination	 and	 RUTI	 vaccine	 in	 phase	 2b,	 VPM1002	 and	 MIP/Immuvac	 in	 phase	 3.	
Candidate	TB	vaccines	vary	in	type	and	purpose.

By	type	of	vaccine	are:	subunit,	vector,	genetically	modified	live	recombinant	vaccines,	live	attenuated	
vaccines	containing	M. tuberculosis,	inactivated	vaccines.

Subunit	TB	vaccines	—	contain	purified	immunoactive	protein	components	isolated	from	M.	tuberculosis	
with	the	addition	of	an	adjuvant	to	enhance	their	immunogenic	properties.

Recombinant	live	vaccines	—	use	a	live	vector	to	deliver	heterologous	antigens	that	elicit	an	immune	response.
Weakened	live	vaccines	—	contain	a	variant	of	a	live	pathogen	that	has	been	weakened	to	prevent	serious	

disease	when	administered.
Inactivated	tuberculosis	vaccines	are	designed	to	prevent	and	treat	TB	and	are	still	being	studied.	These	

are	vaccines	with	inactivated	whole	bacteria	or	their	cleavage	fragments,	prepared	physically	or	chemically.
According	 to	 the	purpose,	vaccine	candidates	are	 studied	 in	different	 target	groups	as	pre-	and	post-

exposure	prophylaxis,	in	the	context	of	anti-relapse	prophylaxis	and	therapeutic	vaccination,	as	well	as	to	
prevent	the	activation	of	LTBI	in	HIV-infected	and	contact	persons.

Conclusions.	The	results	of	recent	clinical	trials	are	important	in	addressing	critical	knowledge	gaps	and	
will	clearly	demonstrate	the	value	of	new	TB	vaccination	strategies	for	endemic	countries,	and	will	shape	
the	next	generation	of	clinical	trials.

Keywords:	tuberculosis,	vaccination,	primary	prevention,	BCG,	HIV.
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Контекст

Туберкульоз	(ТБ)	залишається	загрозою	для	
громадського	здоров’я	на	глобальному	рівні	та	є	
одним	 із	 основних	 смертельних	 інфекційних	
захворювань	у	всьому	світі.	У	2020	р.	приблизно	
10	млн	людей	захворіли	на	ТБ	та	1,5	млн	людей	
померли	від	нього1.	Через	пандемію	коронавірус-
ної	 хвороби	 (COVID-19)	 інцидентність	 ТБ	 в	
усьому	 світі	 може	 зрости	 у	 2022	 і	 2023	 р.2	 За	
оцінками,	 щороку	 виникає	 приблизно	 500	 тис.	
нових	 випадків	 ТБ	 із	 множинною	 лікарською	
стійкістю3	чи	стійкістю	до	рифампіцину	(МЛС/
Риф-ТБ).	За	останніми	даними	(2019	р.),	лише	
кожна	третя	людина	з	ТБ	отримувала	лікування.	
Результатом	 значного	 прогресу	 у	 забезпеченні	
доступності	 новітніх	 методів	 діагностики	 та	
ефективніших	 лікарських	 засобів	 протягом	 ос	-
танніх	років	стало	більш	раннє	виявлення	та	вищі	
показники	 успішності	 лікування	 пацієнтів	 із	
МЛС/Риф-ТБ	у	кількох	країнах.

Щоб	підтримати	країни	у	реагуванні	на	вик-
лики,	 пов’язані	 з	 ТБ	 та	 лікарсько-стійким	 ТБ	
(ЛС-ТБ),	у	тому	числі	ТБ	із	широкою	лікарською	
стійкістю	(ШЛС-ТБ)	і	пре-ШЛС-ТБ4,	Глобальна	

1 У тому числі людей, що живуть із ВІЛ.
2 Global tuberculosis report 2021. Geneva: World Health Organization; 

2021 (https://www.who.int/publications/i/item/9789240037021).
3 Поєднання стійкості до рифампіцину та ізоніазиду — двох найваж-

ливіших протитуберкульозних препаратів.
4 Нові визначення, погоджені на консультації ВООЗ у жовтні 2020 р.: 

програма	боротьби	з	туберкульозом	Всесвітньої	
організації	охорони	здоров’я	(ВООЗ)	регулярно	
видає	доказові	настанови,	використовуючи	між-
народну	Систему	класифікації,	оцінювання,	роз-
робки	та	експертизи	рекомендацій	(GRADE5)	для	
оцінювання	наукових	доказів.

Останні	консолідовані	настанови	ВООЗ	щодо	
лікування	 ЛС-ТБ6	 були	 опубліковані	 у	 червні	
2020	р.	Згодом	ВООЗ	отримала	доступ	до	нових	
доказів	щодо	лікування	ЛС-ТБ	від	національних	
програм	 боротьби	 з	 ТБ	 (НПТ),	 дослідників	 і	
технічних	 партнерів,	 а	 також	 даних,	 наданих	 у	
відповідь	 на	 публічний	 заклик	 ВООЗ7,	 опублі-
кований	у	червні	2021	р.	Нові	дані	пацієнтів,	які	
отримують	довгострокові	(>	18	міс)	або	коротко-
строкові	(<	12	міс)	схеми	лікування	ТБ	із	МЛС	
(МЛС-ТБ),	рекомендовані	ВООЗ,	були	підт	верд-
жені	 та	 включені	 до	 індивідуального	 набору	

пре-ШЛС-ТБ — ТБ, викликаний штамами Mycobacterium tuberculosis, 
які відповідають визначенню МЛС/Риф-TБ та також є стійкими до 
будь-яких фторхінолонів; ШЛС-ТБ — ТБ, викликаний штамами 
M. tuberculosis, які відповідають визначенню МЛС/Риф-TБ і також є 
стійкими до будь-яких фторхінолонів та щонайменше до одного 
додаткового препарату групи A.

5 Вебсайт робочої групи GRADE: https://www.gradeworkinggroup.org/.
6 WHO consolidated guidelines on tuberculosis Module 4: Treatment – 

drug-resistant tuberculosis treatment. Geneva: World Health 
Organization; 2020 (https://www.who.int/publications/i/
item/9789240007048).

7 Public call for individual patient data on treatment of drug-resistant 
tuberculosis. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://www.
who.int/news-room/articles-detail/public-call-for-individual-patient-
data-on-treatment-of-drug-resistant-tuberculosis_06292021).
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даних	 пацієнтів	 для	 використання	 у	 розробці	
настанов	 ВООЗ	 щодо	 ЛС-ТБ.	 Крім	 того,	 деякі	
нові	 схеми	 лікування,	 які	 ще	 не	 були	 оцінені	
ВООЗ,	 нещодавно	 були	 протестовані	 в	 рамках	
випробувань	або	використовувалися	програмно.	
До	таких	схем	належать	нова	6-місячна	схема	на	
основі	 бедаквіліну,	 претоманіду8	 та	 лінезоліду	
(BPaL)	 у	 поєднанні	 з	 моксифлоксацином	
(BPaLM),	 яку	 було	 оцінено	 в	 рамках	 рандо-
мізованого	 клінічного	 випробування	
TB-PRACTECAL9;	 6-місячні	 схеми	 на	 основі	
поєднання	BPaL	зі	зниженим	дозуванням	ліне-
золіду	 (менша	 доза	 або	 менша	 тривалість	 при-
йому),	оцінені	в	рамках	дослідження	ZeNix10,	та	
модифіковані	повністю	пероральні	короткостро-
кові	схеми	(тривалістю	6–9	міс	або	9–12	міс),	що	
включають	 усі	 три	 групи	 препаратів,	 оцінені	 в	
рамках	випробування	NeXT11	або	впроваджені	в	
рамках	НПТ	у	Південній	Африці.

Дані	 окремих	 пацієнтів	 були	 проаналізовані	
для	оцінювання	та	порівняння	результатів	ліку-
вання	з	використанням	оцінюваних	схем.	У	лю	-
тому—березні	2022	р.	ВООЗ	скликала	незалежну	
групу	з	розробки	настанов	(ГРН)	для	оцінюван-
ня	результатів	такого	аналізу	із	використанням	
процесу	GRADE.	Детальні	рекомендації	будуть	
представлені	в	оновлених	консолідованих	наста-
новах	ВООЗ	2022	р.

Це	коротке	повідомлення	має	на	меті	 інфор-
мування	НПТ	та	інших	зацікавлених	сторін	про	
ключові	 наслідки	 для	 лікування	 ЛС-ТБ	 для	
забезпечення	можливостей	швидкого	переходу	і	
планування	на	рівні	країни.

Ключовіоновлення
Нові6-місячнісхемилікування

Для	оцінювання	того,	чи	можна	застосовувати	
нові	схеми	лікування	BPaLM	і	BPaL,	що	вклю-
чають	бедаквілін,	претоманід	і	лінезолід	із	мок-
сифлоксацином	або	без	нього,	у	пацієнтів	віком	
від	15	років	із	МЛС/Риф-ТБ	або	пре-ШЛС-ТБ,	

8 Претоманід — це нова хімічна сполука, що належить до класу нітро-
імідазооксазинів. Претоманід був розроблений організацією «TB 
Alliance» у формі таблеток для перорального застосування для ліку-
вання ТБ у поєднанні з іншими протитуберкульозними препаратами.

9 TB-PRACTECAL — це клінічне випробування, проведене для тесту-
вання нової короткострокової повністю пероральної схеми лікуван-
ня МЛС/Риф-ТБ або пре-ШЛС-ТБ (https://clinicaltrials.gov/ct2/
show/NCT02589782).

10 ZeNix — це дослідження для подальшого тестування схеми BPaL 
(схеми Nix-TB) із меншим дозуванням лінезоліду, що може бути 
безпечнішим варіантом (https://www.tballiance.org/portfolio/
trial/11883). Схема Nix-TB включає прийом претоманіду, бедаквілі-
ну та лінезоліду протягом 6–9 міс (https://www.tballiance.org/
portfolio/trial/5089).

11 Дослідження NeXT — це клінічне випробування, проведене у 
Південній Африці з метою тестування нової схеми — 6-9 Bdq-Lzd-
Lfx-Z-Eto/Hh/Trd — для лікування МЛС/Риф-ТБ без стійкості до 
фторхінолонів (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02454205).

порівняно	з	іншими	схемами	ліку	вання,	що	від-
повідають	вимогам	настанов	ВООЗ,	були	вико-
ристані	 дані	 досліджень	 TB-PRACTECAL	 і	
ZeNix.	З	цією	метою	дані	щодо	схем	BPaLM	та	
BPaL	порівнювали	з	даними	внутрішнього	конт-
ролю	 дослідження	 та	 з	 подібними	 записами	 в	
даних	окремих	пацієнтів,	зібраних	для	цієї	цілі.

Дані	дослідження	ZeNix	дали	змогу	визначити	
дозу	 лінезоліду,	 яка	 забезпечує	 найкращий	 ба	-
ланс	із	точки	зору	ефективності	і	безпечності	у	
пацієнтів	віком	від	14	років.	Оцінювання	доказів	
цього	дослідження	показало,	що	оптимальна	доза	
лінезоліду	становить	600	мг	на	добу	та	що	у	про-
грамах	 варто	 прагнути	 підтримувати	 таку	 дозу	
протягом	усього	курсу	лікування	для	забезпечен-
ня	 оптимальної	 ефективності	 з	 можливістю	
зниження	 дози	 у	 разі	 токсичності	 або	 поганої	
переносності.

Оцінювання	 доказів	 показало,	 що	 6-місячна	
схема	BPaLM,	що	складається	з	бедаквіліну,	пре-
томаніду,	лінезоліду	(600	мг)	і	моксифлоксацину,	
може	використовуватися	програмно	у	пацієнтів	
із	МЛС/Риф-ТБ,	які	раніше	не	отримували	ліку-
вання	 такими	 препаратами,	 замість	 9-місячної	
схеми	 (описаної	 нижче)	 або	 довгострокової	
(≥	18	міс)	схеми.	Схема	BPaLM	продемонстру-
вала	високу	ефективність	і	безпечність	у	порів-
нянні	зі	схемами,	що	були	представлені	в	конт-
рольній	 групі	 випробування	 TB-PRACTECAL.	
Оцінювання	 доказів	 також	 показало,	 що	 поєд-
нання	BPaL	(із	600	мг	лінезоліду)	зберігає	дос	-
татню	ефективність	і	дає	змогу	використовувати	
схему	без	моксифлоксацину	у	разі	підтвердженої	
стійкості	до	фторхінолонів	(тобто	у	пацієнтів	із	
пре-ШЛС-ТБ).	У	групі	пацієнтів,	що	отримують	
поєднання	BPaL,	у	яких	спостерігається	повіль-
на	відповідь	на	терапію,	можливе	продовження	
лікування	 на	 3	 міс	 (із	 загальною	 тривалістю	
схеми	лікування	до	9	міс).

Схеми	 BPaLM	 та	 BPaL	 продемонстрували	
високі	 показники	 успішності	 лікування.	 Дані	
наявних	досліджень	свідчать	про	те,	що	ці	схеми	
можуть	 застосовуватися	 у	 пацієнтів	 із	 МЛС/
Риф-ТБ	і	пре-ШЛС-ТБ,	які	відповідають	вста-
новленим	критеріям,	незалежно	від	ВІЛ-статусу.	
Доступні	дані	щодо	пацієнтів	віком	від	14	років	
були	обмеженими;	також	були	відсутні	дані	щодо	
застосування	 таких	 схем	 під	 час	 вагітності	 або	
при	тяжких	формах	позалегеневого	ТБ	(напри-
клад,	 при	 туберкульозному	 менінгіті).	 Таким	
чином,	докази,	отримані	за	результатами	дослід-
жень	TB-PRACTECAL	та	ZeNix,	стануть	осно-
вою	для	нових	рекомендацій	щодо	програмного	
використання	цих	двох	схем.

Також	 було	 проведене	 оцінювання	 нових	
даних	 щодо	 безпечності	 претоманіду	 на	 основі	
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оцінювань	гормонів	у	рамках	чотирьох	клінічних	
випробувань	та	дослідження	на	батьківство;	такі	
дані	значно	зменшили	попередні	занепокоєння	
щодо	репродуктивної	токсичності,	що	спостері-
галася	у	дослідженнях	на	тваринах12,	продемон-
струвавши,	 що	 негативний	 вплив	 на	 фертиль-
ність	чоловіків	є	малоймовірним.	Триває	дослід-
ження,	у	ході	якого	оцінюють	сперму	чоловіків,	
які	отримують	лікування,	що	включає	претома-
нід;	у	рамках	такого	дослідження	буде	розгляну-
то	решту	занепокоєнь.

9-місячнісхемилікування

Для	оцінювання	того,	чи	можна	застосовувати	
9-місячну	повністю	пероральну	схему13,	що	міс-
тить	 бедаквілін,	 фторхінолони	 та	 лінезолід	
(600	мг),	у	поєднанні	з	іншими	лікарськими	засо-
бами	у	пацієнтів	із	МЛС/Риф-ТБ	без	стійкості	
до	фторхінолонів,	які	раніше	не	приймали	пре-
паратів	другого	ряду,	використовували	рутинні	
дані	НПТ	у	Південній	Африці.	Цю	схему	порів-
нювали	з	рекомендованою	на	сьогоднішній	день	
9-місячною	 повністю	 пероральною	 схемою,	 що	
містить	бедаквілін14	(та	етіонамід	замість	лінезо-
ліду),	або	довгостроковими	схемами	у	тій	самій	
групі	 пацієнтів.	 Набір	 даних	 не	 включав	 дітей	
віком	 до	 6	 років	 та	 пацієнтів	 із	 дисемінованим	
ТБ	легень15	і	тяжкими	формами	позалегеневого	
ТБ16;	він	включав	переважно	дорослих	пацієнтів	
(96	%)	і	велику	частку	людей,	що	живуть	із	ВІЛ	
(67	%).

Порівняння	показало,	що	при	заміні	4	міс	при-
йому	 етіонаміду	 на	 2	 міс	 прийому	 лінезоліду	
аналізована	 схема	 дає	 змогу	 отримати	 подібні	
ефективність	і	безпечність	лікування.	Результати	
були	подібними	незалежно	від	ВІЛ-статусу.

Оцінювання	доказів	показало,	що	у	пацієнтів	
із	 МЛС/Риф-ТБ,	 що	 відповідають	 визначеним	
критеріям,	 можна	 використовувати	 9-місячні	
повністю	 пероральні	 схеми	 лікування17	 замість	

12 Було виявлено, що претоманід викликає атрофію яєчок і порушення 
фертильності у самців щурів.

13 Цю схему використовують у Південній Африці з середини 2018 р.: 
4-6 Bdq[6]-Lfx[Mfx]-Lzd[2]-E-Z-Hh-Cfz/5Lfx[Mfx]-Cfz-Z-E; схема 
передбачає 2 міс прийому лінезоліду замість 4 міс етіонаміду.

14 Схема, рекомендована чинними настановами ВООЗ: 4-6 Bdq[6]-
Lfx[Mfx]-Eto-E-Z-Hh-Cfz/5 Lfx[Mfx]-Cfz-Z-E.

15 Дисемінований (або прогресуючий) ТБ легень — це наявність дво-
стороннього кавернозного ТБ або значного ураження паренхіми на 
рентгенограмі органів грудної клітки. У дітей віком до 15 років про-
гресуючий ТБ визначають за наявністю кавернозного або двосто-
роннього захворювання на рентгенограмі органів грудної клітки.

16 Тяжкий позалегеневий ТБ — це наявність міліарного ТБ або тубер-
кульозного менінгіту. У дітей віком до 15 років усі позалегеневі 
форми ТБ, окрім лімфаденопатії (периферичні вузли або ізольовані 
утворення середостіння без стиснення), вважаються тяжкими.

17 Схема, що складається з бедаквіліну (застосовується протягом 
6 міс) у поєднанні з левофлоксацином/моксифлоксацином, 
етіонамідом, етамбутолом, ізоніазидом (у високих дозах), піра зина-
мідом і клофазиміном протягом 4 міс (із можливістю продовження 
до 6 міс, якщо результати дослідження мазка мокротиння пацієнта 

довгострокових	 схем	 та	 що	 лінезолід	 можна	
використовувати	 як	 альтернативу	 етіонаміду	 в	
рамках	таких	схем.

Підсумок
Ефективні	 повністю	 пероральні	 схеми	 ліку-

вання	(коротко-	або	довгострокові),	що	застосо-
вуються	 в	 програмних	 умовах,	 можуть	 бути	
корисними	для	всіх	пацієнтів	із	МЛС/Риф-ТБ,	
у	тому	числі	для	пацієнтів	із	додатковою	стійкіс-
тю	до	фторхінолонів.
•	 6-місячну	 схему	 BPaLM,	 що	 складається	 з	

бедаквіліну,	претоманіду,	лінезоліду	(600	мг)	і	
моксифлоксацину,	 можна	 використовувати	
програмно	замість	9-місячної	або	більш	довго-
строкових	(≥	18	міс)	схем	у	пацієнтів	(віком	
≥	 15	 років)	 із	 МЛС/Риф-ТБ,	 які	 раніше	 не	
отримували	лікування	бедаквіліном,	претома-
нідом	і	лінезолідом	(не	приймали	таких	пре-
паратів	протягом	>	1	міс).	Така	схема	може	не	
включати	 моксифлоксацину	 (BPal)	 у	 разі	
підтвердженої	стійкості	до	фторхінолонів	(для	
пацієнтів	із	пре-ШЛС-ТБ).	Настійно	рекомен-
довано	проводити	тестування	медикаментоз-
ної	чутливості	(ТМЧ)	до	фторхінолонів,	однак	
таке	тестування	не	має	призводити	до	відтер-
мінування	початку	лікування.

•	 9-місячні	повністю	пероральні	схеми,	що	міс-
тять	бедаквілін,	є	пріоритетнішими,	ніж	більш	
довгострокові	 (≥	 18	 міс)	 схеми,	 у	 дорослих	 і	
дітей	з	МЛС/Риф-ТБ,	які	раніше	не	отриму-
вали	 лікування	 препаратами	 другого	 ряду	
(у	тому	числі	бедаквіліном)	та	не	мають	стій-
кості	 до	 фторхінолонів	 і	 дисемінованого	 ТБ	
легень	 або	 тяжких	 форм	 позалегеневого	 ТБ.	
У	 таких	 схемах	 2	 міс	 прийому	 лінезоліду	
(600	мг)	можна	використовувати	як	альтерна-
тиву	4	міс	прийому	етіонаміду.	Перед	початком	
лікування	пацієнта	за	однією	з	таких	схем	необ-
хідно	 забезпечити	 доступ	 до	 швидкого	 ТМЧ	
для	виключення	стійкості	до	фторхінолонів.

•	 Для	пацієнтів	із	формами	ЛС-ТБ	із	широкою	
лікарською	стійкістю	(наприклад,	ШЛС-ТБ),	
пацієнтів,	 які	 не	 відповідають	 встановленим	
критеріям,	 або	 пацієнтів,	 для	 яких	 коротко-
строкові	схеми	лікування	виявилися	неефек-
тивними,	корисно	застосувати	індивідуальну	
довгострокову	 схему,	 розроблену	 з	 викорис-
танням	пріоритетної	групи	лікарських	засобів,	
рекомендованих	чинними	настановами	ВООЗ.

•	 Рішення	щодо	відповідних	схем	слід	ухвалю-
вати	на	основі	результатів	клінічного	оціню-

залишаються позитивними після 4 міс лікування); після цього 
проводять 5-місячне лікування левофлоксацином/моксифлок саци-
ном, клофазиміном і етамбутолом. Етіонамід можна замінити на 
2 міс прийому лінезоліду (600 мг).
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вання	 та	 побажань	 пацієнта	 з	 урахуванням	
результатів	ТМЧ,	наявності	лікування	в	анам-
незі,	 ризику	 несприятливих	 подій,	 а	 також	
тяжкості	перебігу	й	локалізації	захворювання.

•	 Усе	 лікування	 має	 проходити	 відповідно	 до	
стандартів,	 рекомендованих	 ВООЗ,	 у	 тому	
числі	щодо	пацієнт-орієнтованих	допомоги	та	
підтримки,	 отримання	 інформованої	 згоди,	
якщо	необхідно,	принципів	належної	клінічної	
практики,	активного	моніторингу	безпечності	
та	управління	безпечністю	препаратів,	а	також	
регулярного	 моніторингу	 пацієнтів	 та	 лікар-
ської	стійкості	для	оцінювання	ефективності	
схеми.

Наступнікроки
•	 Консолідовані	 настанови	 ВООЗ	 щодо	 ліку-

вання	лікарсько-стійкого	ТБ	2022	р.	замінять	
усі	попередні	та	поточні	настанови	ВООЗ	на	
цю	тему	та	включатимуть	оновлені	рекомен-
дації	і	детальні	результати	огляду	доказів	щодо	
всіх	 питань,	 що	 лежали	 в	 основі	 аналізу.	

Настанови	включатимуть	рекомендації	та	від-
повідні	огляди	щодо	використання	6-місячних	
схем	BPaLM	та	BPaL,	9-місячних	схем	та	від-
повідності	 пацієнтів	 критеріям	 для	 їхнього	
застосування.

•	 Консолідовані	настанови	ВООЗ	2022	р.	будуть	
доповнені	оновленням	супровідного	посібника,	
що	міститиме	додаткову	інформацію	щодо	від-
бору	пацієнтів,	розробки	схем	лікування,	дозу-
вання	лікарських	засобів,	ведення	пацієнтів,	а	
також	моніторингу	та	оцінювання	програм.

Подяки
ВООЗ	 із	 вдячністю	 відзначає	 роботу	 членів	

ГРН,	спеціалістів,	які	займалися	оглядом	доказів,	
національних	програм	боротьби	з	ТБ,	персоналу	
ВООЗ,	технічних	партнерів	та	партнерів	із	фінан-
сування,	представників	громад	та	громадянсько-
го	суспільства,	осіб,	які	надавали	дані,	пацієнтів	
та	осіб,	які	здійснюють	догляд	за	ними,	а	також	
усіх	інших,	хто	надав	дані	для	розробки	оновле-
них	настанов.
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5.ЛІКУВАННЯТБ-ХВОРОБи
ВДІТЕЙІПІДЛІТКІВ

У	цьому	розділі	містяться	чотири	нові	реко-
мендації	(опубліковані	вперше	та	докладно	опи-
сані	тут),	що	стосуються	лікування	ТБ	в	дітей	і	
підлітків,	а	також	інші	чинні	рекомендації	ВООЗ,	
які	застосовуються	до	лікування	ТБ	в	дітей	і	під-
літків	 (розділ	 5.4).	 Чотири	 нові	 рекомендації	
стосуються	 чутливого	 ТБ	 (ЧТБ):	 1)	 чотиримі-
сячна	схема	для	дітей	і	підлітків	віком	до	16	років	
з	 нетяжким	 ЧТБ	 (розділ	 5.1);	 2)	 шестимісячна	
інтенсивна	 схема	 лікування	 туберкульозного		
менінгіту	 (ТБМ),	 що	 складається	 з	 ізоніазиду,	
рифампіцину,	 піразинаміду	 та	 етіонаміду	 (роз-
діл	 5.2);	 3)	 використання	 бедаквіліну	 в	 складі	
коротших	або	триваліших	схем	для	дітей	різного	
віку	для	лікування	МРТБ/Риф-ТБ	(розділ	5.3.1);	
4)	використання	деламаніду	в	складі	триваліших	
схем	лікування	МР/Риф-ТБ	в	дітей	різного	віку	
(розділ	5.3.2).

Рекомендації,	 що	 наведені	 в	 цьому	 розділі,	
були	 поєднані	 з	 чинними	 настановами	 ВООЗ	
щодо	лікування	ТБ,	а	саме	зі	Зведеною настановою 
ВООЗ із туберкульозу. Модуль 4: Лікування — 
лікування чутливого туберкульозу, оновлення 
2022 року [55]	 і	 Зведеною настановою ВООЗ із 
туберкульозу. Модуль 4: Лікування — лікування 
хіміорезистентного туберкульозу, оновлення 
2020 року [9]. Там,	де	це	доречно,	включена	до	-
кладна	інформація	про	актуальні	рекомендації	з	
Настанови	 щодо	 ведення	 туберкульозу	 в	 дітей	

для	 національних	 програм	 з	 боротьби	 з	 ту	-
беркульозом	 (друге видання) 2014	 р.	 [8]	 та	
Швидкої	поради:	лікування	туберкульозу	в	дітей	
[56].	Для	отримання	додаткової	інформації	сто-
совно	кожної	рекомендації,	включно	з	примітка-
ми,	 джерелом	 доказів,	 обґрунтуванням,	 підгру-
пою,	міркуваннями	щодо	впровадження,	моніто-
рингу	 та	 оцінювання,	 зверніться	 до	 вихідної	
настанови	 або	 Платформи	 ВООЗ	 для	 обміну	
знан	нями	про	ТБ	(ПОЗ)	щодо	ТБ	ВООЗ.

5.1.Скороченняперіодулікування
вдітейіпідлітківзнетяжкимТБ

Рекомендація:

У	дітей	і	підлітків	віком	від	3	міс	до	16	років	з	
нетяжким	 ТБ	 (без	 підозри	 або	 ознак	 МРТБ/
Риф-ТБ)	 потрібно	 використовувати	 4-місячну	
схему	лікування	(2HRZ(E)/2HR).

(Настійна рекомендація, помірна вірогідність 
доказів)

Примітки

•	 Нетяжкий	ТБ	визначається	як:	ТБ	периферич-
них	лімфатичних	вузлів;	ТБ	внутрішньогруд-
них	лімфатичних	вузлів	без	обструкції	дихаль-
них	 шляхів;	 неускладнений	 ТБ	 плевральний	
випіт	 або	 малобацилярне,	 безкавернозне	 за	-
хворювання,	обмежене	однією	часткою	легень	
і	без	міліарного	малюнка.

•	 Діти	та	підлітки,	які	не	відповідають	критеріям	
нетяжкого	ТБ,	повинні	отримувати	стандарт-

Зведена настанова ВООЗ із туберкульозу
Модуль 5: Ведення туберкульозу в дітей і підлітків*# 

Частина 2

© Всесвітня організація охорони здоров’я, 2022
* WHOconsolidatedguidelinesontuberculosis.Module5:Managementoftuberculosisinchildrenandadolescents  

https://www.who.int/publications/i/item/9789240046764
# Переклад виконано ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». 

Цей переклад не є офіційним перекладом Всесвітньої організації охорони здоров’я. Всесвітня організація охорони здоров’я не несе відповідаль-
ності за зміст і точність цього перекладу. Оригінальне видання англійською мовою є автентичним виданням. З повним текстом перекладу можна 
ознайомитись за посиланням: https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/tuberkuloz/dlya-fakhivciv-z-tuberkulozu/kerivni-dokumenti-z-tb.

	Продовження. Початок у № 1.— С. 66—94.

Всесвітня організація охорони здоров’я
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ну	 шестимісячну	 схему	 лікування	 (2HRZE/	
4HR)	 або	 рекомендовані	 схеми	 лікування	
тяжких	форм	позалегеневого	ТБ.

•	 Використання	етамбутолу	в	перших	2	міс	ліку-
вання	рекомендується	в	умовах	високої	поши-
реності	ВІЛ1	або	резистентності	до	ізоніазиду2.

5.1.1.Обґрунтуваннятадокази

Більшість	дітей	із	туберкульозом	мають	менш	
тяжкі	форми	захворювання,	ніж	дорослі.	Корот-
ші	схеми	лікування,	ніж	ті,	що	застосовуються	в	
дорослих,	 можуть	 бути	 ефективними	 для	 ліку-
вання	дітей	з	ТБ,	проте	сьогодні	відсутні	пере-
конливі	докази,	що	підтверджують	це.	Коротші	
схеми	лікування	можуть	призвести	до	зниження	
витрат	 для	 сімей	 та	 закладів	 охорони	 здоров’я,	
потенційно	меншої	токсичності,	зниження	ризи-
ку	 взаємодії	 лікарських	 засобів	 у	 дітей,	 які	
живуть	з	ВІЛ,	й	зниження	проблем	із	прихиль-
ністю	до	лікування.	Коротші,	безпечні	та	ефек-
тивні	схеми	лікування	дітей	як	із	чутливим	ТБ,	
так	і	з	хіміорезистентним	ТБ	приносять	користь	
дітям	з	ТБ	та	їхнім	сім’ям	і	є	ключовим	втручан-
ням	для	досягнення	цілей	Стратегії	«Покласти	
край	 ТБ»,	 а	 також	 цілей,	 що	 стосуються	 дітей,	
встановлених	 на	 Нараді	 високого	 рівня	 Гене-
ральної	Асамблеї	ООН	щодо	боротьби	з	тубер-
кульозом	у	2018	р.	Нові	дані	нещодавно	заверше-
ного	дослідження	зі	скороченого	лікування	чут-
ливого	ТБ	у	дітей	і	підлітків	проклали	шлях	до	
затвердження	нових	рекомендацій	щодо	корот-
ших	схем	лікування	для	цієї	групи	пацієнтів.

Дослідження	 SHINE	 (Коротше	 лікування	
мінімального	туберкульозу	в	дітей)	було	першим	
і	єдиним	масштабним	клінічним	випробуванням	
фази	ІІІ,	в	якому	оцінювалася	тривалість	ліку-
вання	туберкульозу	в	дітей	із	нетяжким	чутли-
вим	 ТБ.	 Отже,	 для	 відповіді	 на	 це	 запитання	
PICO	 (ПВПР	 —	 група	 пацієнтів/Po		pulation,	
втручання/Intervention,	порівняння/Compa	rison,	
результати/Outcomes)	використовували	докази,	
отримані	в	клінічному	випробуванні,	а	не	систе-
матичний	огляд	[57].	Дослідження	SHINE	було	
багатоцентровим,	 відкритим,	 рандомізованим,	
контрольованим,	двогруповим	клінічним	випро-
буванням	не	меншої	ефективності	з	паралельни-
ми	 групами,	 в	 якому	 порівнювали	 4-місячну	
(16	тиж)	та	стандартну	6-місячну	(24	тиж)	три-
валості	 лікування	 дітей	 віком	 до	 16	 років	 із	

1 Визначається як країни, субнаціональні адміністративні одиниці 
або окремі заклади, в яких поширеність ВІЛ серед дорослих вагіт-
них жінок становить ≥ 1 % або серед хворих на ТБ ≥ 5 % у 
Настанові ВООЗ щодо ведення туберкульозу в дітей для національ-
них програм з боротьби з туберкульозом (друге видання) [8].

2 ВООЗ не має наміру встановлювати порогові значення для низького, 
помірного або високого рівня поширеності резистентності до ізоні-
азиду; НПБТ мають встановити визначення для своїх країн.

симптоматичним	не	тяжким	ТБ.	Дітей	і	підлітків	
віком	 до	 16	 років	 лікували	 рифампіцином,	 ізо-
ніазидом,	піразинамідом	з	етамбутолом	або	без	
нього	у	рекомендованих	ВООЗ	дозах,	що	відпо-
відають	дозам	для	дітей [58].

Запитання PICO:	У	дітей	і	підлітків	з	нетяж-
ким	 ТБ	 потрібно	 використовувати	 4-місячну	
схему	втручання	чи	стандартну	6-місячну	схему,	
яка	відповідає	настановам	ВООЗ?

Докази:	 У	 дослідженні	 SHINE	 первинним	
результатом	ефективності	був	складений	показ-
ник	невдачі	лікування	(включно	з	продовження	
лікування	за	межі	заміни	пропущених	доз,	замі-
ною	протитуберкульозних	препаратів	або	понов-
ленням	лікування	через	підозру	на	невдачу	лі		ку-
	вання),	 втрата	 зв’язку	 з	 пацієнтом	 для	 по		даль-
шого	спостереження,	рецидив	ТБ	або	смерть	до	
72-го	тижня	(від	рандомізації),	за	винятком	ді	-
тей,	 які	 не	 досягли	 16-тижневого	 періоду	 спо-
стереження	 (модифікована	 вибірка	 «всі	 рандо-
мізовані	пацієнти	згідно	з	призначеним	лікуван-
ням»).	Межа	не	меншої	ефективності	для	основ-
ного	 результату	 ефективності	 становить	 6	 %.	
Первинною	 кінцевою	 точкою	 безпеки	 були	
побічні	 реакції	 3—5	 ступеня,	 зареєстровані	 під	
час	лікування	ТБ.

Визначення	 нетяжкого	 ТБ	 у	 дослідженні	
SHINE	було	таким:	ТБ	периферичних	лімфатич-
них	 вузлів	 або	 респіраторний	 ТБ	 (включно	 з	
неускладненим	 ураженням	 внутрішньогрудних	
лімфатичних	вузлів),	обмежений	однією	часткою	
без	порожнин,	без	значної	обструкції	дихальних	
шляхів,	неміліарний	ТБ.

Критеріями	 включення	 у	 випробування	
SHINE	 були:	 діти	 та	 підлітки	 молодшого	 віку	
<	16	років;	маса	тіла	>	3	кг;	відсутність	відомої	
медикаментозної	резистентності;	симптоматич-
ний,	 але	 нетяжкий	 ТБ;	 негативний	 результат	
мазка	шлункового	аспірату	або	іншого	зразка	з	
дихальних	 шляхів	 (допускався	 позитивний	
результат	 тесту	 Xpert	 MTB/RIF,	 чутливість	 до	
рифампіцину)3;	рішення	клініциста	лікувати	за	
стандартною	схемою	першого	ряду;	відсутність	
лікування	 ТБ	 протягом	 попередніх	 двох	 років;	
відомий	 ВІЛ-статус	 (позитивний	 чи	 негатив	-
ний).	Критеріями	невключення	у	випробування	
SHINE	були:	позитивний	мазок	на	кислотостій-
кі	бактерії	з	дихальних	шляхів	(дозволявся	пози-
тивний	 мазок	 із	 периферичних	 лімфатичних	
вузлів);	передчасне	народження	(<	37	тиж)	та	вік	
до	3	міс;	міліарний	ТБ,	ТБ	хребта,	ТБМ,	кістко-
во-суглобовий	 ТБ,	 абдомінальний	 ТБ,	 вродже-

3 У випробуванні SHINE у дітей, для яких були отримані результати 
тесту Xpert MTB/RIF, були дуже низькі або низькі напівкількісні 
результати або негативний результат. Тест Xpert Ultra не використо-
вувався в випробуванні SHINE.
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ний	 ТБ;	 раніше	 перенесене	 нетуберкульозне	
захворювання,	яке	може	вплинути	на	відповідь	
на	лікування	або	оцінювання	лікування	(напри-
клад,	захворювання	печінки	або	нирок,	перифе-
рична	 нейропатія	 або	 утворення	 порожнин);	
будь-які	відомі	протипоказання	до	застосування	
протитуберкульозних	препаратів;	відомий	кон-
такт	із	дорослим	вихідним	випадком	із	хіміоре-
зистентним	 ТБ	 (включно	 з	 монорезистентним	
ТБ);	відома	резистентність	до	лікарських	засобів	
у	дитини;	тяжке	захворювання;	вагітність.

Загалом	 у	 період	 з	 липня	 2016	 р.	 до	 липня	
2018	 р.	 до	 дослідження	 було	 зараховано	
1204	 дитини.	 Медіана	 віку	 зарахованих	 дітей	
становила	3,5	року	(діапазон:	від	2	міс	до	15	ро	-
ків);	52	%	були	чоловічої	статі,	11	%	мали	ВІЛ-
інфекцію,	14	%	мали	бактеріологічно	підтвердже-
ний	ТБ.	Показник	утримання	в	дослідженні	до	
72-го	 тижня	 та	 прихильність4	 	до	 при		значеного	
протитуберкульозного	 лікування	 становили	 95	
та	94	%	відповідно.	16	(2,8	%)	та	18	(3,1	%)	дітей	
досягли	первинної	кінцевої	точки	ефективності	
(невдача	лікування)	відповідно	у	групах	16-	та	
24-тижневого	лікування,	з	нескоригованою	різ-
ницею	в	–	0,3	%	(95	%	ДІ:	–	2,3—1,6).	Про	успіш-
не	 лікування	 повідомили	 97,1	 %	 учасників,	 які	
отримували	 16-тижневу	 схему,	 в	 порівнянні	 з	
96,9	 %	 учасників,	 що	 отримували	 24-тижневу	
схему	 (відносний	 ризик	 (ВР):	 1,00;	 95	 %	 ДІ:	
0,98—1,02).	Не	менша	ефективність	16-тижневої	
схеми	була	послідовною	у	всіх	аналізах	вибірки	
«всі	рандомізовані	пацієнти	згідно	з	призначе-
ним	 лікуванням»,	 вибірки	 «відповідно	 до	 про-
токолу»	та	у	ключових	вторинних	аналі	зах.	Це	
охоплювало	 обмеження	 аналізу	 958	 (80	 %)	
дітьми,	які	були	незалежно	визнані	хворими	на	
ТБ	на	вихідному	рівні	Комітетом	з	огляду	кінце-
вих	 точок	 дослідження.	 Загалом	 7,8	 %	 дітей	
зазнали	 побічних	 реакцій	 3—5	 ступеня	 в	 групі	
16-тижневого	лікування	в	порівнянні	 з	8,0	%	у	
групі	24-тижневого	лікування	(ВР:	0,98;	95	%	ДІ:	
0,67—1,44).	Під	час	лікування	було	зареєстрова-
но	115	побічних	реакцій	>	3	ступеня	в	95	(8	%)	
дітей,	47	(8	%)	в	групі	16-тижневого	лікування	
та	48	(8	%)	у	групі	24-тижневого	лікування,	най-
частішими	з	яких	в	обидвох	групах	були	пнев-
монія	 або	 інші	 інфекції	 органів	 грудної	 клітки	
(29	 (25	 %))	 або	 побічні	 реакції	 з	 боку	 печінки	
(11	 (10	 %)).	 Було	 зареєстровано	 17	 по		бічних	
реакцій	3	або	4	ступеня,	визнаних	можливо,	ймо-

4 У випробування SHINE прихильність до лікування визначалася як 
частка дітей, які отримали належний обсяг лікування (як визначено 
у плані статистичного аналізу як для інтервенційної, так і для конт-
рольної схем; як правило, використовувалося порогове значення 
80 % призначених доз, у межах певних часових меж початку кожно-
го етапу лікування (тобто інтенсивна фаза в порівнянні з підтриму-
вальною фазою).

вірно	або	напевно	пов’язаними	з	дослід	жуваними	
препаратами,	включно	з	11	побічними	реакціями	
з	 боку	 печінки;	 всі	 побічні	 реакції,	 крім	 трьох,	
виникли	в	перших	вісім	тижнів	лікування.

Міркування Групи з розробки настанови	
(ГРН):	 ГРН	 дійшла	 висновку,	 що	 хоча	 бажані	
ефекти,	що	стосуються	цього	запитанням	PICO,	
пов’язані	з	результатами	лікування,	скорочення	
тривалості	лікування	також	є	важливим	і	бажа-
ним	(оскільки	скорочення	тривалості	лікування	
може	полегшити	лікування	для	дітей	та	осіб,	які	
здійснюють	 за	 ними	 догляд,	 а	 також	 знизити	
вартість	лікування	для	сімей	і	системи	охорони	
здоров’я).	 ГРН	 визнала,	 що	 оскільки	 випробу-
вання	 SHINE	 було	 дослідженням	 не	 меншої	
ефективності,	його	метою	було	виявити	відсут-
ність	відмінностей	у	несприятливих	результатах	
між	двома	групами.	Отже,	як	бажані,	так	і	неба-
жані	 ефекти	 були	 розцінені	 більшістю	 членів	
ГРН	як	незначущі.	Оскільки	в	ході	випробуван-
ня	була	продемонстрована	неефективність	4-мі	-
сячної	схеми,	було	визнано,	що	баланс	ефектів	
не	 на	 користь	 коротшої	 або	 тривалішої	 схеми	
лікування.	Проте	ГРН	зазначила,	що	тривалість	
лікування	є	критичним	питанням,	яке	розгляда-
лося	 глибше	 в	 контексті	 таких	 параметрів,	 як	
вартість,	 прийнятність	 і	 клініко-економічна	
доцільність.

ГРН	 визнала,	 що,	 ймовірно,	 коротша	 трива-
лість	лікування	знизить	витрати	як	для	системи	
охорони	 здоров’я,	 так	 і	 для	 дітей	 з	 ТБ	 та	 їхніх	
сімей.	Зрештою,	ГРН	погодилася	з	тим,	що	ко	-
ротша	схема	лікування	сприяє	«помірній	еконо-
мії	 коштів»,	 попри	 різні	 думки	 про	 рівень	 цієї	
економії.	ГРН	дійшла	висновку,	що	за	коротшої	
тривалості	лікування	рівність	пацієнтів	у	питан-
нях	 охорони	 здоров’я,	 ймовірно,	 покращилася.	
Попри	відсутність	прямих	доказів	прийнятності,	
ГРН	 дійшла	 висновку,	 що	 коротша	 схема	 при-
йнятна	для	зацікавлених	сторін.

Крім	того,	ГРН	вважає,	що	за	відсутності	кон-
такту	 з	 хіміорезистентним	 туберкульозом	
(ХРТБ)	доступ	до	рентгенографії	органів	грудної	
клітки	 (РОГК)	 допоможе	 відрізнити	 нетяжке	
захворювання	від	тяжкого.	Проте	група	визнала,	
що	на	нижчих	рівнях	системи	охорони	здоров’я	
доступ	 до	 РОГК	 часто	 обмежений	 або	 якість	
РОГК	 та	 можливості	 інтерпретації	 недостатні,	
що	може	мати	наслідки	для	рівності	пацієнтів	у	
питаннях	охорони	здоров’я.	Отже,	було	визнано,	
що	 клініко-економічна	 доцільність	 коротшої	
схеми	лікування	відрізняється	залежно	від	умов.	
ГРН	 зазначила,	 що	 дуже	 важливо	 чітко	 визна-
чити	 «нетяжке»	 захворювання	 та	 заохочувати	
Національну	програму	з	боротьби	з	туберкульо-
зом	(НПБТ)	до	розширення	доступу	до	якісної	
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РОГК	 та	 навчання	 медичних	 працівників	 її	 ін	-
терпретації.	Загалом	ГРН	дійшла	висновку,	що	
якщо	тяжкість	ТБ-хвороби	в	дітей	можна	належ-
но	визначити	в	програмних	умовах,	то	застосу-
вання	 4-місячної	 схеми	 цілковито	 доцільне	 з	
клініко-економічного	погляду.

5.1.2.Міркуваннящодопідгруп

Діти з ТБ периферичних лімфатичних вузлів: 
Хоча	кількість	дітей	із	ТБ	периферичних	лімфа-
тичних	вузлів	у	випробуванні	SHINE	була	неве-
ликою	(n	=	19	у	групі	16-тижневого	лікування	та	
n	=	21	у	групі	24-тижневого	лікування),	не	було	
жодної	 різниці	 в	 частці	 побічних	 реакцій	 між	
двома	групами.	Дослідження	SHINE	також	пока-
зало,	що	16-тижневий	курс	лікування	не	посту-
пається	 24-тижневому	 курсу	 лікування	 в	 дітей	
як	 з	 ураженням	 периферичних	 лімфатичних	
вузлів,	так	і	із	захворюванням	легень	(n	=	182	у	
групі	16-тижневого	лікування	та	n	=	171	у	групі	
24-тижневого	лікування).	Ці	результати	можуть	
переконати	клініцистів	у	тому,	що	клінічна	від-
повідь	 на	 протитуберкульозне	 лікування,	 ймо-
вірно,	 уповільнена,	 що	 часто	 спостерігається	 в	
дітей	 із	 ТБ	 периферичних	 лімфатичних	 вузлів	
(у	яких	лімфатичні	вузли	залишаються	збільше-
ними	навіть	після	лікування).

Діти та підлітки, які живуть з ВІЛ-інфекцією 
(Д(П)ЖВ):	Д(П)ЖВ	відповідали	критеріям	для	
зарахування	до	дослідження	SHINE;	65	(11	%)	
Д(П)ЖВ	було	включено	в	 групу	16-тижневого	
лікування	 та	 62	 (10	 %)	 у	 групу	 24-тижневого	
лікування.	49	%	Д(П)ЖВ	у	групі	16-тижневого	
лікування	та	43	%	у	групі	24-тижневого	лікуван-
ня	 отримували	 антиретровірусну	 терапію	 на	
момент	 зарахування.	 20	 %	 Д(П)ЖВ	 у	 обидвох	
групах	 мали	 кількість	 клітин	 CD4	 менше	 ніж	
200	клітин/мм3.	51	%	Д(П)ЖВ	у	групі	16-тижне-
вого	 лікування	 та	 63	 %	 у	 групі	 24-тижневого	
лікування	 були	 класифіковані	 як	 тяжкохворі	
відповідно	до	імунологічної	класифікації	ВООЗ	
для	діагностованої	ВІЛ-інфекції	[59].	У	цій	під-
групі	16-тижнева	схема	не	поступалася	24-тиж-
невій	 схемі,	 хоча	 95	 %	 довірчий	 інтервал	 для	
різниці	 ризиків	 був	 широким	 (різниця	 ризиків	
–	4,3;	95	%	ДІ:	–	14,9—6,2).

З	огляду	на	обмежені	дані	клініцисти	можуть	
розглянути	 можливість	 лікування	 Д(П)ЖВ	 з	
нетяжким	ТБ	протягом	4	міс,	залежно	від	сту-
пеня	імуносупресії	та	статусу	антиретровірусної	
терапії	(АРТ),	а	також	наявності	інших	опорту-
ністичних	інфекцій.	Ці	діти	та	підлітки	повинні	
перебувати	 під	 пильним	 наглядом,	 особливо	
протягом	4	міс	лікування;	до	того	ж	лікування	
має	бути	продовжено	до	6	міс,	якщо	спостеріга-
ється	недостатній	прогрес.

Діти із тяжким гострим станом неповноцінно-
го харчування (ТГНХ):	У	випробуванні	SHINE	
ТГНХ	визначали	як	Z-оцінку	маси	тіла	до	зрос-
ту	(ZМЗ)	<	–	3	або	окружності	середини	плеча	
(ОСП)	 <	 115	 мм	 [60].	 Тридцять	 дітей	 з	 ТГНХ	
(5	 %)	 були	 включені	 до	 групи	 16-тижневого	
лікування	й	33	(5	%)	дитини	групи	24-тижнево-
го	лікування.	Тому	для	дітей	із	ТГНХ	не	прово-
дився	окремий	аналіз	підгруп.

Зважаючи	на	недостатність	даних	для	цієї	під-
групи,	а	також	з	огляду	на	те,	що	ТГНХ	визна-
чається	як	небезпечна	ознака,	дітям	із	ТГНХ	та	
нетяжким	 ТБ	 переважно	 потрібно	 отримувати	
6-місячне	протитуберкульозне	лікування.

Немовлята віком до 3 міс та/або з масою тіла 
< 3 кг:	Немовлята	віком	<	3	міс	 і	діти	з	масою	
тіла	<	3	кг	(включно	з	передчасно	народженими	
(<	37	тиж))	не	відповідали	критеріям	включення	
до	 випробування	 SHINE.	 Після	 запиту	 даних	
жодних	нових	даних	про	лікування	вродженого	
ТБ	 й	 немовлят	 дуже	 раннього	 віку	 (віком	
0—3	 міс)	 із	 ТБ-хворобою	 отримано	 не	 було.	
Отже,	немовлята	віком	0—3	міс	з	підозрою	або	
підтвердженим	 ТБ	 легень	 (ТБЛ)	 чи	 туберку-
льозним	 периферичним	 лімфаденітом	 повинні	
бути	не		гайно	проліковані	за	6-місячною	схемою	
лікування	(2HRZ(E)/4HR)	відповідно	до	поточ-
них	 рекомендацій,	 що	 містяться	 у	 Настанові 
ВООЗ щодо ведення туберкульозу в дітей для 
націо нальних програм із боротьби з туберкульозом 
(друге видання)	 [8].	 Щоб	 збалансувати	 вплив	
ві		ку	 та	 можливі	 токсичні	 ефекти	 в	 немовлят	
раннього	віку,	для	їхнього	лікування	може	бути	
потрібна	корекція	дози.	Рішення	щодо	корекції	
дози	 повинен	 приймати	 лікар,	 який	 має	 досвід	
лікування	ТБ	в	дітей.

Діти, проліковані від ТБ за останніх два роки: 
Зважаючи	на	підвищений	ризик	невдачі	лікуван-
ня	 та	 медикаментозної	 резистентності,	 діти	 та	
підлітки,	 які	 отримували	 лікування	 протягом	
попередніх	двох	років,	не	відповідали	критеріям	
включення	до	випробування	SHINE;	їх	потрібно	
лікувати	за	6-місячною	схемою	(2HRZ(E)/4HR).

5.1.3.Міркуваннящодовпровадження

Оцінювання тяжкості захворювання: Як	ос	-
новне	 міркування	 щодо	 впровадження	 була	
визначена	 можливість	 оцінювання	 тяжкості	
ТБ-хвороби,	 особливо	 в	 умовах	 відсутності	
доступу	 до	 РОГК,	 відсутніх	 можливостей	 для	
інтерпретації	 РОГК	 та	 рекомендованих	 ВООЗ	
діагностичних	 аналізів/обстежень.	 Рентгено-
графія	 органів	 грудної	 клітки	 була	 визначена	
ГРН	як	критичний	інструмент	для	оцінювання	
тяжкості	внутрішньогрудного	захворювання.	Як	
зазначено	в	примітках	до	рекомендацій,	нетяж-
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кий	внутрішньогрудний	ТБ	або	ТБЛ	стосується:	
ТБ	внутрішньогрудних	лімфатичних	вузлів	без	
обструкції	 дихальних	 шляхів;	 неускладненого	
ТБ	плеврального	випоту	або	малобацилярного,	
безкавернозного	захворювання,	обмеженого	од	-
нією	 часткою	 легень	 і	 яке	 не	 має	 міліарного	
малюнка.	 Запущене	 або	 прогресивне	 захворю-
вання	в	дітей	віком	до	15	років	зазвичай	визна-
чається	 наявністю	 порожнин	 або	 двобічним	
ураженням	на	РОГК	[61].	НПБТ	рекомендуєть-
ся	розширювати	доступ	до	якісної	РОГК	та	про-
водити	навчання	медичних	працівників	її	інтер-
претації.	 Особисті	 витрати	 пацієнтів	 на	 РОГК	
можуть	 стати	 потенційною	 перешкодою	 для	
діагностики	 ТБ	 та	 доступу	 до	 коротшої	 схеми	
лікування	 для	 відповідних	 дітей	 і	 підлітків	
молодшого	віку.	Критеріям	включення	до	випро-
бування	SHINE	відповідали	діти	з	позитивним	
результатом	тесту	Xpert	MTB/RIF,	але	негатив-
ним	результатом	мазка	мокротиння.	У	85	(7	%)	
дітей,	які	мали	позитивний	результат	тесту	Xpert	
MTB/RIF	(45	у	групі	4-місячного	лікування	та	
40	 у	 групі	 6-місячного	 лікування),	 були	 дуже	
низькі	або	низькі	напівкількісні	результати	тесту	
Xpert	MTB/RIF.

Докладну	 настанову	 із	 впровадження	 пред-
ставлено	 в	 Операційному довіднику з ведення 
туберкульозу в дітей і підлітків	 з	урахуванням	
відмінностей	у	системі	охорони	здоров’я	та	націо-
нальних	умовах,	включно	з	доступністю	діагнос-
тичних	 засобів	 для	 встановлення	 діагнозу	 та	
оцінювання	 тяжкості	 захворювання.	 Попри	 те	
що	доступ	до	РОГК	є	важливим	аспектом	впро-
вадження,	в	умовах	з	обмеженими	ресурсами	він	
не	 має	 бути	 перешкодою	 для	 дітей	 і	 підлітків,	
щоб	отримати	користь	від	коротшої	схеми	ліку-
вання.	Роз’яснення	щодо	впровадження,	наведе-
не	в	операційному	довіднику,	охоплює	вимоги	до	
оцінювання	тяжкості	захворювання,	включно	з	
клінічними	 критеріями	 за	 відсутності	 РОГК,	
експрес-діагностики	чи	інших	бактеріологічних	
тестів;	ці	вимоги	застосовуються	для	визначення	
відповідності	 пацієнта	 критеріям	 застосування	
коротшої	схеми.	Дітей	зі	слідовими,	дуже	низь-
кими	 або	 низькими	 результатами	 тесту	 Xpert	
MTB/RIF	або	Ultra,	які	відповідають	рентгено-
логічним	або	клінічним	критеріям	нетяжкого	ТБ,	
можна	лікувати	за	4-місячною	схемою.

Континуум між ТБ-інфекцією та ТБ-хворо-
бою: Додатковим	 міркуванням	 щодо	 впровад-
ження	є	концепція,	за	якою	існує	континуум	між	
ТБ-інфекцією,	нетяжкими	й	тяжчими	формами	
ТБ-хвороби	 в	 дітей.	 Коротші	 схеми	 лікування	
чутливого	 ТБ	 нині	 дуже	 подібні	 до	 нещодавно	
рекомендованих	коротших	схем	лікування	ТБ-ін-
фекції	 з	 погляду	 тривалості	 та	 складу,	 зокрема	

схема,	що	складається	з	3-місячного	щоденного	
прийому	ізоніазиду	та	рифампіцину	(3HR)	[14].	
Це	означає,	що	неправильна	діагностика	дитини,	
яка	має	ТБ-інфекцію,	як	такої,	що	має	нетяжкий	
ТБ,	може	не	мати	серйозних	наслідків.

Відстеження контактів:	 Іншим	міркуванням	
щодо	впровадження	є	розширення	розробки	під-
ходів	 до	 відстеження	 контактів,	 що	 можуть	
поліпшити	раннє	виявлення	дітей	 із	нетяжким	
захворюванням,	яким	може	допомогти	4-місяч-
ний	режим.

Застосування етамбутолу під час інтенсивної 
фази лікування: Дітей	і	підлітків	з	нетяжким	ТБ,	
які	проживають	в	умовах	з	низькою	поширеністю	
ВІЛ	або	низькою	поширеністю	резистентності	до	
ізоніазиду,	а	також	ВІЛ-негативних	осіб	можна	
лікувати	 за	 трикомпонентною	 схемою	 (HRZ)	
протягом	2	міс,	а	потім	ще	2	міс	за	схемою	HR.	
Діти	та	підлітки	з	нетяжким	ТБ,	які	проживають	
в	умовах	високої5	поширеності	ВІЛ	та/або	висо-
кої6	 поширеності	 резистентності	 до	 ізоніазиду,	
повинні	отримувати	схему	HRZE	протягом	2	міс,	
а	потім	HR	протягом	2	міс.	У	дослідженні	SHINE	
етамбутол	використовувався	відповідно	до	цих	
рекомендацій	згідно	з	національними	настанова-
ми,	 і	 всі	 Д(П)ЖВ	 отримували	 етамбутол	 як	
складову	свого	лікування.	Для	6-місячної	схеми,	
що	 використовується	 для	 лікування	 тяжчих	
форм	ТБ,	рекомендується	додати	етамбутол	до	
схеми	лікування	(наприклад,	4HRZE/2HR).

Зручні для дітей лікарські форми: НПБТ	
рекомендується	 приділяти	 пріоритетну	 увагу	
використанню	 зручних	 для	 дітей	 комбінацій	 з	
фіксованою	 дозою	 (КФД)	 для	 лікування	 ТБ	 у	
дітей	 з	 масою	 тіла	 до	 25	 кг,	 таких	 як:	 3-компо-
нентна	КФД	HRZ	50/75/150	мг	 із	додаванням	
або	без	додавання	етамбутолу,	що	диспергується,	
й	2-компонентна	КФД	HR	50/75	мг	(доступна	у	
Глобальному	 фонді	 лікарських	 засобів	 (GDF)	
Партнерства	«Покласти	край	ТБ»).	Нарощуван-
ня	 потенціалу	 медичних	 працівників	 на	 всіх	
рівнях	системи	охорони	здоров’я	щодо	підходів	
до	діагностики	(включно	з	алгоритмами	ухвален-
ня	рішення	про	лікування),	відповідності	паці-
єнтів	критеріям	отримання	чотиримісячної	схе-
ми	лікування	та	моніторингу	дітей,	які	отриму-
ють	протитуберкульозну	терапію	першого	ряду,	

5 Цей рівень резистентності був визначений як країни, субнаціональ-
ні адміністративні одиниці або окремі установи, в яких поширеність 
ВІЛ серед дорослих вагітних жінок становить 1 % або серед хворих 
на ТБ 5 % у Настанову ВООЗ щодо ведення туберкульозу в дітей 
для національних протитуберкульозних програм (друге видання) 
2014 р. [8].

6 ВООЗ не має наміру встановлювати порогові значення для низького, 
помірного або високого рівня поширеності резистентності до ізоні-
азиду; натомість НПБТ мають встановлювати визначення для своїх 
країн.
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також	є	важливими	чинниками	успішного	впро-
вадження	коротшої	схеми.

Лікування тяжкого ТБЛ в дітей і підлітків: 
Дітей	 і	підлітків	з	формами	ТБЛ,	які	не	відпо-
відають	 критеріям	 отримання	 чотиримісячної	
схеми	лікування,	під	час	інтенсивної	фази	потріб-
но	лікувати	за	стандартною	6-місячною	схемою,	
що	 включає	 четвертий	 препарат	 (етамбутол)	
(наприклад,	2HRZE/4HR).	

Варіанти лікування підлітків віком від 12 ро -
ків:	 Ще	 одне	 міркування	 щодо	 впровадження	
полягає	 в	 тому,	 що	 підліткам	 віком	 12	 років	 і	
старше	з	ТБ	може	бути	корисною	чотиримісячна	
схема,	що	складається	з	ізоніазиду,	рифапентину,	
моксифлоксацину	та	піразинаміду	(HPMZ),	яка	
зараз	умовно	рекомендована	ВООЗ	[55].	Отже,	
для	 підлітків	 віком	 12–16	 років	 є	 три	 варіанти	
лікування:	 4-місячна	 схема	 HPMZ,	 4-місячна	
схема	 2HRZ(E)/2HR	 та	 стандартна	 6-місячна	
схема	 2HRZ(E)/4HR.	 Підлітки	 віком	 понад	
16	 ро		ків	 не	 були	 включені	 у	 випробування	
SHINE,	тому	вони	мають	два	варіанти	лікування:	
4-місячна	 схема	 HPMZ	 і	 стандартна	 6-місячна	
схема	2HRZE/4HR.

Обрання	 відповідної	 схеми	 для	 цієї	 вікової	
групи	залежатиме	від	клінічних	чинників	(таких	
як	 наявність	 тяжкого	 захворювання	 або	 наяв-
ність	ВІЛ-інфекції,	статус	АРТ	та	кількість	клі-
тин	CD4),	а	також	від	контекстуальних	чинників	
(включно	з	доступністю	схеми	HPMZ	у	країні).

5.1.4.Моніторингтаоцінювання

Вимоги	до	клінічного	моніторингу	для	корот-
шої	схеми	залишаються	такими	самим,	як	і	для	
6-місячної	схеми,	а	результати	лікування	визна-
чаються	наприкінці	4-місячної	схеми.

У	разі	недостатнього	клінічного	покращення	
після	 завершення	 4-місячної	 схеми	 лікування	
лікар	 може	 ухвалити	 рішення	 про	 подовження	
лікування	 до	 6	 міс,	 розглядаючи	 водночас	 аль-
тернативні	діагнози,	включно	з	ХРТБ.

Моніторинг	потенційного	рецидиву	є	пріори-
тетом	 використання	 коротших	 схем,	 особливо	
якщо	вони	впроваджуються	в	програмних	умо-
вах.	Тому	важливим	є	подальше	спостереження	
за	 дітьми	 та	 підлітками	 протягом	 12	 міс	 після	
завершення	4-місячної	схеми.

5.2.СхемилікуванняТБ-менінгіту
вдітейіпідлітків

Рекомендація

У	дітей	і	підлітків	з	бактеріологічно	підтверд-
женим	 або	 клінічно	 діагностованим	 ТБМ	 (без	
підозри	 або	 ознак	 МРТБ/Риф-ТБ)	 6-місячна	
інтенсивна	схема	(6HRZEto)	може	використову-

ватись	 як	 альтернатива	 12-місячної	 схеми	
(2HRZE/10HR).

(Умовна рекомендація, дуже низька вірогідність 
доказів)

Примітки

•	 Коротша	інтенсивна	схема	підходить	для	дітей	
і	підлітків,	які	не	мають	ознак	медикаментоз-
ної	резистентності,	а	також	для	дітей	і	підлітків	
з	низькою	ймовірністю	хіміорезистентного	ТБ,	
наприклад,	для	тих,	хто	не	має	чинників	ризи-
ку	будь-якої	хіміорезистентної	форми	ТБ.

•	 Рекомендація	Настанови щодо ведення тубер
кульозу у дітей для національних програм із 
боротьби з туберкульозом (друге видання, 
2014 року)	залишається	варіантом	лікування	
дітей	і	підлітків	з	підозрою	або	підтвердженим	
ТБ	менінгітом	(ТБМ):	Дітей	і	підлітків	з	пі	-
дозрою	 або	 підтвердженим	 ТБМ	 потрібно	
лікувати	 чотирикомпонентною	 схемою	
(HRZE)	протягом	2	міс,	а	потім	двокомпонент-
ною	схемою	(HRZE)	протягом	10	міс,	водно-
час	загальна	тривалість	лікування	становить	
12	міс	

	 (Настійна рекомендація, низька вірогідність 
доказів).

•	 Через	 відсутність	 даних	 рекомендацію	 щодо	
коротшої	 інтенсивної	 схеми	 лікування	 не	
потрібно	використовувати	в	дітей	і	підлітків,	
які	живуть	з	ВІЛ,	у	яких	діагностовано	ТБМ.

5.2.1.Обґрунтуваннятадокази

Після	інфікування	M. tuberculosis	діти	молод-
шого	віку	наражаються	на	високий	ризик	розвит-
ку	найтяжчих	форм	захворювання,	з	яких	най-
більш	руйнівною	формою	є	ТБМ.	Це	переважно	
стосується	дітей	молодшого	віку	з	піковим	віком	
початку	 захворювання	 2—4	 роки	 [2].	 До	 15	 %	
випадків	ТБ	у	дітей	можуть	проявлятися	як	ТБМ	
[62];	зі	зменшенням	захворюваності	на	бактері-
альний	менінгіт,	зумовлений	іншими	причинами;	
ТБ	є	провідною	причиною	бактеріального	менін-
гіту	в	багатьох	умовах	[63].	ТБМ	пов’язаний	зі	
значною	смертністю	та	захворюваністю;	в	систе-
матичному	огляді	та	метааналізі,	опублікованому	
у	 2014	 р.,	 ризик	 смерті	 серед	 дітей	 віком	 0—	
14	 років	 з	 ТБМ	 оцінювався	 у	 19,3	 %,	 а	 ризик	
неврологічних	ускладнень	серед	тих,	хто	вижив	
після	 ТБМ,	 оцінювався	 в	 36,7	 %	 [64].	 Навіть	
серед	дітей	без	тяжчих	неврологічних	наслідків	
поширені	дефіцит	уваги	та	поведінкові	розлади;	
до	того	ж	високими	є	людські	витрати	та	фінан-
совий	тягар	для	сімей	і	суспільства.	На	підставі	
результатів	огляду	літератури	встановлення	діа-
гнозу	на	найпізнішій	клінічній	стадії,	яка	зустрі-
чалася	майже	у	50	%	дітей	з	ТБМ,	було	пов’язано	
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з	найгіршими	наслідками.	Нині	ВООЗ	рекомен-
дує	12-місячну	схему	лікування	ТБМ,	що	скла-
дається	з	ізоніазиду,	рифампіцину,	етамбутолу	й	
піразинаміду,	 й	 приймаються	 щодня	 протягом	
перших	2	міс,	а	потім	ізоніазид	та	рифампіцин,	
які	 приймаються	 щодня	 протягом	 ще	 10	 міс	
(2HRZE/10HR)	[8,	56].	Рекомендовані	дози	цієї	
схеми	такі	самі,	як	і	для	лікування	ТБЛ	[8].

Рекомендація	щодо	використання	12-місячної	
схеми	 ґрунтується	 на	 огляді	 літератури	 [65]	 та	
вперше	була	включена	до	Швидких рекомендацій: 
лікування ТБ в дітей 2010	р. [56].	Цей	огляд	охоп-
лював	 46	 досліджень	 з	 інформацією	 про	 ефек-
тивність	 різних	 схем	 і	 дозувань	 для	 лікування	
ТБМ	(25	досліджень	охоплювали	дані	в	дітей,	а	
21	 дослідження	 включало	 дані,	 отримані	 як	 у	
дорослих,	 так	 і	 в	 дітей).	 Більшість	 цих	 дослід-
жень	були	нерандомізованими,	непорівнянними	
дослідженнями.	 Якість	 досліджень	 коливалася	
від	низької	до	дуже	низької;	з	досліджень	ефек-
тивності	не	можна	було	зробити	чітких	виснов-
ків,	враховуючи,	що	вони	відрізнялися	за	дизай-
ном,	використовуваними	препаратами	й	групами	
пацієнтів.	Жодне	з	досліджень	цього	огляду	не	
було	включено	в	GRADE	через	відсутність	порів-
няльних	даних.

У	деяких	випадках	використовуються	короткі	
схеми	 лікування	 ТБМ	 у	 дітей.	 Південно	афри-
канська	національна	настанова	з	боротьби	з	ТБ	
рекомендує	схему,	що	складається	зі	щоденного	
прийому	ізоніазиду,	рифампіцину,	піразинаміду	
та	 етіонаміду	 протягом	 6	 міс	 (6HRZEto)	 [66].	
Південноафриканські	рекомендації	ґрунтуються	
на	експертному	висновку,	зокрема	щодо	заміни	
етамбутолу	 препаратом	 (етіонамідом),	 який	
краще	проникає	через	гематоенцефалічний	ба		р’-
єр	[65].	Зараз	проводиться	клінічне	випробуван-
ня	для	порівняння	схеми,	що	складається	з	вищої	
дози	ізоніазиду,	вищої	дози	рифампіцину,	піра-
зинаміду	та	левофлоксацину,	яка	призначається	
щодня	протягом	6	міс,	порівняно	з	рекомендо-
ваною	ВООЗ	схемою,	але	результати	не	очіку-
ються	 до	 2023	 р.	 (випробування	 SURE,	
ISRCTN40829906).	 Коротші	 схеми	 лікування	
можуть	 бути	 так	 само	 ефективними	 та	 безпеч-
ними,	 а	 також	 покращувати	 прихильність	 до	
лікування	та	знижувати	навантаження	на	людей	
з	ТБМ	і	системи	охорони	здоров’я,	але	невідомо,	
як	 співвідносяться	 результати	 між	 коротшими	
схемами	й	рекомендованою	ВООЗ	12-місячною	
схемою.

Запитання PICO: У	дітей	і	підлітків	з	перед-
бачуваним	 або	 бактеріологічно	 підтвердженим	
чутливим	ТБМ	потрібно	використовувати	6-мі	-
сячну	інтенсивну	схему	чи	12-місячну	схему,	яка	
відповідає	рекомендаціям	ВООЗ?

Докази:	 Щоб	 одержати	 інформацію	 для	 за	-
твердження	рекомендацій	щодо	лікування	ТБМ	
у	дітей	і	підлітків,	було	проведено	систематичний	
огляд	і	метааналіз	для	порівняння	ефективності	
коротших	схем	із	поточною	12-місячною	схемою,	
рекомендованою	ВООЗ	[8].	Основним	втручан-
ням,	що	становить	інтерес,	була	схема,	викорис-
товувана	нині	в	Південно-Африканській	Рес	пуб-
ліці	[66];	у	вторинному	аналізі	вивчалися	резуль-
тати,	 пов’язані	 з	 іншими	 коротшими	 схемами.	
Критерії	пошуку	з	більш	раннього	систематич-
ного	огляду	та	метааналізу,	проведених	у	2014	р.,	
були	 оновлені;	 новий	 пошук	 літератури	 було	
проведено	в	лютому	2021	р.	[64].	Були	включені	
дослідження	з	наявною	інформацією	принаймні	
про	 склад	 і	 тривалість	 схем	 лікування.	 Невід-
повідні	схеми	охоплювали	схеми	без	рифампіци-
ну,	 схеми	 лікування	 тривалістю	 понад	 12	 міс,	
відмінні	 від	 схеми	 ВООЗ,	 уривчасті	 схеми	 та	
неінтенсивні	короткі	схеми.	Об’єднані	пропорції	
були	 оцінені	 за	 дослідженнями	 й	 схемами	 за	
допомогою	 метааналізу	 на	 сукупному	 рівні	 з	
використанням	 узагальненої	 лінійної	 змішаної	
моделі	(GLMM)	з	квадратурою	Гауса-Ерміта	для	
таких	 результатів:	 смерть	 до	 кінця	 лікування;	
втрата	зв’язку	з	пацієнтом	для	подальшого	спо-
стереження;	успіх	лікування;	неврологічні	наслід-
ки	(у	тих,	хто	вижив);	і	виживаність	без	невро-
логічних	наслідків	(серед	тих,	хто	почав	лікуван-
ня).	Були	заплановані	аналізи	підгруп,	але	це	не	
було	можливо	через	недостатність	даних.

Із	 1820	 унікальних	 посилань,	 що	 пройшли	
скринінг,	було	оцінено	149	повнотекстових	ста-
тей.	З	них	п’ять	відповідали	критеріям	включен-
ня	до	систематичного	огляду.	Крім	того,	відпо-
відали	критеріям	включення	дві	неопубліковані	
когорти.	 Усього	 було	 виявлено	 чотири	 дослід-
ження	інтервенційних	схем	(три	опублікованих	
та	одне	неопубліковане)	[67–70]	та	три	дослід-
ження	 схем	 порівняння	 (два	 опублікованих	 та	
одне	 неопубліковане)	 [71–73].	 Досліджень,	 у	
яких	проводилося	пряме	порівняння	схем	ліку-
вання,	виявлено	не	було.	Три	з	чотирьох	дослід-
жень	 інтервенційних	 схем	 було	 проведено	 в	
одному	спеціалізованому	центрі	в	Південно-Аф-
	риканській	Республіці.	Оскільки	лише	в	одному	
дослідженні	повідомлялося	про	результати	8-мі	-
сячної	схеми	лікування	у	В’єтнамі	[69],	воно	було	
виключено	 з	 метааналізу.	 Два	 опублікованих	
дослідження	схем	порівняння	були	проведені	в	
різних	дослідницьких	центрах	в	Індії	[71,	72],	а	
дані	 для	 неопублікованого	 дослідження	 були	
зібрані	в	різних	європейських	центрах	за	допо-
могою	Європейської	дослідницької	групи	педіат-
ричної	протитуберкульозної	мережі	(ptbnet) [73].	
Загалом	837	хворих	на	ТБМ	отримували	інтер-
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венційні	схеми	з	медіаною	віку	в	кожному	дослід-
женні	 в	 межах	 2,3—5,5	 року	 (віковий	 діапазон:	
від	 2	 міс	 до	 15	 років).	 Серед	 282	 пацієнтів,	 які	
отримували	 лікування	 за	 схемою	 порівняння,	
медіана	 віку	 у	 європейському	 дослідженні	 ста-
новила	3,3	року,	тоді	як	у	дослідженнях,	прове-
дених	в	Індії,	зведені	дані	про	вік	не	наводилися.

Кумулятивну	 кількість	 смертей	 реєстрували	
наприкінці	лікування	для	кожної	схеми	(тобто	за	
6	 міс	 після	 початку	 лікування	 в	 дослідженнях	
інтервенційних	схем;	за	12	міс	після	початку	ліку-
вання	 у	 дослідженнях	 схем	 порівняння).	 Серед	
досліджень	інтервенційної	схеми	0,0—9,6	%	паці-
єнтів	померли	протягом	6	міс;	біль	шість	смертей	
сталося	невдовзі	після	госпіталізації	й	здебільшо-
го	було	пов’язано	з	пацієнтами,	в	яких	на	вихід-
ному	 рівні	 було	 діагностовано	 3	 стадію.	 Серед	
досліджень	 схеми	 порівняння	 (тобто	 стандарту	
лікування)	померло	7,1–30,0	%	пацієнтів.	В	одно-
му	з	цих	досліджень	діагностування	захворюван-
ня	на	3	стадії	було	найбільше	пов’язано	зі	смерт-
ністю,	хоча	дані	про	результати	для	конкретних	
стадій	не	повідомлялися.	У	метааналізі	випадко-
вих	ефектів	об’єднані	частки	смертей	становили	
6,0	%	(95	%	довірчий	інтервал	[ДІ]	2,0—13,0)	та	
24,0	%	(95	%	ДІ:	18,0—32,0)	для	дітей	і	підлітків,	
які	 отримували	 інтервенційну	 схему	 та	 схему	
порівняння,	відповідно.	Відсоток	пацієнтів	з	успі-
хом	лікування	становив	78,5—100,0	%,	водночас	
сумарна	частка	випадкових	ефектів	дорівнювала	
95,0	 %	 (95	 %	 ДІ:	 74,0—99,0)	 серед	 досліджень	
інтервенційної	схеми	та	70—	85,7	%,	із	сумарною	
часткою	 випадкових	 ефектів	 75,0	 %	 (95	 %	 ДІ:	
69,0—81,0)	 серед	 досліджень	 схеми	 порівняння.	
Неврологічні	 наслідки	 визначалися	 та	 оцінюва-
лися	 по-різному	 в	 різних	 дослідженнях.	 Серед	
пацієнтів,	 які	 отримували	 інтервенційну	 схему,	
50,0—66,7	%	мали	неврологічні	наслідки,	здебіль-
шого	класифіковані	як	легкі.	Переважна	більшість	
із	них	були	серед	пацієнтів,	у	яких	захворювання	
було	діагностовано	на	2	або	3	стадії.	Серед	паці-
єнтів,	які	отримували	лікування	за	схемою	порів-
няння,	 31,9—50	 %	 мали	 неврологічні	 наслідки.	
В	одному	дослідженні	схеми	порівняння,	прове-
деному	 в	 Індії,	 17	 із	 29	 (58,6	 %)	 випадків	 були	
віднесені	 до	 категорії	 легких.	 Сумарна	 частка	
випадкових	 ефектів	 неврологічних	 ускладнень	
серед	тих,	що	вижили,	становила	66,0	%	(95	%	ДІ:	
55,0—75,0)	 та	 36,0	 %	 (95	 %	 ДІ:	 30,0—43,0)	 для	
інтервенційної	схеми	та	схеми	порівняння	відпо-
відно.	 Серед	 135	 ВІЛ-негативних	 та	 13	 ВІЛ-
позитивних	пацієнтів,	які	отримували	інтервен-
ційну	схему	в	Південно-Африканській	Республіці,	
в	 жодного	 не	 виникло	 рецидиву	 протягом	 двох	
років	після	лікування.	В	інших	дослідженнях	не	
звітували	про	випадки	рецидиву.

Через	непорівнянний	характер	досліджень,	які	
всі	 були	 обсерваційними,	 були	 надані	 описові	
дані,	що	інформують	про	об’єднані	частки,	а	не	
оцінні	 показники	 ефекту.	 Вірогідність	 доказів	
вважалася	 дуже	 низькою	 для	 всіх	 результатів	
через	 дуже	 серйозний	 ризик	 систематичної	
помилки,	 істотну	 або	 дуже	 істотну	 невідповід-
ність	 у	 схемах	 і	 вельми	 значну	 непрямість.	
Розбіжність	 результатів	 не	 могла	 бути	 оцінена	
через	відсутність	порівняльних	даних.

Автори	 огляду	 літератури	 дійшли	 висновку,	
що	 об’єднані	 оцінки	 потрібно	 інтерпретувати	 з	
обережністю	 з	 огляду	 на	 невелику	 кількість	
досліджень,	можливість	впливу	зовнішніх	чин-
ників	за	показаннями,	інший	потенційний	залиш-
ковий	вплив	зовнішніх	чинників	і	гетерогенність	
між	дослідженнями	щодо	оцінювання	невроло-
гічних	наслідків.

Міркування ГРН:	 У	 той	 час,	 як	 члени	 ГРН	
обговорювали	 докази	 переваг	 інтервенційної	
схеми	та	біологічну	вірогідність,	вони	відзначили	
дуже	низьку	вірогідність	даних.	Члени	ГРН	вирі-
шили,	 що	 баланс	 ефектів	 «не	 є	 ні	 на	 користь	
інтервенційної	схеми,	ні	на	користь	схеми	порів-
няння».	 Це	 рішення	 відбиває	 як	 бажані,	 так	 і	
небажані	ефекти,	й	навіть	дуже	низьку	вірогід-
ність	 доказів	 загалом.	 Розуміючи,	 як	 швидко	
може	 погіршуватись	 стан	 дітей	 з	 ТБМ,	 члени	
ГРН	не	почували	себе	впевненими,	щоб	віддати	
перевагу	 одній	 схемі	 перед	 іншою,	 через	 дуже	
низьку	вірогідність	даних.

Члени	ГРН	також	зазначили,	що	можливість	
запровадження	 коротшої	 інтенсивної	 схеми	
залежить	 від	 умов.	 Прийнятність,	 економічна	
доступність	 і	 доступ	 до	 лікарських	 засобів,	 що	
входять	 до	 складу	 схеми	 (включно	 зі	 зручною	
для	дітей	формою	етіонаміду,	таблеток,	що	дис-
пергуються,	по	125	мг),	є	важливими	контексту-
альними	чинниками,	а	також	будь-які	додаткові	
міркування	щодо	впровадження,	такі	як	необхід-
ність	і	доступність	контрольних	тестів,	що	необ-
хідні	в	разі	застосування	коротших	схем.	Члени	
ГРН	 вважають,	 що	 коротка	 інтенсивна	 схема,	
ймовірно,	буде	прийнятною,	оскільки	вона	охоп-
лює	 лікарські	 засоби,	 які	 використовувалися	
протягом	багатьох	років,	у	тому	числі	препарати	
першого	ряду	та	етіонамід.	Інтервенційна	схема	
є	дорожчою,	ніж	схема	порівняння,	але	це	стосу-
ється	 тільки	 вартості	 препаратів;	 члени	 ГРН	
заявили,	 що	 важливими	 були	 інші	 витрати	
(зокрема	для	пацієнтів,	сімей	і	системи	охорони	
здоров’я).

ГРН	 визнала	 обмеженість	 даних	 про	 альтер-
нативні	 схеми	 лікування	 ТБМ	 і	 необхідність	
подальших	зусиль	з	оптимізації	й	кращого	розу-
міння	варіантів	лікування	ТБМ,	включно	з	мір-
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куваннями	 щодо	 впровадження,	 такими	 як	
дозування.

5.2.2.Міркуваннящодопідгруп

Діти, що живуть із ВІЛ-інфекцією:	Більшість	
досліджень,	 включені	 в	 систематичний	 огляд,	
були	 обмежені	 ВІЛ-негативними	 дітьми.	 ВІЛ-
позитивні	діти	становили	невелику	частку	дітей	
із	ТБМ	загалом,	і	вони	отримували	лікування	за	
інтервенційною	схемою.	У	трьох	дослідженнях	з	
використанням	інтервенційної	схеми,	включених	
в	 огляд	 фактичних	 даних,	 в	 11	 дітей	 виявили	
ВІЛ-інфекцію	 (всього	 724	 дитини).	 Тому	 про-
вести	аналізи,	стратифіковані	за	ВІЛ-інфекцією,	
було	неможливо.	У	додатковому	дослідженні	за	
участю	13	дітей	з	Південно-Африканської	Рес-
пуб	ліки	 використовувалася	 збільшена	 трива-
лість	інтервенційної	схеми	(тобто	9	міс	HRZEto).	
Тому	 рекомендація	 щодо	 6-місячної	 схеми	 не	
поширюється	на	ВІЛ-інфікованих	дітей,	у	яких	
діагностовано	ТБМ.

Підлітки:	 Група	 пацієнтів	 у	 запитанні	 PICO	
охоплювала	як	дітей	(віком	0—9	років),	так	і	під-
літків	(віком	10—19	років).	На	підставі	інформа-
ції,	наявної	з	досліджень,	медіана	віку	в	пацієнтів	
у	 трьох	 дослідженнях	 з	 використанням	 інтер-
венційної	 схеми	 була	 такою:	 35	 міс	 (діапазон:	
2	міс—14	років),	28	міс	(діапазон:	2	міс—15	років)	
і	30	міс	(5—82	міс).	У	дослідженнях	із	викорис-
танням	схеми	порівняння	вікова	структура,	пред-
ставлена	у	двох	із	трьох	досліджень,	була	такою:	
<	 18	 років	 та	 3,3	 року	 (діапазон:	 1—16	 років).	
Отже,	ця	рекомендація	стосується	як	підлітків,	
так	і	дітей.

Інші аналізи підгруп:	Фахівці	з	систематично-
го	 огляду	 літератури	 заздалегідь	 запланували	
кілька	 аналізів	 підгруп	 (включно	 з	 аналізами	
підгруп	 за:	 віковими	 групами,	 для	 пацієнтів	 з	
ХРТБ	(включно	з	ізоніазид-резистентним	ТБ),	
для	пацієнтів	з	мікробіологічно	підтвердженим	
діагнозом	у	порівнянні	з	клінічно	діагностовани-
ми,	 за	 стадією	 Ради	 з	 медичних	 досліджень	
Великої	Британії	(UK	Medical	Research	Council)	
на	момент	встановлення	діагнозу	й	для	пацієнтів	
з	 ускладненнями,	 включно	 з	 туберкульомою	 й	
гідроцефалією).	Однак	ці	аналізи	не	могли	бути	
проведені	через	недостатність	даних.

5.2.3.Міркуваннящодовпровадження

Одним	з	ключових	міркувань	щодо	впровад-
ження	 є	 введення	 інтервенційної	 схеми	 з	 пра-
вильними	дозуваннями	включених	препаратів,	з	
використанням	наявних	зручних	для	дітей	лікар-
ських	форм,	включно	з	КФД-формами,	якщо	це	
можливо.	Схема	охоплює	ізоніазид,	рифампіцин,	
піразинамід	та	етіонамід	і	дозується	таким	чином:

•	 Ізоніазид:	20	мг	на	кг,	максимум	400	мг	на	добу.
•	 Рифампіцин:	 20	 мг	 на	 кг,	 максимум	 600	 мг	

на	добу.
•	 Піразинамід:	 40	 мг	 на	 кг,	 максимум	 2000	 мг	

на	добу.
•	 Етіонамід:	20	мг	на	кг,	максимум	750	мг	на	добу.

Історично	склалося	так,	що	дозування	схеми	
здійснювалося	 з	 використанням	 зручних	 для	
дітей	КФД	(таблеток,	що	диспергуються)	ізоні-
азиду	та	рифампіцину	(60	мг/60	мг)	з	додаванням	
піразинаміду	 та	 етіонаміду	 як	 окремих	 лікар-
ських	 засобів.	 Ці	 КФД	 60	 мг/60	 мг	 обмежено	
доступні	у	світі,	тоді	як	таблетки,	що	диспергу-
ються,	ізоніазид/рифампіцин	50	мг/75	мг	широ-
ко	доступні	через	Глобальний	фонд	лікарських	
засобів	Партнерства	«Покласти	край	ТБ»	більш	
ніж	 у	 100	 країнах	 (на	 момент	 проведення	 засі-
дання	ГРН).	У	разі	використання	цієї	лікарської	
форми	 рифампіцин	 уводять	 у	 вищих	 дозах	 у	
розрахунку	в	мг	на	кг	маси	тіла,	оскільки	спів-
відношення	лікарського	засобу	між	ізоніазидом	
і	 рифампіцином	 у	 лікарській	 формі	 становить	
1	:	1,5.	Вищі	дози	рифампіцину	використовують-
ся	 в	 кількох	 інших	 випробуваннях,	 включно	 з	
SURE,	 TBM	 Kids	 та	 OptiRif	 Kids.	 Результати	
випробувань	 SURE	 та	 TBM	 Kids	 очікуються	
найближчими	роками,	а	результати	випробуван-
ня	 OptiRif	 Kids	 [74]	 були	 опубліковані	 після	
засідання	ГРН.	Дозування	коротшої	інтенсивної	
схеми	 було	 предметом	 консультації	 експертів,	
скликаної	ВООЗ	після	засідання	ГРН;	інформа-
ція	 про	 дозування	 для	 цієї	 схеми	 включена	 до	
Операційного	довідника.

Педіатрична	 форма	 етіонаміду	 (125	 мг),	 що	
диспергується,	 доступна	 в	 GDF	 Партнерства	
«Покласти	 край	 ТБ»	 з	 березня	 2018	 р.	 Хоча	
замовлення	 на	 етіонамід	 постійно	 надходять	 із	
країн	з	високим	тягарем	МРТБ	(на	момент	засі-
дання	ГРН	GDF	поставив	цю	лікарську	форму	в	
41	 країну	 в	 період	 2019—2021	 рр.),	 члени	 ГРН	
визнали,	що	педіатрична	форма	етіонаміду	може	
бути	недоступною	у	всіх	країнах	або	на	тих	рівнях	
охорони	здоров’я,	де	вона	потрібна.	Етіона	мід	є	
компонентом	коротших	пероральних	схем	ліку-
вання	 МРТБ/Риф-ТБ,	 що	 містять	 бедаквілін;	
проте	на	момент	проведення	засідання	ГРН	(тра-
вень—червень	2021	р.)	коротша	схема	рекомен-
дувалася	лише	дітям	віком	від	6	років	і	старше.

Члени	ГРН	також	зазначили,	що	в	 ідеалі	цю	
схему	потрібно	використовувати	в	дітей	із	ТБМ,	
у	яких	бактеріологічно	підтверджено	медикамен-
тозну	чутливість.	Проте	її	також	можна	викорис-
товувати	для	дітей,	у	яких	клінічно	діагностова-
ний	ХРТБ,	але	не	повинно	бути	підозри	на	ХРТБ,	
наприклад	 у	 дітей	 або	 підлітків,	 які	 в	 анамнезі	
контактували	з	хворим	з	підтвердженим	ХРТБ	
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(включно	з	резистентністю	до	ізоніазиду,	резис-
тентністю	до	рифампіцину	або	мультирезистент-
ністю).	У	країнах	або	регіонах	із	високою	фоно-
вою	поширеністю	ХРТБ	й	де	етіонамід	викорис-
товується	для	лікування	ХРТБ,	фахівці	програм	
з	боротьби	з	ТБ	та	клініцисти	повинні	врахову-
вати	ризики	та	переваги	використання	цієї	схе-
ми.	Поточна	рекомендація	для	діагностики	ТБМ	
полягає	в	тому,	що	в	дорослих	або	дітей	з	озна-
ками	та	симптомами	ТБМ	потрібно	використо-
вувати	тест	Xpert	MTB/RIF	або	Xpert	Ultra	зі	
зразками	спинномозкової	рідини	як	початковий	
діагностичний	 тест,	 а	 не	 мікроскопію/посів	
мазка (Настійна	 рекомендація, помірна віро
гідність доказів точності тесту Xpert MTB/RIF; 
низька вірогідність доказів точності тесту Xpert 
Ultra)	[16].

5.2.4.Моніторингтаоцінювання

Впровадження	цієї	рекомендації	має	підлягати	
постійному	 моніторингу	 та	 оцінюванню	 для	
забезпечення	 високоякісного	 запровадження	 з	
урахуванням	 національних	 умов.	 Також	 пред-
метом	 зацікавлення	 є	 сприйнятливість	 схеми	
пацієнтами	та	моніторинг	результатів	лікування	
серед	пацієнтів,	які	отримують	цю	схему.	Загаль-
на	захворюваність	ТБМ	як	формою	ПЛТБ	серед	
дітей	і	підлітків	віддзеркалює	триваюче	переда-
вання	ТБ	дітям,	а	також	затримки	в	діагностиці	
ТБ	й,	отже,	також	є	важливою	інформацією	для	
моніторингу.

5.3.ЛікуваннямультирезистентногоТБ
тарифампіцин-резистентного
ТБвдітей

За	 підрахунками,	 щорічно	 приблизно	 у	
25	000—32	000	 дітей	 розвивається	 МРТБ/Риф-
ТБ	 [75—77].	 У	 2018	 р.	 3398	 дітей	 (віком	 до	
15	років)	розпочали	лікування	МРТБ/Риф-ТБ	
другого	ряду.	Після	збільшення	до	5586	у	2019	р.	
через	 вплив	 пандемії	 COVID-19	 ця	 кількість	
знову	скоротилася	до	3234	у	2020	р.,	що	стано-
вить	 лише	 2,5	 %	 від	 загальної	 кількості	 осіб	 з	
МРТБ/Риф-ТБ,	 які	 розпочали	 лікування,	 й	
тільки	10,1—12,9	%	від	оцінної	кількості	дітей	із	
вперше	 виявленим	 МРТБ/Риф-ТБ	 [78].	 Ре	-
зультати	лікування,	представлені	в	систематич-
ному	огляді	та	метааналізі	даних	окремих	паці-
єнтів,	 проведеному	 для	 розробки	 настанови	
ВООЗ	 з	 лікування	 ХРТБ	 2018	 р.,	 показали	
загальний	ус		піх	лікування	у	78	%	дітей,	які	отри-
мували	лікування	від	МРТБ	(75	%	підтвердже-
них	 випадків	 і	 89	 %	 клінічно	 діагностованих	
дітей)	[79].	Належ	не	лікування	дітей	із	МРТБ/
Риф-ТБ	 за	 схемою,	 рекомендованою	 ВООЗ,	 є	
важливим	кроком	у	забезпеченні	успіху	лікуван-

ня,	а	також	у	запобіганні	подальшому	розвитку	
медикаментозної	 резистентності.	 Інші	 заходи	
щодо	 запобігання	 медикаментозної	 резистент-
ності	 або	 обмеження	 її	 поширення	 охоплюють	
лікування	 ЧТБ	 за	 схемою,	 рекомендованою	
ВООЗ	 (щоб	 уникнути	 неправильного	 або	 над-
мірного	використання	антибіотиків),	профілак-
тику	та	контроль	інфекцій,	використання	реко-
мендованих	ВООЗ	молекулярних	діагностичних	
тестів	та	підтримку	пацієнтів.	Рекомендації	щодо	
кожного	зі	згаданих	вище	питань	включені	в	цю	
зведену	 настанову	 та	 ПОЗ	 щодо	 ТБ	 ВООЗ.	
Впровадження	 та	 використання	 нових	 засобів	
молекулярної	діагностики,	алгоритмів	обрання	
лікування	та	рекомендованих	ВООЗ	схем	ліку-
вання	є	життєво	важливими	компонентами	для	
забезпечення	раціонального	використання	про-
тимікробних	препаратів.

5.3.1.Застосуваннябедаквілінувдітей
зМРТБ/Риф-ТБвікомдо6років

Рекомендація

У	 дітей	 з	 МРТБ/Риф-ТБ	 віком	 до	 6	 років	
можна	 використовувати	 цілковито	 пероральну	
схему	лікування,	що	містить	бедаквілін.	

(Умовна рекомендація, дуже низька вірогідність 
доказів)

Примітки

•	 Ця	рекомендація	застосовується	до	поточних	
рекомендацій	ВООЗ	щодо	коротших	і	трива-
ліших	схем	лікування,	що	містять	бедаквілін,	
і	доповнює	їх	[9]:
–	 Коротша	 цілковито	 пероральна	 схема,	 що	

містить	 бедаквілін,	 тривалістю	 9—12	 міс	
рекомендується	 відповідним	 пацієнтам	 із	
підтвердженим	 МРТБ/Риф-ТБ,	 які	 отри-
мували	 лікування	 протитуберкульозними	
препаратами	другого	ряду,	що	використову-
ються	в	цій	схемі,	протягом	довше	ніж	1	міс,	
і	 у	 котрих	 була	 виключена	 резистентність	
до	 фторхінолонів	 (Умовна рекомендація, 
дуже низька вірогідність доказів).

–	 Бедаквілін	 потрібно	 включати	 до	 тривалі-
ших	 схем	 лікування	 МРТБ	 для	 пацієнтів	
віком	18	років	і	старше	(Настійна рекомен
дація, помірна вірогідність оцінок ефекту).

–	 Бедаквілін	також	може	бути	включений	до	
триваліших	схем	лікування	МРТБ	для	паці-
єнтів	віком	6—17	років	(Умовна рекоменда
ція, дуже низька вірогідність оцінок ефекту).

Обґрунтування та докази

Запитання PICO:	У	пацієнтів	з	МРТБ/Риф-	ТБ	
віком	до	6	років	потрібно	використовувати	ціл-
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ковито	пероральну	схему	лікування,	яка	містить	
бедаквілін,	 чи	 інші	 схеми	 без	 бедаквіліну,	 що	
відповідають	настановам	ВООЗ?

Історична довідка: У	2012	р.	вперше	за	понад	
40	 років	 новий	 протитуберкульозний	 препарат	
із	новим	механізмом	дії,	а	саме	бедаквілін,	отри-
мав	 прискорене	 схвалення	 Управління	 з	 конт-
ролю	 якості	 харчових	 продуктів	 і	 лікарських	
засобів	 США	 (FDA)	 для	 лікування	 МРТБ	 у	
дорослих	пацієнтів	(18	років),	для	яких	ефектив-
на	 схема	 лікування	 інакше	 недоступна [80].	
У	2013	р.	після	засідання	групи	експертів,	на	якій	
були	розглянуті	наявні	дані	клінічних	випробу-
вань	 фази	 IIb	 щодо	 ефективності	 та	 безпеки	
бедаквіліну,	 ВООЗ	 випустила	 тимчасову	 про-
грамну	настанову,	що	містить	умовну	рекомен-
дацію	та	ґрунтується	на	дуже	низькій	вірогіднос-
ті	оцінок	ефекту,	яка	вказує	на	те,	що	бедаквілін	
можна	додавати	до	рекомендованої	ВООЗ	схеми	
лікування	 дорослих	 з	 МРТБ	 (віком	 понад	
18	років)	за	певних	умов	[81].

У	 2016	 р.,	 після	 впровадження	 та	 початку	
застосування	бедаквіліну	в	дедалі	більшій	кіль-
кості	 країн	 та	 отримання	 більшої	 кількості	
даних	про	його	використання,	ВООЗ	скликала	
засідання	 ГРН	 для	 повторного	 оцінювання	
додаткових	 переваг	 бедаквіліну	 в	 поєднанні	 з	
рекомендованою	 ВООЗ	 тривалішою	 схемою	
лікування	МРТБ.	Водночас	ГРН	погодилася	з	
тим,	що	для	зміни	рекомендації	2013	р.	доказів	
недостатньо	[82].

У	2019	р.	після	засідання	ГРН,	на	якому	були	
розглянуті	нові	дані,	отримані	на	підставі	інди-
відуальних	даних	(або	набору	даних)	пацієнта	
(ІДП)	дорослих,	й	двох	поточних	педіатричних	
досліджень	(TMC207-C211	та	IMPAACTP1108),	
ВООЗ	 випустила	 зведені	 рекомендації	 щодо	
лікування	 ХРТБ	 [83],	 в	 яких	 бедаквілін	 був	
рекомендований	для	включення	до	триваліших	
схем	 лікування	 МРТБ	 в	 осіб	 віком	 18	 років	 і	
старших (Настійна рекомендація, помірна віро
гідність оцінок ефекту)	та	триваліших	схем	лі	-
кування	 МРТБ	 в	 дітей	 і	 підлітків	 віком	 6—	
17	 років	 (Умовна рекомендація, дуже низька 
вірогідність оцінок ефекту).	 Також	 у	 2019	 р.,	
після	огляду	наявних	даних	про	програмне	впро-
вадження	коротшої	цілковито	пероральної	схеми	
лікування,	що	включала	бедаквілін,	у	Південно-
Африканській	Республіці,	ВООЗ	рекомендува-
ла	 коротшу	 цілковито	 пероральну	 схему	 ліку-
вання,	 що	 містить	 бедаквілін,	 тривалістю	 9—	
11	 міс	 для	 відповідних	 осіб	 з	 підтвердженням	
МРТБ/Риф-ТБ,	 які	 не	 отримували	 лікування	
протитуберкульозними	 препаратами	 другого	
ряду,	 що	 використовуються	 в	 цій	 схемі,	 довше	
як	1	міс,	і	в	кот	рих	була	виключена	резистент-

ність	 до	 фторхінолонів	 (Умовна рекомендація, 
дуже низька вірогідність доказів) [9].	Ця	реко-
мендація	щодо	коротшої	цілковито	пероральної	
схеми,	 що	 містить	 бедаквілін,	 замінила	 більш	
ранні	 рекомендації	 щодо	 коротших	 схем,	 які	
містять	 ін’єкцій	ний	препарат.	За	результатами	
нового	метааналізу	ІДП,	використаного	як	дока-
зи	 для	 настанови	 ВООЗ	 2020	 р.,	 застосування	
бедаквіліну	призводило	до	значно	меншої	кіль-
кості	 випадків	 невдачі	 лікування,	 рецидивів	 і	
смерті [84].	У	той	час	досвід	застосування	бедак-
віліну	в	дітей	віком	до	6	років	був	обмежений,	
але	 накопичувався	 досвід	 його	 застосування	 в	
підлітків,	пацієнтів	з	позалегеневим	ТБ	(ПЛТБ)	
та	людей,	які	живуть	із	ВІЛ.	Більш	ранні	реко-
мендації	щодо	складу	триваліших	схем	вказува-
ли	на	те,	що	бедаквілін	також	може	бути	вклю-
чений	 до	 таких	 схем	 для	 пацієнтів	 віком	 6—	
17	років;	отже,	цілковито	пероральна	схема,	що	
містить	бедаквілін,	також	була	умовно	рекомен-
дована	для	використання	у	відповідних	дітей	і	
підлітків	віком	від	6	років.

Прогалина: Рекомендації,	що	застосовуються	
до	дітей,	ґрунтуються	на	екстраполяції	даних	про	
ефективність	у	дорослих	у	поєднанні	з	даними	
про	 ФК	 та	 безпеку	 з	 клінічних	 випробувань	
фази	ІІ	у	дітей	віком	6–17	років.	Проте	надання	
рекомендацій	щодо	використання	бедаквіліну	в	
дітей	віком	до	6	років	у	минулому	було	немож-
ливе	 через	 відсутність	 доказів,	 особливо	 щодо	
фармакокінетики	(ФК),	безпеки	та	переноснос-
ті.	 Препарати,	 що	 входять	 до	 складу	 коротшої	
цілковито	пероральної	схеми,	що	містить	бедак-
вілін,	протягом	багатьох	років	входили	до	складу	
схем	 лікування	 МРТБ	 у	 подібних	 комбінаціях	
як	для	дорослих,	так	і	для	дітей.	Пов’язані	з	ними	
побічні	реакції	широко	описані,	а	дози	лікарських	
засобів	встановлені.	Це,	однак,	не	застосовувало-
ся	до	бедаквіліну	під	час	засідання	ГРН	у	2019	р.	
щодо	 ХРТБ,	 і	 тому	 застосування	 бедаквіліну	 і	
дітей	 молодшого	 віку	 як	 у	 коротших,	 так	 і	 в	
трива	ліших	схемах	було	визначено	як	прогалину,	
яку	 необхідно	 усунути	 в	 рамках	 оновлення	 у	
2021	 р.	 настанови	 щодо	 туберкульозу	 в	 дітей	 і	
підлітків.

Докази:	Щоб	відповісти	на	запитання	PICO	
про	 використання	 бедаквіліну	 в	 дітей	 віком	 до	
6	років,	ГРН	проаналізувала	дані	двох	клінічних	
випробувань	фази	II	(TMC207-C211	та	IMPAACT	
P1108).	TMC207-C211	—	це	відкрите	одногрупо-
ве	дослідження	фази	II	для	оцінювання	фарма-
кокінетики,	безпеки,	переносності	та	антиміко-
бактеріальної	активності	бедаквіліну	в	комбіна-
ції	 з	 фоновою	 схемою	 лікування	 МРТБ	 для	
лікування	 дітей	 і	 підлітків	 віком	 0—17	 років	 з	
бактеріологічно	 підтвердженими	 або	 клінічно	
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діагностованими	МРТБ7	IMPAACT	P1108	—	це	
дослідження	 фази	 I/II	 для	 визначення	 дози	 з	
модифікованою	 віковою	 деескалацією	 для	 оці-
нювання	фармакокінетики,	безпеки	та	перенос-
ності	бедаквіліну	у	комбінації	з	оптимізованими	
індивідуальними	 схемами	 лікування	 МРТБ	 у	
ВІЛ-інфікованих	 і	 ВІЛ-неінфікованих	 дітей	 з	
клінічно	 діагностованим	 або	 підтвердженим	
легеневим	 (внутрішньогрудним)	 та	 обраними	
формами	позалегеневого	МР	ТБ8.

Оскільки	 дані,	 розглянуті	 в	 TMC207-C211,	
стосуються	 дітей	 віком	 5—18	 років,	 а	 дані	 з	
IMPAACT	 P1108	 охоплюють	 дітей	 віком	 0—	
6	років,	огляд	даних	з	ФК	та	безпеки	був	зосеред-
жений	здебільшого	на	даних	з	IMPAACT	P1108.	
Хоча	розмір	вибірки	проміжних	даних,	наявних	
для	огляду,	був	невеликим	(n	=	12),	ГРН	дійшла	
висновку,	 що	 в	 дітей	 віком	 0—6	 років	 сигнали	
безпеки	з	боку	серця	не	відрізнялися	від	сигна-
лів,	зареєстрованих	у	дорослих.	Популяційні	ФК	
моделі,	отримані	в	обидвох	дослідженнях,	дають	
змогу	припустити,	що	експозиція	препарату,	яка	
спостерігається	в	дорослих,	може	бути	досягнута	
в	більшості	дітей,	які	отримують	бедаквілін,	хоча	
може	знадобитися	певна	корекція	дози	залежно	
від	віку	та	маси	тіла	дитини.

Крім	 того,	 були	 описово	 проаналізовані	 дані	
ІДП	МРТБ/Риф-ТБ	у	дітей	(24	231	запис	з	усіх	
шести	 регіонів	 ВООЗ,	 більшість	 з	 Індії	 та	
Південно-Африканської	 Республіки).	 Пошук	
літератури	було	проведено	у	квітні	2020	р.	Трохи	
менше	 ніж	 20	000	 цих	 медичних	 карток	 були	
використані	для	порівняння	результатів	лікуван-
ня	дітей,	які	отримували	лікування	від	ХРТБ.	До	
аналізу	 включено	 40	 дітей	 віком	 до	 6	 років	 і	
68	дітей	віком	6—12	років,	які	отримували	бедак-
вілін.	У	зіставленому	аналізі	бедаквілін	був	зна-
чуще	 пов’язаний	 з	 коротшою	 тривалістю	 ліку-
вання	 та	 нижчим	 скоригованим	 відношенням	
шансів	використання	ін’єкційних	протитуберку-
льозних	препаратів.	Статистично	значущої	різ-
ниці	 в	 успішних	 результатах	 лікування	 між	
дітьми	віком	до	6	років,	які	отримували	цілкови-
то	 пероральну	 схему	 на	 основі	 бедаквіліну,	 й	
дітьми,	що	не	отримували	бедаквілін,	не	було	(89	
проти	 97	 %,	 p	 =	 0,9).	 Вважалося	 можливим	 за	-

7 Фармакокінетичне дослідження для оцінювання антимікобактері-
альної активності TMC207 у комбінації з фоновою схемою (ФС) пре-
паратів проти мультирезистентного туберкульозу (МРТБ) для ліку-
вання дітей/підлітків з МРТБ легень (https://clinicaltrials.gov/ct2/ 
show/NCT02354014, станом на 21.01.2022).

8 P1108. Відкрите одногрупове дослідження фази I/II для оцінюван-
ня фармакокінетики, безпеки та переносності бедаквіліну (BDQ) у 
комбінації з оптимізованою індивідуальною терапією мультирезис-
тентного туберкульозу (МРТБ) у ВІЛ-інфікованих та ВІЛ-неінфі ко-
ва них дітей і підлітків з МР-ТБ (https://www.impaactnetwork.org/
studies/p1108, станом на 21.01.2021).

лишковий	вплив	зовнішніх	чинників	(включно	
з	впливом	за	показаннями).

Зручна	 для	 дітей	 форма	 бедаквіліну	 (20	 мг	
таблетка	без	оболонки	з	рискою)	використову-
ється	в	дослідженні	Janssen	C211	для	застосуван-
ня	 в	 дітей	 віком	 до	 5	 років,	 а	 також	 незабаром	
використовуватиметься	в	оновленому	протоколі	
дослідження	IMPAACT	P1108	(у	цьому	дослід-
женні	 до	 сьогодні	 використовувалася	 100	 мг	
лікарська	 форма	 у	 всіх	 вікових	 групах).	 Без-
посередніх	досліджень	вивчення	біоеквівалент-
ності	бедаквіліну	по	20	мг	і	по	100	мг	не	прово-
дилося.	Непряме	тестування	біоеквівалентності	
показало,	 що	 обидві	 таблетки	 мають	 однакову	
біодоступність	і	можуть	використовуватися	взає-
мозамінно	 в	 одній	 і	 тій	 самій	 дозі.	 Результати	
дослідження	розчавлювання	таблеток	бедаквілі-
ну [85]	також	показали,	що	біодоступність	табле-
ток	бідаквіліну,	суспендованих	у	воді,	була	такою	
самою,	як	і	у	таблеток,	що	проковтуються.

Міркування ГРН:	 ГРН	 обговорила	 бажані	
ефекти,	про	які	повідомлялося	раніше,	й	зазна-
чила,	 що	 включення	 бедаквіліну	 в	 цілковито	
пероральні	схеми	для	дітей	дасть	змогу	розроби-
ти	схеми,	відповідніші	для	дітей	і	сімей,	з	корот-
шою	тривалістю	(як	показав	аналіз	ІДП,	де	схеми,	
що	містять	бедаквілін,	зазвичай	були	коротшими,	
ніж	схеми	без	бедаквіліну).	ГРН	оцінила	бажані	
ефекти	як	помірні.	Основною	проблемою,	зазна-
ченою	групою,	була	відсутність	даних	про	довго-
строкову	безпеку	та	побічні	реакції.	Однак	ГРН	
зазначила,	 що	 клінічний	 досвід	 застосування	
бедаквіліну	в	дітей	молодшого	віку	показав,	що	
препарат	переноситься	добре	й	часто	краще,	ніж	
у	 дорослих.	 Отже,	 ГРН	 погодилася,	 що	 побічні	
реакції	були	незначними.	Загалом	ГРН	визнала,	
що	баланс	між	бажаними	та	небажаними	ефекта-
ми,	ймовірно,	сприяє	використанню	бедаквіліну	
в	 дітей	 віком	 до	 6	 років.	 ГРН	 наголосила,	 що	
переваги	 можуть	 відрізнятися	 залежно	 від	 кон-
кретних	умов	і	характеристик	групи	населення,	
наприклад	від	нутритивного	статусу.	ГРН	також	
зазначила,	що	потенційну	вищу	вартість	бедакві-
ліну	в	схемі	лікування	МРТБ/Риф-ТБ	потрібно	
розглядати	 в	 контексті	 переваг	 коротших	 без-
ін’єкційних	 схем	 (тобто	 менше	 поїздок,	 менше	
часу,	 проведеного	 в	 клініках,	 і	 менше	 побічних	
реакцій).	 Крім	 того,	 вони	 дійшли	 висновку,	 що	
рівність	 пацієнтів	 у	 питаннях	 охорони	 здоров’я	
може	підвищитися,	коли	бедаквілін	стане	доступ-
ним	 для	 дітей	 молодшого	 віку,	 оскільки	 його	
використання	 буде	 прийнятним	 для	 більшості	
зацікавлених	сторін,	і	що	один	з	основних	аспек-
тів	 клініко-економічної	 доцільності	 буде	 пов’я-
заний	із	необхідністю	моніторингу	безпеки	(тобто	
доступу	до	ЕКГ,	а	також	наявності	персоналу	для	
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виконання	ЕКГ).	Проте	група	дійшла	висновку,	
що	використання	бедаквіліну	в	дітей	молодшого	
віку,	ймовірно,	є	доцільним	для	впровадження.

Міркування щодо підгруп

Діти, які живуть із ВІЛ:	У	той	час	як	до	випро-
бування	 TMC207-C211	 ще	 не	 були	 зараховані	
діти,	 які	 живуть	 з	 ВІЛ,	 до	 випробування	
IMPAACT	P1108	були	включені	ВІЛ-інфіковані	
та	ВІЛ-неінфіковані	немовлята,	діти	та	підлітки	
з	МРТБ	(з	дев’яти	дітей	віком	до	6	років,	зара-
хованих	у	дослідження	та	які	мали	дані	про	ФК	
на	момент	складання	звіту	ГРН,	один	був	ВІЛ-
інфікований).	У	педіатричних	ІДП	12	з	40	дітей	
(30	%)	віком	до	6	років,	які	отримували	лікуван-
ня	за	схемою,	що	містить	бедаквілін,	були	ВІЛ-
позитивними,	 у	 порівнянні	 з	 364	 з	 1992	 дітей	
(20	 %),	 які	 отримували	 лікування	 за	 схемами	
лікування	ХРТБ	без	бедаквіліну.

Склад	схем	лікування	МРТБ/Риф-ТБ	зазви-
чай	 істотно	 не	 відрізняється	 для	 людей,	 які	
живуть	із	ВІЛ;	бедаквілін	можна	застосовувати	
у	всіх	дітей	незалежно	від	ВІЛ-статусу.	Потрібно	
уникати	 відомих	 взаємодій	 лікарських	 засобів,	
таких	як	бедаквілін	та	ефавіренц.

Позалегеневий туберкульоз:	Коротша	цілко-
вито	пероральна	схема	бедаквіліну	протипоказа-
на	дітям	з	позалегеневими	формами	туберкульо-
зу,	за	винятком	осіб	з	ТБ-лімфаденопатією	(повні	
критерії	прийнятності	див.	у	розділі	«Міркуван-
ня	щодо	впровадження»).	Дітей	з	цими	формами	
ПЛТБ	потрібно	лікувати	тривалішими	схемами,	
що	складаються	з	препаратів	груп	А,	В	та	С	[9].	
Дані	про	проникнення	бедаквіліну	через	гемато-
енцефалічний	бар’єр	нечисленні.

Міркування щодо впровадження

Відповідність критеріям застосування ко  рот-
шої цілковито пероральної схеми, що містить 
бедаквілін:	 Скасування	 вікових	 обмежень	 для	
використання	 бедаквіліну	 означає,	 що	 дітям	
будь-якого	віку	з	підтвердженим	МРТБ/Риф-ТБ	
та	 без	 резистентності	 до	 фторхінолонів	 може	
бути	запропонована	коротка	цілковито	перораль-
на	схема	з	бедаквіліном,	якщо	вони	відповідають	
критеріям	прийнятності.	Ця	схема	складається	з	
бедаквіліну	(використовується	протягом	6	міс)	
у	комбінації	з	левофлоксацином/моксифлокса-
цином,	 етіонамідом,	 етамбутолом,	 ізоніазидом	
(висока	 доза),	 піразинамідом	 і	 клофазиміном	
протягом	чотирьох	місяців	(з	можливістю	про-
довження	до	6	міс,	якщо	пацієнт	має	позитивний	
мазок	мокротиння	наприкінці	чотирьох	місяців	
лікування);	 потім	 5	 міс	 лікування	 левофлокса-
цином/моксифлоксацином,	клофазиміном,	етам-
бутолом	і	піразинамідом.	Критерії	прийнятності:

•	 Відсутність	запущеної	ТБ-хвороби.
•	 Відсутність	тяжкого	ПЛТБ	(будь-які	форми,	

крім	ТБ-лімфаденопатії).
•	 Відсутність	 резистентності	 або	 підозри	 на	

неефективність	 препарату,	 що	 використову-
вався	 в	 коротшій	 схемі	 (за	 винятком	 резис-
тентності	до	ізоніазиду).

•	 Відсутність	попереднього	лікування	препара-
тами	 другого	 ряду,	 що	 використовується	 в	
схемі,	 довше	 ніж	 один	 місяць	 (якщо	 не	 під-
тверджено	чутливість	до	цих	препаратів).
У	 дорослих	 запущена	 (або	 прогресивна)	

ТБ-хвороба	 передбачає	 наявність	 двобічного	
кавернозного	ураження	або	великого	паренхіма-
тозного	 ураження	 на	 РОГК.	 У	 дітей	 віком	 до	
15	 років	 прогресивне	 захворювання	 зазвичай	
визначається	 за	 наявністю	 порожнин	 або	 дво-
бічного	 ураження	 на	 РОГК.	 Тяжкий	 ПЛТБ	
передбачає	 наявність	 міліарного	 ТБ	 або	 ТБМ	
(тобто	дисемінованого	захворювання)	[61].	У	ді	-
тей	віком	до	15	років	тяжкими	вважаються	поза-
легеневі	форми	захворювання,	відмінні	від	лім-
фаденопатії	(периферичні	лімфатичні	вузли	або	
ізольоване	утворення	в	середостінні	без	компре-
сії)	 [86].	 У	 дитини	 коротшу	 схему	 не	 потрібно	
використовувати	за	наявності	мутацій	як	у	про-
моторі	 inhA,	 так	 і	 в	 katG	 за	 результатами	 LPA	
першого	 ряду	 (MTBDRplus),	 оскільки	 це	 свід-
чить	про	неефективність	як	ізоніазиду	у	високих	
дозах,	так	і	тіоамідів	[87].

Сприяння	використанню	бедаквіліну	в	цілко-
вито	пероральних	схемах	лікування	дітей	дасть	
змогу	розробити	коротші	схеми	та	схеми,	зручні-
ші	для	дітей	і	сімей,	що	може	скоротити	викорис-
тання	 препаратів	 другого	 ряду	 з	 потенційно	
тяжкими	 побічними	 реакціями	 в	 порівнянні	 з	
бедаквіліном	 (включно	 з,	 але	 не	 обмежуючись,	
ін’єкційними	 препаратами).	 Впровадження	 ко	-
ротших	 цілковито	 пероральних	 схем	 лікування	
також	 може	 сприяти	 впровадженню	 лікування	
ХРТБ	на	периферійних	рівнях	системи	охорони	
здоров’я.	Тому	НПБТ	та	лікарям	не	рекоменду-
ється	 використовувати	 ін’єкційні	 препарати	 в	
рамках	 схем	 лікування	 МРТБ/Риф-ТБ	 у	 дітей	
різного	віку.

Побудова схеми лікування для дітей, яким 
не підходить коротша цілковито пероральна 
схема, що містить бедаквілін:	Діти,	які	не	мають	
бактеріологічного	 підтвердження	 ТБ	 та/або	
резис	тентності,	 але	 з	 високою	 ймовірністю	
мають	 МРТБ/Риф-ТБ	 (на	 підставі	 клінічних	
ознак	та	симптомів	ТБ,	у	поєднанні	з	наявністю	
в	анамнезі	контакту	з	хворим	з	підтвердженим	
МРТБ/Риф-ТБ)	відповідають	критеріям	отри-
мання	 бедаквіліну	 в	 межах	 схеми	 лікування.	
Проте	вони	не	відповідають	критеріям	прийнят-
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ності	 для	 коротшої	 цілковито	 пероральної	
схеми,	що	містить	бедаквілін,	оскільки	ця	схема	
може	використовуватися	тільки	в	людей	з	ТБ,	
принаймні	з	підтвердженою	резистентністю	до	
рифампіцину,	 які	 не	 мають	 резистентності	 до	
фторхінолонів	 [84].	Цим	дітям	буде	корисною	
індивідуальна	триваліша	схема	лікування,	беру-
чи	до	уваги	профіль	медикаментозної	чутливос-
ті	 (і/або	 мутацію)	 найімовірнішого	 вихідного	
випадку,	 якщо	 така	 інформація	 наявна.	 Три-
валість	 лікування	 залежатиме	 від	 ступеня	 та	
тяжкості	захворювання,	а	також	від	відповіді	на	
лікування.	У	дітей	без	запущеного	захворюван-
ня	 можна	 розглянути	 скорочення	 загальної	
тривалості	 лікування	 до	 менш	 як	 18	 міс	 [61].	
Дітям	 з	 діагнозом	 резистентності	 до	 рифампі-
цину	 тільки	 без	 по		дальшого	 тесту	 медикамен-
тозної	 чутливості	 (ТМЧ)	 (на		приклад,	 дитині,	
діагностованій	за	допомогою	тесту	Xpert	MTB/
RIF	 або	 Xpert	 Ultra	 зі	 зразками	 калу,	 але	 без	
подальшого	ТМЧ	зі	зразками	з	дихальних	шля-
хів)	 можна	 було	 проводити	 лікування	 доступ-
ними	схемами,	що	містять	бедаквілін,	на	розсуд	
лікуючого	лікаря.

Настанову	 зі	 складання	 оптимальних	 перо-
ральних	схем	лікування	для	дітей	з	МРТБ/Риф-
ТБ,	яким	не	показана	коротша	пероральна	схема,	
що	містить	бедаквілін,	наведено	в	операційному	
довіднику	з	урахуванням	їхнього	віку	та	профілю	
резистентності	 в	 дитини	 або	 найімовірнішого	
вихідного	випадку	та	ступеня	ТБ-хво	роби.	Скла-
дання	 цих	 схем	 лікування	 відповідає	 Зведеній 
настанові ВООЗ із ту  беркульозу. Модуль 4: 
Лікування — лікування хіміо резис тентного 
туберкульозу,	 пріоритетними	 групами	 є	 препа-
рати	група	А,	В	та	С,	а	також	мінімальна	кількість	
необхідних	ефективних	препара	тів	[61].

Тривалість застосування бедаквіліну: Докази,	
оцінені	ГРН	у	листопаді	2019	р.,	підтверджують	
безпечне	 використання	 бедаквіліну	 протягом	
більше	ніж	6	міс	у	людей	з	ТБ,	які	отримували	
відповідні	 графіки	 вихідного	 та	 подальшого	
моніторингу.	 Однак	 у	 той	 час	 ГРН	 не	 змогла	
оцінити	відносної	ефективності	подовженої	три-
валості	застосування	бедаквіліну	через	обмежені	
докази	 та	 можливу	 залишкову	 плутанину	 в	
даних.	Якщо	прийом	бедаквіліну	припиняється	
за	6	міс,	схема	повинна	охоплювати	не	менш	як	
три	ефективних	препарати;	отже,	якщо	за	6	міс	
через	токсичні	ефекти	необхідно	припинити	при-
йом	одного	з	трьох	препаратів,	що	залишилися,	
то	його	треба	замінити.	Замісні	препарати	мають	
бути	обрані	або	з	групи	B	(якщо	тільки	клофа-
зимін	і	циклосерин	або	теризидон	уже	не	вклю-
чені),	 або	 з	 групи	 C.	 Обирання	 препаратів	 із	
групи	C	визначається	порядком,	в	якому	лікар-

ські	засоби	ранжовані,	й	індивідуальними	обста-
винами	пацієнта	та	умовами	[9].

Одночасне застосування бедаквіліну та 
деламаніду:	Під	час	засідання	ГРН,	проведеного	
в	листопаді	2019	р.,	не	виявили	достатніх	доказів,	
що	дають	можливість	зробити	висновок	стосовно	
ефективності	одночасного	застосування	обидвох	
препаратів.	 Проте	 група	 дійшла	 висновку,	 що	
да	ні	про	безпеку,	оцінені	у	2019	р.,	не	передбача-
ють	додаткових	проблем	безпеки	через	одночас-
не	застосування	бедаквіліну	та	деламаніду.	Отже,	
бедаквілін	і	деламанід	можна	використовувати	в	
людей	 з	 МРТБ/Риф-ТБ,	 які	 мають	 обмежені	
можливості	для	іншого	лікування,	тобто	в	тих,	у	
кого	 недостатня	 кількість	 інших	 ефективних	
препаратів,	включених	у	їхню	схему	лікування,	
наприклад,	унаслідок	великого	профілю	медика-
ментозної	 резистентності	 або	 непереносності	
інших	протитуберкульозних	препаратів	другого	
ряду.	Для	цих	людей	з	ТБ	повинні	бути	розроб-
лені	відповідні	графіки	моніторингу	безпеки	(на	
вихідному	 рівні	 й	 протягом	 усього	 лікування),	
включно	з	ЕКГ	та	моніторингом	електролітів,	 і	
клініцисти	повинні	бути	обізнані	про	інші	пре-
парати	в	складі	схеми,	які	можуть	подовжувати	
інтервал	 QT	 або	 спричиняти	 інші	 потенційні	
побічні	реакції [9].

Виявлення випадків МРТБ/Риф-ТБ у дітей: 
Зусилля	 щодо	 впровадження	 сприятливих	 для	
дітей	схем	лікування	ХРТБ,	що	включають	бедак-
вілін,	повинні	здійснюватися	паралельно	з	акти-
візацією	зусиль	на	рівні	країни	з	усунення	про-
галин	у	виявленні	випадків.	Доказові	інтегровані	
алгоритми	 ухвалення	 рішення	 про	 лікування	
(див.	розділ	4),	що	специфічні	для	різних	умов	з	
різним	доступом	до	діагностичних	тестів	та	РОГК,	
застосовуються	також	і	до	дітей	із	передбачува-
ним	МРТБ/Риф-ТБ,	і	їх	необхідно	широко	впро-
ваджувати,	щоб	гарантувати	виявлення	та	ефек-
тивне	лікування	МРТБ/Риф-ТБ	серед	дітей.

Введення бедаквіліну:	 Рекомендації	 щодо	
дозування	 бедаквіліну	 в	 дітей	 віком	 до	 6	 років	
наведено	в	операційному	довіднику	на	підставі	
консультації	експертів	щодо	дозування,	проведе-
ної	за	результатами	засідання	ГРН.	У	довіднику	
враховується	 адаптована	 для	 дітей	 лікарська	
форма	бедаквіліну,	яка	була	схвалена	FDA	США	
в	травні	2020	р.	й	доступна	у	GDF	Партнерства	
«Покласти	 край	 ТБ»	 з	 червня	 2020	 р.,	 а	 саме	
таблетка	 20	 мг	 з	 рискою,	 яку	 можна	 приймати	
цілою	або	розчиняти	у	воді	для	пацієнтів,	яким	
важко	ковтати	цілі	таблетки.	Ця	лікарська	форма	
бедаквіліну	 була	 включена	 до	 8-го	 Переліку	
ВООЗ	 основних	 лікарських	 засобів	 для	 дітей	
(EMLc),	 опублікованого	 в	 жовтні	 2021	 р.	 [88].	
Для	 полегшення	 введення	 дисперговану	 у	 воді	
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суміш	можна	додатково	змішувати	з	напоєм	або	
м’якою	 їжею	 чи	 подрібнювати	 та	 змішувати	 з	
м’якою	їжею	безпосередньо	перед	її	вживанням	
та	 введенням	 (докладніше	 див.	 нижче).	 Варто	
зазначити,	 що	 результати	 дослідження	 розчав-
лювання	 бедаквіліну	 показали,	 що	 біодоступ-
ність	таблеток	бідаквіліну,	суспендованих	у	воді,	
була	такою	самою,	як	 і	таблеток,	що	проковту-
ються	цілими	[85].	Отже,	якщо	форма	бедаквілі-
ну	 по	 20	 мг	 недоступна,	 подрібнену	 форму	 по	
100	мг,	розчинену	у	воді,	можна	використовува-
ти	для	застосування	в	дітей	молодшого	віку	без	
шкоди	для	біодоступності.

Одночасне	вживання	їжі	є	важливим	чинни-
ком,	який	потрібно	враховувати	під	час	оціню-
вання	біодоступності.	Біодоступність	бедакві	лі-
ну	була	оптимізована	в	дослідженнях	із	сумісним	
прийомом	їжі	з	високим	вмістом	жирів.	Насправ-
ді	треба	зважати	на	частоту	годування.	У	дітей	
грудного	віку	частота	годування	вища	й	сприяє	
прийому	їжі	з	високим	вмістом	жиру,	але	потріб-
но	також	зважати	на	те,	що	буферна	здатність	їжі	
підвищується	зі	збільшенням	частоти	годування.	
Для	покращення	смакових	якостей	педіатричну	
форму	бедаквіліну	можна	приготувати	та	вводи-
ти	з	різними	харчовими	продуктами	(включно	з	
водою,	молочними	продуктами,	яблучним	соком,	
апельсиновим	 соком,	 журавлиним	 соком,	 газо-
ваними	 напоями,	 йогуртом,	 яблучним	 пюре,	
банановим	 пюре	 та	 кашею).	 Препарат	 також	
стабільний	протягом	восьми	годин,	якщо	збері-
гається	 в	 шприці.	 В	 ідеалі	 його	 потрібно	 при-
ймати	 з	 їжею	 з	 високим	 вмістом	 жирів	 і	 треба	
уникати	прийому	натще,	оскільки	в	такому	разі	
експозиція	бедаквіліну	знижується.

Клінічний моніторинг:	 Ризик	 виникнення	
резистентності	до	бедаквіліну	має	бути	ключо-
вим	чинником	під	час	використання	препарату.	
Через	 складнощі	 з	 отриманням	 відповідного	
зразка	в	дітей	віком	до	6	років	проведення	ТМЧ	
може	бути	ускладненим.	Однак	якщо	є	побою-
вання	з	приводу	набутої	медикаментозної	резис-
тентності,	 потрібно	 докласти	 всіх	 зусиль	 для	
отримання	 відповідного	 зразка,	 наприклад,	
шлун	кового	аспірату,	індукованого	мокротиння	
або	НГА	(кал	не	є	відповідним	зразком	для	про-
ведення	ТМЧ).

У	дослідженні	IMPAACT	P1108	у	жодної	ди	-
тини	віком	до	6	років	не	було	подовження	інтер-
валу	QT	на	60	мс	та	вище	в	жодній	з	категорій.	
Майже	всі	 діти	також	одержували	клофазимін.	
У	трьох	дітей	(з	11;	27	%)	спостерігалося	подов-
ження	інтервалу	QT	на	30—60	мс,	яке	було	опи-
сане	як	легке	та	незначне.	Загалом	використання	
бедаквіліну	 в	 групах	 пацієнтів	 із	 супутніми	
порушеннями	серцевої	провідності	та	з	супутніми	

препаратами,	 що	 подовжують	 інтервал	 QTc,	
потребує	ретельного	розгляду.	Основне	міркуван-
ня	 щодо	 впровадження	 охоплює	 необхідність	
моніторингу	безпеки,	й	навіть	необхідність	наро-
щування	кадрового	потенціалу	(навчання,	наро-
щування	навичок	потенціалу)	задля	забезпечен-
ня	 належного	 моніторингу	 безпеки.	 До		даткові	
витрати,	 пов’язані	 з	 ширшим	 використанням	
бедаквіліну	 (на	 додаток	 до	 вищої	 вартості	 пре-
парату),	охоплюють	необхідну	наявність	апаратів	
ЕКГ,	забезпечення	проведення	ЕКГ	та	навченого	
персоналу	 для	 виконання	 цих	 дій.	 Проте	 ГРН	
вважає,	 що	 економія,	 пов’язана	 з	 потенційно	
коротшою	 тривалістю	 лікування,	 а	 також	 для	
того,	щоб	уникнути	додаткових	потреб	у	ресурсах,	
пов’язаних	з	ін’єкційним	використанням	(напри-
клад,	для	моніторингу	з	аудіометрією	та	наслід-
ками	для	розвитку	дитини),	переважують	витра-
ти	на	впровадження	та	використання	бедаквіліну.

Адаптація	 рекомендації	 до	 місцевих	 умов	
вимагатиме	нарощування	потенціалу	та	навчан-
ня	 персоналу	 з	 подальшим	 підтримувальним	
контролем	і	наставництвом.	Впровадження	ціл-
ковито	пероральних	схем	лікування	сприятиме	
децентралізації	 послуг	 з	 лікування	 МРТБ	 й,	
отже,	може	поліпшити	доступ	до	пацієнт-орієн-
тованої	медичної	допомоги.

Моніторинг та оцінювання

Людей	з	ТБ,	в	тому	числі	дітей,	які	отримують	
коротшу	або	тривалішу	схему	лікування	МРТБ,	
необхідно	контролювати	щодо	відповіді	на	ліку-
вання	та	безпеки	під	час	лікування	з	використан-
ням	графіків	відповідних	клінічних	і	лаборатор-
них	 аналізів.	 Це	 було	 успішно	 застосовано	 в	
попередніх	 дослідженнях	 коротших	 схем	 у	 по	-
льових	 умовах	 та	 у	 програмних	 умовах	 у	 Пів-
денно-Африканській	Республіці.

Система	 ВООЗ	 для	 активного	 моніторингу	
безпеки	лікарських	засобів	[89]	має	застосовува-
тися	 до	 хворих	 на	 ТБ,	 які	 отримують	 будь-яку	
схему	лікування	МРТБ,	для	забезпечення	належ-
них	заходів	і	прийнятного	рівня	моніторингу	та	
операційного	реагування	на	побічні	реакції,	разом	
із	моніторингом	результатів	лікування.	Електро-
кардіографія	показана	дітям,	які	приймають	дво-	
або	 трикомпонентні	 схеми,	 що,	 як	 вважається,	
подовжують	інтервал	QT.	Специфіч	ні	біохімічні	
тести	також	мають	бути	доступними	залежно	від	
препаратів,	включених	до	схем	лікування.

У	дітей	моніторинг	відповіді	на	лікування,	що	
здійснюється	 за	 допомогою	 мазка	 та	 посіву	
мокротиння,	може	бути	утруднений	через	склад-
нощі	з	отриманням	відповідних	зразків	для	тес-
тування.	 Однак	 у	 дітей	 з	 бактеріологічно	 пі	д	т-
вердженим	 діагнозом	 потрібно	 зробити	 всі	

Tuberkuluz 2_2022.indd   76 17.06.2022   14:22:34



77ISSN 2220-5071 (Print), ISSN 2522-1094 (Online) • Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛінфекція • № 2 (49) • 2022

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

	ро		зумні	зусилля	для	демонстрації	бактеріологіч-
ної	конверсії.	Після	того,	як	посів	став	негатив-
ним	або	в	дітей,	у	яких	ніколи	не	було	підтверд-
женого	 діагнозу,	 повторне	 збирання	 зразків	 з	
дихальних	шляхів	може	бути	непотрібним,	якщо	
у	всьому	іншому	в	дитини	належна	клінічна	від-
повідь.	 Усунення	 клінічних	 симптомів	 і	 збіль-
шення	 маси	 тіла	 можна	 використовувати	 як	
індикатори	поліпшення	стану.	Усі	діти	повинні	
регулярно	проходити	диспансерне	спостережен-
ня,	включно	з	моніторингом	маси	тіла	та	зросту.	
За	потреби	дозу	препарату	потрібно	коригувати	
зі	збільшенням	маси	тіла.

Документування	 та	 звітування	 докладної	 ін	-
формації	про	діагноз,	схеми	лікування,	клінічний	
моніторинг	і	результати	лікування	дітей	та	під-
літків	з	МРТБ/Риф-ТБ	важливі	для	моніторин-
гу	програмного	впровадження	нових	рекомендо-
ваних	 схем,	 а	 також	 зусиль	 щодо	 покращення	
виявлення	 випадків	 ХРТБ	 серед	 дітей.	 Дані,	
отримані	 в	 національних	 програмах	 із	 застосу-
вання	бедаквіліну	в	дітей	різного	віку,	важливі	
для	розширення	доказової	бази.

5.3.2.Застосуванняделаманідувдітей
ізМРТБ/Риф-ТБвікомдо3років

Рекомендація

У	 дітей	 із	 МРТБ/Риф-ТБ	 віком	 до	 3	 років	
деламанід	можна	використовувати	в	складі	три-
валіших	схем	лікування.	

(Умовна рекомендація, дуже низька вірогідність 
доказів)

Примітки

•	 Ця	рекомендація	доповнює	поточну	рекомен-
дацію	ВООЗ	щодо	триваліших	схем	лікування,	
що	містять	деламанід	[9]:
–	 Деламанід	може	бути	включений	у	лікуван-

ня	пацієнтів	з	МРТБ/Риф-ТБ	віком	3	років	
і	старших,	який	приймають	триваліші	схеми	
(Умовна рекомендація, помірна вірогідність 
доказів).

Обґрунтування та докази

Запитання PICO:	У	пацієнтів	з	МРТБ/Риф-ТБ	
віком	до	3	років	потрібно	використовувати	ціл-
ковито	пероральну	схему	лікування,	яка	містить	
деламанід,	чи	інші	схеми	без	деламаніду,	що	від-
повідають	настановам	ВООЗ?

Історична довідка.	 У	 2014	 р.	 Європейське	
агентство	з	контролю	лікарських	засобів	видало	
умовне	 реєстраційне	 посвідчення	 на	 деламанід	
для	лікування	дорослих	(18	років)	з	легеневими	
інфекціями,	зумовленими	МРТБ,	якщо	ефектив-
на	схема	лікування	не	могла	бути	інакше	складе-

на	з	причин	резистентності	або	переносності	[90].	
Того	самого	року	після	засідання	групи	експертів,	
скликаного	 ВООЗ,	 на	 якому	 були	 розглянуті	
наявні	дані	про	ефективність	та	безпеку	делама-
ніду,	ВООЗ	випустила	тимчасову	програмну	на	-
станову,	 що	 містить	 умовну	 рекомендацію,	 яка	
ґрунтується	на	дуже	низькій	вірогідності	оцінок	
ефекту,	 із	 зазначенням	 того,	 що	 деламанід	 може	
бути	 доданий	 до	 рекомендованої	 ВООЗ	 схеми	
лікування	дорослих	(18	років)	з	МРТБ	легень	[91].

У	2016	р.,	враховуючи	більший	обсяг	наявних	
даних	 про	 використання	 деламаніду	 в	 дітей	 з	
діагнозом	МРТБ,	ВООЗ	скликала	ще	одну	групу	
експертів	для	оцінювання	нових	даних	і	розроб-
ки	доповнення	до	тимчасової	настанови	2014	р.	
щодо	деламаніду	з	конкретними	рекомендаціями	
для	дітей	з	МРТБ.	На	підставі	оцінювання	цих	
даних	 і	 рекомендацій	 групи	 експертів	 ВООЗ	
рекомендувала	додати	деламанід	до	рекомендо-
ваної	ВООЗ	тривалішої	схеми	лікування	дітей	і	
підлітків	 (6—17	 років)	 (Умовна рекомендація, 
дуже низька вірогідність оцінок ефекту)	 [92].	
Тимчасова	 настанова	 ВООЗ	 щодо	 деламаніду	
ґрунтувалася	 на	 даних	 клінічних	 випробувань	
фази	 I	 і	 фази	 II	 (випробування	 242-12-232	 та	
242-12-233)	 та	 результатах	 інших	 більш	 ранніх	
досліджень.	 Використання	 деламаніду	 було	
умовно	схвалено	ВООЗ	з	огляду	на	обмеженість	
альтернативних	 варіантів	 лікування	 людей	 з	
МРТБ	на	тій	підставі,	що	потенційні	переваги,	
ймовірно,	переважають	потенційні	ризики.	По	-
дальший	 статус	 рекомендацій	 ВООЗ	 також	
залежав	 від	 даних	 про	 довгострокову	 ефектив-
ність	 і	 безпеку,	 які	 будуть	 отримані	 в	 наступні	
роки,	 особливо	 в	 результаті	 рандомізованих	
контрольованих	випробувань	фази	III.

У	2016	р.	ВООЗ	скликала	засідання	ГРН,	на	
якому	 було	 проведено	 повторне	 оцінювання	
додаткових	 переваг	 деламаніду	 в	 комбінації	 з	
рекомендованою	 ВООЗ	 тривалішою	 схемою	
лікування	МРТБ,	але	в	той	час	ГРН	погодилася	
з	тим,	що	недостатньо	доказів	для	зміни	рекомен-
дації,	 включеної	 до	 тимчасової	 настанови [93].	
У	 2019	 р.	 після	 скликання	 засідання	 ГРН,	 на	
якому	 були	 розглянуті	 нові	 дані,	 отримані	 в	
результаті	досліджень	деламаніду,	ВООЗ	випус-
тила	зведені	рекомендації	щодо	лікування	ХРТБ	
[83].	Щодо	застосування	деламаніду	в	дітей	ві	-
ком	до	6	років,	ГРН	дійшла	висновку,	що	на	під-
ставі	даних,	отриманих	у	дорослих,	а	також	роз-
глянутих	фармакологічних	даних	і	даних	з	без-
пеки,	екстраполяція	ефективності	повинна	бути	
обмежена	дітьми	віком	3—5	років,	але	не	дітьми	
віком	до	3	років,	для	яких	очікуються	додаткові	
докази.	 Профілі	 експозиції	 деламаніду	 в	 дітей	
віком	 3—5	 років	 були	 порівнянні	 з	 такими	 у	
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дорослих	і	не	перевищували	таких	у	дітей	віком	
6	років	і	старше,	для	яких	попередні	ГРН,	скли-
кані	 ВООЗ,	 вже	 рекомендували	 використання	
деламаніду.	Крім	того,	на	підставі	наданих	лабо-
раторних	 і	 кардіологічних	 даних	 у	 дітей	 віком	
3—5	 років	 не	 спостерігалося	 сигналів	 безпеки,	
відмінних	від	тих,	про	які	повідомлялося	в	дорос-
лих.	 На	 підставі	 цього	 ВООЗ	 рекомендувала	
включити	деламанід	до	лікування	МРТБ/Риф-ТБ	
у	дітей	віком	від	3	років	і	старших,	які	отримують	
триваліші	схеми (Умовна рекомендація, помірна 
вірогідність оцінок ефекту),	 а	 в	 пріоритетній	
групі	препаратів	для	використання	в	триваліших	
схемах	 він	 був	 класифікований	 як	 препарат	
групи	 С	 [83].	 Проте	 під	 час	 засідання	 2019	 р.	
члени	ГРН	висловили	побоювання	щодо	можли-
вості	введення	правильної	дози	дітям	віком	3—5	
років,	 враховуючи,	 що	 єдиний	 наяв	ний	 на	 той	
час	препарат	у	формі	таблеток	використовував-
ся	для	дорос	лих	(тобто	50	мг),	що	створює	проб-
леми	для	маніпулювання	її	вмістом	без	шкоди	для	
ефективності	препарату.	Наступні	огляди	наста-
нов	ВООЗ,	проведені	у	2020	р.,	не	призвели	до	
яких-небудь	змін	у	рекомендації	2019	р.,	що	була	
чинна	на	момент	засідання	ГРН	щодо	ТБ	в	дітей	
і	підлітків,	проведеного	в	травні-червні	2021	р.

Прогалина: Рекомендації,	що	застосовуються	
до	 дітей,	 ґрунтувалися	 на	 екстраполяції	 даних	
про	ефективність	у	дорослих	у	поєднанні	з	дани-
ми	про	ФК	та	безпеку	з	випробувань	фази	II	за	
участю	дітей	віком	3—17	років.	Однак	надання	
рекомендацій	 щодо	 застосування	 деламаніду	 в	
дітей	віком	до	3	років	у	минулому	були	немож-
ливим	через	відсутність	доказів,	особливо	щодо	
ФК,	безпеки	та	переносності.	Це	ускладнило	для	
клініцистів	розробку	пероральних	схем	лікуван-
ня	дітей	віком	до	3	років,	особливо	для	дітей	(або	
вихідних	випадків)	з	резистентністю	до	фторхі-
нолонів,	якщо	були	обмежені	можливості	обрати	
препарати	 групи	 А	 та	 В.	 Отже,	 використання	
деламаніду	в	дітей	віком	до	3	років	було	визна-
чено	 як	 прогалину,	 яку	 необхідно	 усунути	 в	
рамках	 оновленої	 настанови	 щодо	 ТБ	 в	 дітей	 і	
підлітків	2021	р.

Докази:	Щоб	відповісти	на	запитання	PICO	
про	 застосування	 деламаніду	 в	 дітей	 віком	 до	
3	 років,	 ГРН	 проаналізувала	 дані	 відкритого	
випробування	 фази	 I	 з	 віковою	 деескалацією	
дози,	проведеного	для	оцінювання	ФК,	безпеки	
та	переносності	деламаніду,	що	вводився	двічі	на	
добу	протягом	10	днів	дітям	із	МРТБ/Риф-ТБ,	
які	 отримували	 лікування	 за	 оптимізованою	
фоновою	 схемою	 (протокол	 242-12-232)9,	

9 Дослідження фармакокінетики та безпеки для визначення відповід-
ної дози для дітей із мультирезистентним туберкульозом (https:// 
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01856634, станом на 21.01.2022).

	 й	 дані	 відповідного	 відкритого	 розширеного	
дослідження	(протокол	242-12-233)10.	Бу		ли	про-
аналізовані	дані	по	когортах	1	(вік	12—17	років),	
2	 (вік	 6—11	 років),	 3	 (вік	 3—5	 років)	 та	 4	 (вік	
0—2	роки)	для	обидвох	протоколів.	Експозиція	
препарату	у	віковій	групі	0—2	років	була	ниж	чою,	
ніж	у	дітей	віком	від	3	років	і	старше,	що	потре-
бувало	моделювального/симуляційного	підходу	
до	 дозування.	 У	 дітей	 віком	 0—2	 років	 не	 спо-
стерігалося	 жодних	 сигналів	 безпеки	 з	 боку	
серця,	відмінних	від	тих,	про	які	повідомлялося	
в	дорослих.	Утім,	ці	результати	потрібно	врахо-
вувати,	знаючи,	що	діти	зазнавали	меншої	екс-
позиції	 препарату	 в	 порівнянні	 з	 дорослими.	
Однак	фармакодинамічне	моделювання	показа-
ло,	 що	 клінічно	 значущі	 зміни	 інтервалу	 QT	
(тобто	подовження)	малоймовірні	в	дітей	віком	
до	3	років,	навіть	якщо	для	досягнення	експози-
ції	 препарату,	 порівнянної	 з	 такою	 в	 дорослих,	
використовувалися	вищі	дози.

Вплив	 на	 центральну	 нервову	 систему	 був	
включений	в	інструкцію	для	медичного	застосу-
вання	 деламаніду	 як	 у	 дорослих,	 так	 і	 в	 дітей	
(парестезія,	тремор,	тривога,	депресія	та	безсон-
ня)	 як	 важливі	 потенційні	 проблеми	 безпеки	
препарату.	У	березні	2021	р.	спонсор	досліджен-
ня	опублікував	заяву	про	намір	змінити	інструк-
цію	 для	 медичного	 застосування,	 включивши	
галюцинації	 як	 побічну	 реакцію.	 Цей	 новий	
сигнал	 безпеки	 був	 поширенішим	 серед	 дітей	
(у	 порівнянні	 з	 дорослими):	 15	 повідомлень	 у	
14	 дітей	 віком	 2—16	 років	 в	 Індії,	 Філіппінах,	
Південно-Африканській	 Республіці,	 Таджи	ки-
стані	 та	 Україні.	 Серед	 дітей,	 які	 стикнулися	 з	
цим	сигналом	безпеки,	були	діти	з	ТБ	з	розши-
реною	 резистентністю	 (МРТБ/РРТБ),	 яких	
лікували	деламанідом	у	межах	програми	(12	по	-
відомлень),	 а	 також	 діти,	 які	 брали	 участь	 у	
клінічних	 випробуваннях	 із	 вивчення	 застосу-
вання	 деламаніду	 для	 профілактики	 ТБ	 (три	
повідомлення).	Сім	із	15	повідомлень	стосували-
ся	 дітей,	 які	 також	 отримували	 циклосерин	
(у	межах	програми).	ГРН	наголосила	на	важли-
вості	побічних	реакцій	з	боку	центральної	нер-
вової	системи	в	дітей	молодшого	віку,	зважаючи	
на	динамічний	розвиток	головного	мозку.

На	додаток	до	даних	із	випробувань	описово	
були	 проаналізовані	 дані	 педіатричних	 ІДП	 з	
ХРТБ	(24	231	запис	із	всіх	шести	регіонів	ВООЗ,	
більшість	 з	 Індії	 та	 Південно-Африканської	
Республіки).	Пошук	літератури	було	проведено	
у	 квітні	 2020	 р.	 Трохи	 менше	 ніж	 20	000	 цих	

10 Шестимісячне дослідження безпеки, ефективності та фармакокіне-
тики (ФК) деламаніду в дітей із мультирезистентним туберкульозом 
(МР-ТБ) (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01859923, станом 
на 21.01.2022).
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медичних	 карток	 були	 використані	 для	 порів-
няння	результатів	лікування	дітей,	які	отриму-
вали	лікування	від	ХРТБ.	До	групи	дітей	з	ХРТБ	
було	включено	лише	7	дітей	віком	до	3	років,	які	
отримували	деламанід,	14	дітей	віком	3—6	років	
та	69	дітей	віком	6—12	років.	Усі	21	дитина	віком	
до	 6	 років	 були	 успішно	 проліковані.	 Кількість	
дітей	була	недостатньою	для	узгодженого	аналізу.

Міркування ГРН: ГРН	 зазначила,	 що	 коли	
почалося	випробування	деламаніду	фази	II,	бага-
то	супутніх	препаратів	в	оптимізованій	фоновій	
схемі	не	були	широко	доступними	(такі	як	ліне-
золід	 і	моксифлоксацин).	До	початку	випробу-
вання	 деламаніду	 фази	 III	 лінезолід	 і	 мокси-
флоксацин	стали	доступнішими,	а	це	означало,	
що	 оптимізовані	 фонові	 схеми,	 використані	 в	
цьому	випробуванні,	ймовірно,	були	ефективні-
шими,	 що	 ускладнювало	 докази	 додаткового	
ефекту	 препарату	 (наприклад,	 деламаніду)	 в	
межах	 інтервенційної	 схеми.	 ГРН	 дійшла	 вис-
нов	ку,	що	бажані	ефекти	незначні.	Дискусія	ГРН	
про	небажані	ефекти	була	зосереджена	на	побіч-
них	 реакціях,	 у	 тому	 числі	 пов’язаних	 із	 цент-
ральною	 нервовою	 системою	 та	 токсичними	
ефектами	 з	 боку	 серця,	 а	 також	 на	 нещодавно	
повідомленій	побічній	реакції	у	вигляді	галюци-
націй,	 що	 спричинила	 певне	 занепокоєння	 в	
членів	 ГРН,	 зважаючи	 на	 період	 динамічного	
розвитку	головного	мозку	в	дітей.	ГРН	вважає,	
що	ризики	та	користь	(і	баланс	між	ними)	силь-
но	різняться	для	лікування	дитини	з	резистент-
ними	 формами	 ТБ	 (тобто	 МРТБ/Риф-ТБ	 та	
РРТБ),	яка	має	обмежені	варіанти	лікування,	в	
порівнянні	зі	здоровою	дитиною,	що	має	майбут-
ній	ризик	розвитку	МРТБ	(тобто	якщо	делама-
нід	застосовується	для	профілактики).	Тому	ГРН	
дійшла	 висновку,	 що	 баланс	 між	 бажаними	 та	
небажаними	 ефектами,	 ймовірно,	 сприяє	 про-
веденню	 втручання.	 ГРН	 також	 заявила,	 що	 з	
появою	 в	 майбутньому	 таблеток,	 що	 диспергу-
ються,	 по	 25	 мг	 наслідки	 для	 ресурсів	 можуть	
відрізнятися.	Було	визнано,	що	триваліші	схеми	
лікування,	 що	 містять	 деламанід,	 потенційно	
підвищують	рівність	пацієнтів	у	питаннях	охо-
рони	здоров’я	та	є	прийнятними	для	зацікавле-
них	сторін.	Крім	того,	ГРН	дійшла	висновку,	що	
використання	 деламаніду	 в	 дітей	 різного	 віку,	
ймовірно,	буде	доцільним	з	клініко-економічно-
го	 погляду,	 особливо	 з	 урахуванням	 того,	 що	
зручна	 для	 дітей	 лікарська	 форма	 деламаніду	
мала	стати	доступною	пізніше	у	2021	р.	(ця	форма	
вже	доступна).	У	цьому	висновку	також	зазна-
чалося,	 що	 таблетки	 для	 дорослих	 не	 можна	
ділити,	подрібнювати	або	розчиняти	для	полег-
шення	прийому	дітьми,	оскільки	це	потенційно	
змінює	біодоступність.

Міркування щодо підгруп

Позалегеневий туберкульоз: Використання	де	-
ламаніду	в	дітей	із	позалегеневим	МРТБ/Риф-ТБ	
може	бути	розглянуто	(як	складова	триваліших	
схем	 лікування	 дітей	 із	 позалегеневим	 МРТБ/
Риф-ТБ)	шляхом	екстраполяції	даних,	отрима-
них	у	дітей	з	ТБЛ;	проте	у	випробуваннях	дела-
маніду	 вивчалися	 ФК	 та	 безпека	 серед	 дітей	 з	
МРТБ/Риф-ТБ	легень.

Діти, які живуть із ВІЛ: Діти,	 які	 живуть	 з	
ВІЛ,	не	були	включені	до	випробувань	242-12-232	
та	 233.	 Хоча	 ці	 дослідження	 проводилися	 за	
участі	здорових	дорослих	добровольців,	у	звітах	
про	 дослідження	 взаємодії	 антиретровірусних	
препаратів	припускається,	що	інгібітор	CYP3A4	
лопінавір/ритонавір	збільшує	загальну	експози-
цію	 деламаніду	 до	 25	 %	 [GMR:	 1,22	 (90	 %	
ДІ	 1,06—1,40)]	 [90].	 Це	 збільшення	 не	 має	 клі-
нічного	 значення	 та	 не	 потребує	 корекції	 дози.	
Жодних	змін	в	експозиції	деламаніду	не	спосте-
рігалося	в	разі	одночасного	застосування	тено-
фовіру	[співвідношення	середніх	геометричних	
(ССГ):	 0,96	 (90	 %	 ДІ	 0,84—1,10)],	 інгібітора	
CYP1A2,	 або	 ефавіренцу	 [ССГ:	 0,94	 (90	 %	 ДІ	
0,72—1,23)],	слабкого	індуктора	CYP3A4.	Дела-
манід	не	впливає	на	експозицію	в	плазмі	анти-
ретровірусних	препаратів	тенофовіру,	лопінаві-
ру/ритонавіру	або	ефавіренцу	[94].	Досліджень	
взаємодії	деламаніду	з	інгібіторами	інтегрази	не	
проводилося,	 але,	 ґрунтуючись	 на	 знаннях	 про	
метаболічні	шляхи,	очікується,	що	ризик	потен-
ційної	метаболічної	взаємодії	деламаніду	з	цими	
лікарськими	засобами	є	низьким	[95].	Отже,	на	
підставі	наявних	даних	деламанід	можна	призна-
чати	Д(П)ЖВ	з	МРТБ/Риф-ТБ,	що	отримують	
схему	АРТ,	без	корекції	дози.

Міркування щодо впровадження

Деламанід	 використовується	 в	 дорослих	 та	
підлітків	з	2014	р.,	а	дітей	—	з	2016	року	(з	6	ро	ків)	
та	 2019	 р.	 (з	 3	 років),	 і	 тому	 міркування	 щодо	
впровадження,	пов’язані	з	його	застосуванням	у	
дітей	віком	до	3	років,	є	продовженням	тих,	що	
наявні	 зараз.	 Основними	 міркуваннями	 щодо	
впровадження,	 особливо	 застосовними	 до	 цієї	
вікової	 групи,	 є	 дозування,	 що	 ґрунтується	 на	
доступності	таблеток,	що	диспергуються,	по	25	мг	
і	нейропсихіатричних	побічних	реакціях.

Лікарські форми деламаніду:	Під	час	випро-
бувань	деламанід	застосовували	у	вигляді	табле-
ток,	що	диспергуються,	по	25	мг,	досліджених	у	
дітей	віком	3—5	років.	Біодоступність	деламані-
ду	може	змінитися	в	разі	розділення,	подрібнен-
ня	або	розчинення	таблеток	по	50	мг,	призначе-
них	 для	 дорослих.	 Є	 також	 побоювання,	 що	
таблетка,	 призначена	 для	 дорослих,	 може	 роз-

Tuberkuluz 2_2022.indd   79 17.06.2022   14:22:34



80 ISSN 2220-5071 (Print), ISSN 2522-1094 (Online) • Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛінфекція • № 2 (49) • 2022

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

кришитися,	 якщо	 її	 спробувати	 розділити,	 а	 її	
вміст	 є	 надзвичайно	 гірким	 і	 неприємним	 на	
смак.	 Таблетки	 чутливі	 до	 окиснення	 та	 нагрі-
вання;	тому	збереження	фрагментів	таблеток	для	
використання	в	будь-який	час,	відмінний	від	часу	
прийому,	може	призвести	до	доставлення	нижчої	
кількості	 діючої	 речовини,	 ніж	 очікувалося,	
разом	 із	 невідомими	 побічними	 продуктами	
окиснення.	 Зручна	 для	 дітей	 лікарська	 форма	
деламаніду	 (таблетки,	 що	 диспергуються,	 по	
25	мг,	без	риски)	була	включена	до	8-го	Переліку	
ВООЗ	 основних	 лікарських	 засобів	 для	 дітей	
(EMLc),	випущеного	в	жовтні	2021	р.	[88],	була	
схвалена	Європейським	агентством	з	контролю	
лікарських	засобів	у	вересні	2021	р.	та	доступна	
через	GDF	Партнерства	«Покласти	край	ТБ»	з	
жовтня	2021	р.	Дітям	у	віковій	групі	0—2	років	у	
дослідженні	 242-12-233	 вводили	 педіатричну	
лікарську	форму	у	вигляді	таблеток,	що	диспер-
гуються,	по	5	мг,	комерційний		обіг	якої	не	очіку-
ється.	 Прямого	 порівняння	 біоеквівалентності	
педіатричної	форми	деламаніду	по	5	мг	та	табле-
ток	деламаніду	по	50	мг,	призначених	для	дорос-
лих,	не	проводилося.	У	перехресному	досліджен-
ні	 біоеквівалентності	 ні	 Cmax	 [90	 %	 ДІ;	 ССГ:	
0,701—0,809],	ні	AUC	[90	%	ДІ;	ССГ:	0,775—0,909]	
не	 задовольняли	 критеріїв	 біоеквівалентності,	
встановлених	 регуляторними	 органами.	 Отже,	
педіатрична	форма	деламаніду	по	5	мг	та	дорос-
ла	форма	деламаніду	по	50	мг	не	є	взаємозамін-
ними	[96].

Рекомендації	 щодо	 дозування	 деламаніду	 в	
дітей	віком	до	3	років	наведено	в	операційному	
довіднику	 на	 підставі	 консультації	 експертів	
щодо	дозування,	проведеної	після	засідання	ГРН.	
Настанова	 враховує	 наявність	 деламаніду	 у	
формі	таблеток,	що	диспергуються,	по	25	мг.

Застосування деламаніду:	 Біодоступність	
деламаніду	 була	 оптимізована	 в	 ході	 випробу-
вань	шляхом	прийому	деламаніду	з	їжею	з	висо-
ким	вмістом	жирів;	тому	введення	деламаніду	з	
їжею	 є	 важливим	 аспектом,	 на	 який	 потрібно	
зважати	 під	 час	 практичного	 застосування.	
У	новонароджених	частота	годування	є	вищою,	
що	добре	узгоджується	з	тим,	що	потрібно	вво-
дити	продукти	з	вищим	вмістом	жиру.

План складання триваліших схем: Настанова	
зі	складання	оптимальних	схем	лікування	дітей	
з	 МРТБ/Риф-ТБ	 (препаратами,	 обраними	 на	
основі	 рекомендованої	 ВООЗ	 класифікації	 лі	-
карських	засобів,	а	також	оптимальної	тривалос-
ті	лікування),	яким	не	підходять	коротші	цілко-
вито	пероральні	схеми,	наведено	в	операційному	
довіднику.

Тривалість лікування:	 Скорочення	 загальної	
тривалості	 лікування	 до	 18	 міс	 може	 бути	 роз-

глянуто	для	дітей	без	запущеного	захворювання	
[61].	 Запущена	 (або	 прогресивна)	 ТБ-хвороба	
передбачає	 наявність	 двобічного	 кавернозного	
ураження	або	великого	паренхіматозного	ушкод-
ження	на	РОГК.	У	підлітків	 і	дорослих	старше	
15	 років	 тяжкий	 ПЛТБ	 передбачає	 наявність	
міліарного	ТБ	або	ТБМ.	У	дітей	віком	до	15	років	
тяжкими	вважаються	позалегеневі	форми	захво-
рювання,	 відмінні	 від	 лімфаденопатії	 (перифе-
ричні	лімфатичні	вузли	або	ізольоване	утворення	
в	середостінні	без	компресії),	(адаптовано	з [86]).

Одночасне застосування деламаніду та бе -
даквіліну, а також застосування деламаніду 
дов  ше як 6 міс:	Щодо	одночасного	застосування	
деламаніду	та	бедаквіліну,	то	докази,	оцінені	ГРН	
у	листопаді	2019	р.,	включали	нові	дані	про	одно-
часне	 застосування	 бедаквіліну	 та	 деламаніду.	
Нових	доказів	було	недостатньо,	щоб	дати	змогу	
ГРН	 зробити	 заяву	 про	 ефективність	 одночас-
ного	 застосування	 обидвох	 препаратів.	 Проте	
група	 дійшла	 висновку,	 що	 дані	 про	 безпеку,	
оцінені	 у	 2019	 р.,	 не	 передбачають	 додаткових	
проблем	безпеки	через	одночасне	застосування	
бедаквіліну	 та	 деламаніду.	 Отже,	 бедаквілін	 і	
деламанід	 можна	 використовувати	 в	 людей	 з	
МРТБ/Риф-ТБ,	які	мають	обмежені	можливос-
ті	для	іншого	лікування,	наприклад,	у	тих	паці-
єнтів,	 для	 яких	 мало	 ефективних	 препаратів,	
котрі	можна	включити	до	схеми	лікування,	при-
міром,	через	великий	профіль	медикаментозної	
резистентності	або	непереносність	інших	проти-
туберкульозних	пре	паратів	другого	ряду	Для	цих	
пацієнтів	 повинні	 бути	 розроблені	 відповідні	
графіки	моніторингу	безпеки	(на	вихідному	рівні	
та	протягом	усього	лікування),	включно	з	ЕКГ	
та	 контролем	 електролітів;	 клініцисти	 повинні	
бути	обізнані	про	інші	препарати	в	складі	схеми,	
які	можуть	подовжувати	інтервал	QT	або	спри-
чиняти	 інші	потенційні	побічні	реакції.	Наявні	
докази	використання	деламаніду	нині	обмежені	
6-місячною	тривалістю,	зазначеною	в	інструкції	
для	 медичного	 застосування,	 поряд	 з	 іншими	
препаратами	 в	 тривалішій	 схемі;	 подовження	
лікування	 за	 межі	 6	 міс	 може	 розглядатися	 в	
кожному	конкретному	випадку [9].

Моніторинг та оцінювання

У	дітей	моніторинг	відповіді	на	лікування,	що	
здійснюється	 за	 допомогою	 мазка	 та	 посіву	
мокротиння,	може	бути	утруднений	через	склад-
нощі	з	отриманням	відповідних	зразків	для	ана-
лізу;	з	тих	самих	причин	важко	отримати	бакте-
ріологічне	 підтвердження	 діагнозу.	 У	 дітей	 із	
бактеріологічно	підтвердженим	діагнозом	потріб-
но	зробити	всі	розумні	зусилля	для	демонстрації	
бактеріологічної	 конверсії.	 Після	 того	 як	 посів	
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став	 негативним,	 або	 в	 дітей,	 у	 яких	 ніколи	 не	
було	підтвердженого	діагнозу,	повторне	збиран-
ня	зразків	з	дихальних	шляхів	може	бути	непо-
трібним,	якщо	у	всьому	іншому	в	дитини	належ-
на	клінічна	відповідь.	Усунення	клінічних	симп-
томів	і	збільшення	маси	тіла	можна	використо-
вувати	як	індикатори	поліпшення	стану.	Усі	діти	
повинні	регулярно	проходити	диспансерне	спо-
стереження,	включно	з	моніторингом	маси	тіла	
та	 зросту.	 За	 потреби	 дозу	 препарату	 потрібно	
коригувати	зі	збільшенням	маси	тіла.

Ризик	виникнення	резистентності	до	делама-
ніду	має	бути	ключовим	чинником	під	час	вико-
ристання	препарату.	Через	складнощі	з	отриман-
ням	відповідного	зразка	від	дітей	віком	до	3	років	
проведення	ТМЧ	може	бути	утрудненим.	Однак	
якщо	є	побоювання	щодо	набутої	медикаментоз-
ної	резистентності,	потрібно	докласти	всіх	зусиль	
для	отримання	відповідного	зразка,	наприклад,	
шлункового	аспірату,	індукованого	мокротиння	
або	НГА.

У	 дітей	 віком	 0—2	 роки	 не	 спостерігалися	
сигнали	безпеки	з	боку	серця,	відмінні	від	тих,	
про	 які	 повідомлялося	 в	 дорослих;	 однак	 вони	
значною	мірою	ґрунтуються	на	субтерапевтич-
них	концентраціях.	Враховуючи,	що	оцінювання	
інтервалу	 QTc	 перед	 уведенням	 деламаніду	 не	
завжди	доцільне	з	клініко-економічного	погляду,	
може	 бути	 важливим	 адаптувати	 стратегії	 зни-
ження	ризику	в	разі	призначення	деламаніду	в	

комбінації	з	іншими	препаратами,	що	подовжу-
ють	 інтервал	 QTc	 (наприклад,	 зі	 стабільними	
електролітами).

Дуже	 важливим	 є	 моніторинг	 виникнення	
психоневрологічних	побічних	реакцій	(включно	
з	галюцинацією)	у	дітей,	які	отримували	делама-
нід,	як	у	разі	госпіталізації,	так	і	в	разі	домашньо-
го	 лікування.	 Особливу	 увагу	 потрібно	 приді-
ляти	 дітям,	 що	 отримують	 інші	 препарати	 з	
відомим	 психоневрологічним	 ефектом,	 такі	 як	
циклосерин.	Отже,	мають	функціонувати	актив-
ні	системи	моніторингу	та	управління	безпекою	
протитуберкульозних	препаратів,	щоб	своєчасно	
виявляти,	 контролювати	 та	 повідомляти	 про	
пі	дозрювані	чи	підтверджені	побічні	реакції	на	
лікарські	засоби.

Документування	 та	 звітування	 докладної	 ін	-
формації	про	діагноз,	схеми	лікування,	клінічний	
моніторинг	 і	 результати	 лікування	 дітей	 і	 під-
літків	 з	 МРТБ/Риф-ТБ	 має	 важливе	 значення	
для	 моніторингу	 програмного	 впровадження	
нових	рекомендованих	схем,	а	також	для	зусиль	
щодо	 покращення	 виявлення	 випадків	 ХРТБ	
серед	дітей.	Дані,	отримані	з	національних	про-
грам	із	застосування	деламаніду	в	дітей	різного	
віку,	важливі	для	розширення	доказової	бази.

5.4.Зведенірекомендації
щодолікуванняТБудітейіпідлітків
Табл.	6.

Таблиця 6.РекомендаціїВООЗщодолікуванняТБудітейіпідлітків

Настановащодоведеннятуберкульозуудітейдлянаціональнихпрограмізборотьбизтуберкульозом.
Виданнядруге,2014рік[8]

Дітей	із	ТБЛ	або		туберкульозним	периферичним	лімфаденітом,	які	живуть	в	умовах	з	низькою	поширеністю	ВІЛ	
та/або	низькою	поширеністю	резистентності	до	ізоніазиду,	а	також	дітей	із	негативним	ВІЛ-статусом,	можна	ліку-
вати	за	трикомпонентною	схемою	(HRZ)	протягом	2	міс	із	подальшою	двокомпонентною	(HR)	схемою	протягом	
4	міс	у	стандартних	дозуваннях.
(Настійна рекомендація, помірна якість доказів)
Дітей	 і	підлітків	з	тяжким	ураженням	легень	потрібно	лікувати	чотирикомпонентною	схемою	(HRZE)	протягом	
2	міс,	а	потім	двокомпонентною	схемою	(HR)	протягом	4	міс	у	стандартних	дозуваннях.
(Настійна рекомендація, помірна якість доказів)
Немовлята	 віком	 0—3	 міс	 з	 підозрою	 або	 підтвердженим	 ТБЛ	 або	 туберкульозним	 периферичним	 лімфаденітом	
повинні	бути	негайно	проліковані	за	6-місячною	схемою	лікування	(2HRZ(E)/4HR).	Щоб	збалансувати	вплив	віку	
та	можливі	токсичні	ефекти	в	немовлят	раннього	віку,	для	 їхнього	лікування	може	бути	потрібна	корекція	дози.	
Рішення	щодо	корекції	дози	повинен	приймати	лікар,	який	має	досвід	лікування	ТБ	в	дітей.
(Настійна рекомендація, низька якість доказів)
Дітей	 з	 підозрою	 або	 підтвердженим	 кістково-суглобовим	 ТБ	 потрібно	 лікувати	 чотирикомпонентною	 схемою	
(HRZE)	протягом	2	міс,	а	потім	двокомпонентною	схемою	(HR)	протягом	10	міс,	при	цьому	загальна	тривалість	
лікування	становить	12	міс.
(Настійна рекомендація, низька якість доказів)
Стрептоміцин	не	потрібно	використовувати	в	схемах	лікування	першого	ряду	в	дітей	із	ТБЛ	або	туберкульозним	
периферичним	лімфаденітом.
(Настійна рекомендація, помірна якість доказів)
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ЗведенанастановаВООЗізтуберкульозу.Модуль4:лікування—лікуваннялікарсько-чутливоготуберкульозу,
оновлення2022року[55]

Нові	хворі	на	ТБЛ	повинні	отримувати	рифампіцин	протягом	6	міс:	2HRZE/4HR36.
(Настійна рекомендація, висока вірогідність доказів)
У	всіх	пацієнтів	з	чутливим	ТБЛ	не	рекомендується	використання	дозування	тричі	на	тиждень	як	під	час	інтенсив-
ної	фази,	так	і	під	час	підтримувальної	фази,	а	рекомендованою	частотою	дозування	залишається	щоденна	доза.
(Умовна рекомендація, дуже низька вірогідність доказів)
Для	лікування	пацієнтів	 із	ЧТБ	рекомендується	використовувати	КФД	у	формі	таблеток	замість	окремих	лікар-
ських	форм.
(Умовна рекомендація, низька вірогідність доказів)
У	пацієнтів	з	туберкульозним	менінгітом	потрібно	використовувати	початкову	ад’ювантну	кортикостероїдну	тера-
пію	дексаметазоном	або	преднізолоном,	поступово	знижуючи	дозу	впродовж	6—8	тиж.
(Настійна рекомендація, помірна вірогідність доказів)
Пацієнти	віком	12	років	і	старші	з	ЧТБ	легень	можуть	отримувати	4-місячну	схему	лікування	ізоніазидом,	рифапен-
тином,	моксифлоксацином	і	піразинамідом.
(НОВА РЕКОМЕНДАЦІЯ в настанові щодо Ч ТБ: Умовна рекомендація, помірна вірогідність доказів)

ЗведенанастановаВООЗізтуберкульозу.Модуль4:Лікування—хіміорезистентноготуберкульозу,
оновлення2020року[9]
Схема лікування рифампіцин-чутливого, ізоніазид-резистентного туберкульозу 

У	пацієнтів	з	підтвердженим	рифампіцин-чутливим,	ізоніазид-резистентним	туберкульозом	(Hr	ТБ)	рекомендуєть-
ся	лікування	рифампіцином,	етамбутолом,	піразинамідом	і	левофлоксацином	протягом	6	міс.
(Умовна рекомендація, дуже низька вірогідність оцінок ефекту)	
У	хворих	з	підтвердженим	рифампіцин-чутливим,	ізоніазид-резистентним	туберкульозом	не	рекомендується	дода-
вати	до	схеми	лікування	стрептоміцин	або	інші	ін’єкційні	препарати.
(Умовна рекомендація, дуже низька вірогідність оцінок ефекту)	

Скорочена цілковито пероральна схема, що містить бедаквілін, для лікування мультирезистентного  
або рифампіцин-резистентною туберкульозу (МРТБ/Риф-ТБ)

У	відповідних	пацієнтів	з	підтвердженим	МРТБ/Риф-ТБ,	які	не	отримували	лікування	протитуберкульозними	пре-
паратами	другого	ряду,	що	включені	до	цієї	схеми,	довше	ніж	1	міс,	 і	в	котрих	була	виключена	резистентність	до	
фторхінолонів,	рекомендується	коротша	цілковито	пероральна	схема,	що	містить	бедаквілін,	тривалістю	9—12	міс.
(Умовна рекомендація, дуже низька вірогідність доказів у дорослих і підлітків)

Триваліші схеми лікування МРТБ/Риф-ТБ

У	 пацієнтів	 з	 МРТБ/Риф-ТБ,	 які	 отримують	 триваліші	 схеми	 лікування,	 потрібно	 включити	 всі	 три	 препарати	
групи	А	та	принаймні	один	препарат	групи	В,	щоб	гарантувати,	що	лікування	починається	з	принаймні	чотирьох	
протитуберкульозних	препаратів,	які	можуть	бути	ефективними,	й	що	принаймні	три	препарати	залишилося,	якщо	
застосування	бедаквіліну	припинено.	Якщо	використовуються	тільки	один	або	два	препарати	групи	А,	мають	бути	
включені	обидва	препарати	групи	В.	Якщо	схема	не	може	бути	складена	тільки	з	препаратів	групи	A	чи	B,	препара-
ти	групи	C	додаються	для	її	укомплектування.
(Умовна рекомендація, дуже низька вірогідність оцінок ефекту)
Канаміцин	і	капреоміцин	не	потрібно	включати	в	триваліші	схеми	лікування	пацієнтів	з	МРТБ/Риф-ТБ.
(Умовна рекомендація, дуже низька вірогідність оцінок ефекту)
Левофлоксацин	або	моксифлоксацин	потрібно	включати	в	триваліші	схеми	лікування	пацієнтів	з	МРТБ/Риф-ТБ.
(Настійна рекомендація, помірна вірогідність оцінок ефекту)
Лінезолід	потрібно	включати	в	триваліші	схеми	лікування	пацієнтів	з	МРТБ/Риф-ТБ.
(Настійна рекомендація, помірна вірогідність оцінок ефекту)
Клофазимін	і	циклосерин	або	теризидон	можуть	бути	включені	в	лікування	пацієнтів	з	МРТБ/Риф-ТБ	за	тривалі-
шими	схемами.
(Умовна рекомендація, дуже низька вірогідність оцінок ефекту)
Етамбутол	можна	включати	в	триваліші	схеми	лікування	пацієнтів	з	МРТБ/Риф-ТБ.
(Умовна рекомендація, дуже низька вірогідність оцінок ефекту)
Піразинамід	можна	включати	в	триваліші	схеми	лікування	пацієнтів	з	МРТБ/Риф-ТБ.
(Умовна рекомендація, дуже низька вірогідність оцінок ефекту)
Іміпенем-циластатин	або	меропенем	можна	включати	в	триваліші	схеми	лікування	пацієнтів	з	МРТБ/Риф-ТБ37.	
(Умовна рекомендація, дуже низька вірогідність оцінок ефекту)

36 Ця рекомендація застосовується до підлітків віком від 15 років. 
37 Іміпенем-циластатин та меропенем уводять з клавулановою кислотою, яка доступна лише у препаратах у комбінації з амоксициліном. 

Амоксицилін-клавуланова кислота не вважається додатковим ефективним протитуберкульозним препаратом і не має використовуватися без 
іміпенем-циластатину або меропенему.
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Амікацин	можна	включати	в	триваліші	схеми	лікування	пацієнтів	з	МРТБ/Риф-ТБ	віком	18	років	і	старших,	якщо	
продемонстрована	чутливість	і	можуть	бути	забезпечені	належні	заходи	для	моніторингу	побічних	реакцій.	Якщо	
амікацин	недоступний,	його	можна	замінити	стрептоміцином	за	тих	самих	умов.
(Умовна рекомендація, дуже низька вірогідність оцінок ефекту)
Етіонамід	або	протіонамід	можна	включати	в	триваліші	схеми	лікування	пацієнтів	з	МРТБ/Риф-ТБ	тільки	в	тому	
разі,	якщо	бедаквілін,	лінезолід,	клофазимін	або	деламанід	не	використовуються	чи	якщо	неможливо	скласти	кращу	
схему	лікування.
(Умовна рекомендація проти використання, дуже низька вірогідність оцінок ефекту)
Парааміносаліцилову	кислоту	можна	включати	в	триваліші	схеми	лікування	пацієнтів	з	МРТБ/Риф-ТБ	тільки	в	
тому	разі,	якщо	бедаквілін,	лінезолід,	клофазимін	або	деламанід	не	використовуються	чи	якщо	неможливо	скласти	
кращу	схему	лікування.
(Умовна рекомендація проти використання, дуже низька вірогідність оцінок ефекту)
Клавуланову	кислоту	заборонено	включати	в	триваліші	схеми	лікування	пацієнтів	з	МРТБ/Риф-ТБ	
(Настійна рекомендація проти використання, низька вірогідність оцінок ефекту)

Схема бедаквілін, претоманід та лінезолід (BPaL) у разі МРТБ з додатковою резистентністю до фторхінолонів

Схема	лікування	тривалістю	6—9	міс,	що	складається	з	бедаквіліну,	претоманіду	та	лінезоліду	(BPaL),	може	бути	
використана	в	умовах	операційного	дослідження	у	хворих	на	МРТБ	з	ТБ,	резистентним	до	фторхінолонів,	які	або	
раніше	не	приймали	бедаквілін	та	лінезолід,	або	застосовували	ці	препарати	не	довше	ніж	2	тиж.
(Умовна рекомендація, дуже низька вірогідність оцінок ефекту)
Примітка:	ця	рекомендація	стосується	пацієнтів	віком	14	років	і	старших

Моніторинг відповіді пацієнтів на лікування МРТБ із використанням посіву мазка

У	хворих	на	МРТБ/Риф-ТБ,	які	отримують	триваліші	схеми	лікування,	рекомендується	проводити	посів	мокротин-
ня	на	додаток	до	мікроскопії	мазка	мокротиння	для	контролю	відповіді	на	лікування.	Бажано	повторювати	посів	
мокротиння	з	інтервалом	у	місяць.
(Настійна рекомендація, помірна вірогідність оцінок ефекту)	
Міркування щодо підгруп.	Пацієнти	віком	до	15	років	з	МРТБ/Риф-ТБ	становили	менше	ніж	2	%	ІДП-MA,	проана-
лізованих	 для	 запитання	 PICO	 11	 (МРТБ/Риф-ТБ,	 2018).	 Діти	 молодшого	 віку	 зазвичай	 не	 можуть	 спонтанно	
виділяти	 достатню	 кількість	 мокротиння	 для	 бактеріологічного	 підтвердження	 діагнозу	 (багато	 з	 них	 зазвичай	
мають	негативний	результат	мікроскопії	мазка	мокротиння).	У	таких	пацієнтів	посів	може	бути	чутливішим	засобом	
для	виявлення	життєздатних	бацил	ТБ	навіть	якщо	в	мокротинні	або	інших	зразках	є	дуже	мало	мікроорганізмів,	
нижче	за	поріг	виявлення	прямої	мікроскопії.	Втім,	у	дітей,	які	не	можуть	відкашлювати	мокротиння,	можна	вико-
ристовувати	 зразки	 шлункового	 аспірату	 або	 індукованого	 мокротиння,	 але	 повторення	 таких	 аналізів	 щомісяця	
може	бути	неприйнятним	
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Для	 досягнення	 цілей	 Стратегії	 Всесвітньої	
організації	охорони	здоров’я	(ВООЗ)	з	лік-

відації	туберкульозу	[1]	ВООЗ	рекомендує	таке:
•	 люди	з	ознаками	або	симптомами	туберкульо-

зу	(ТБ)	мають	проходити	молекулярний	діаг-
ностичний	 експрес-тест,	 рекомендований	
ВООЗ	(мДЕВ),	що	призначений	для	виявлен-
ня	ТБ;

•	 люди	 з	 бактеріологічно	 підтвердженим	 ТБ	
мають	проходити	молекулярний	експрес-тест,	
що	 призначений	 для	 визначення	 резистент-
ності	 принаймні	 до	 препарату	 першого	 ряду	
рифампіцину	(RIF);	і

•	 люди	з	RIF-резистентним	ТБ	(Риф-ТБ)	мають	
проходити	 молекулярний	 експрес-тест,	 що	
призначений	 для	 визначення	 резистентності	
принаймні	до	фторхінолонів	(FQ,	наприклад	
евофлоксацину	та	моксифлоксацину)1.
Нещодавно	 в	 настанові	 ВООЗ	 було	 наголо-

шено	на	важливості	тестування	медикаментозної	
чутливості	(ТМЧ)	до	початку	лікування.	Це	під-
креслює	 необхідність	 впровадження	 країнами	
молекулярного	експрес-тестування	медикамен-
тозної	чутливості	(ТМЧ)	на	лікарські	засоби,	для	

1 Початкова стратегія Партнерства «Покласти край ТБ» передбачала 
тестування всіх пацієнтів з Риф-ТБ на чутливість до ін'єкційних пре-
паратів другого ряду (канаміцин, капреоміцин та амікацин). Проте 
нині ВООЗ рекомендує поступово відмовитися від ін'єкційних пре-
паратів у всіх схемах лікування та замінити їх на бедаквілін, що 
робить непотрібним експрес-тестування медикаментозної чутливос-
ті до амікацину.

яких	наявні	мДЕВ,	такі	як	RIF,	ізоніазид	(INH)	
і	FQ.

Зростає	 кількість	 мДЕВ,	 які	 допомагають	 у	
діагностиці	ТБ	та	хіміорезистентного	ТБ	(ХРТБ).	
Кожен	з	мДЕВ	має	належну	чутливість	і	специ-
фічність	для	виявлення	мікобактерій	комплексу	
Mycobacterium tuberculosis	 (КМТБ).	 Більшість,	
але	не	всі,	мДЕВ,	використовувані	для	виявлен-
ня	КМТБ,	також	здатні	виявляти	ХРТБ	(табл.	1).	
Усі	 мДЕВ,	 що	 виявляють	 ХРТБ,	 також	 визна-
чають	резистентність	до	RIF,	а	деякі	мДЕВ	визна-
чають	як	резистентність	до	RIF,	так	і	до	INH,	що	
полегшує	 виявлення	 монорезис	тентності	 до	
кожного	 з	 цих	 основних	 протитуберкульозних	
препаратів	першого	ряду,	а	також	комбінованої	
резистентності	(тобто	мультирезистентного	ТБ	
(МРТБ)).	Нарешті	наявні	мДЕВ	також	призна-
чені	для	тестування	всіх	пацієнтів	з	бактеріоло-
гічно	 підтвердженим	 ТБ	 на	 резистентність	 до	
RIF,	 INH,	 FQ,	 амікацину	 (AMK),	 піразинаміду	
(PZA)	та	етіонаміду	(ETO).

Важливо	 відзначити,	 що	 перехід	 до	 молеку-
лярного	експрес-тестування	не	скасовує	потреби	
культурального	 та	 фенотипічного	 ТМЧ.	 Такі	
аналізи,	 як	 і	 раніше,	 необхідні	 для	 проведення	
ТМЧ	 до	 лікарських	 засобів,	 для	 яких	 немає	
мДЕВ,	 проведення	 ТМЧ	 для	 визначення	 дозу-
вання	лікарських	засобів,	моніторингу	відповіді	
на	лікування	ТБ	та	розслідування	невідповідних	
результатів	діагностичного	тестування	або	ТМЧ.	

Посібник для обрання молекулярних 
діагностичних експрес-тестів, рекомендованих 
ВООЗ, що призначені для виявлення туберкульозу 
та хіміорезистентного туберкульозу*#

© Всесвітня організація охорони здоров’я, 2022
* ManualforselectionofmolecularWHOrecommendedrapiddiagnostictestsfordetectionoftuberculosisanddrug-resistanttuberculosis  

https://www.who.int/publications/i/item/9789240042575
# Переклад виконано ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». 
 Цей переклад не є офіційним перекладом Всесвітньої організації охорони здоров’я. Всесвітня організація охорони здоров’я не несе відповідальності 

за зміст і точність цього перекладу. Оригінальне видання англійською мовою є автентичним виданням. З повним текстом перекладу можна 
ознайомитись за посиланням: https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/tuberkuloz/dlya-fakhivciv-z-tuberkulozu/kerivni-dokumenti-z-tb.

Всесвітня організація охорони здоров’я
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Зокрема,	фенотипічне	ТМЧ	необхідно	проводи-
ти	 для	 тестування	 нових	 і	 перепрофільованих	
препаратів	 групи	 А,	 що	 використовуються	 для	
лікування	Риф-ТБ	та	МРТБ,	а	також	для	вияв-
лення	ТБ	з	розширеною	резистентністю	(РРТБ)	
[2].	 Отже,	 національна	 мережа	 діагностики	 ТБ	
повинна	надавати	послуги	як	молекулярного,	так	
і	 фенотипічного	 ТМЧ;	 також	 необхідно	 мати	
ефективну	 систему	 спрямування	 зразків	 між	
центрами	тестування,	що	проводять	фенотипічне	
ТМЧ,	й	центрами,	що	проводять	мДЕВ.

У	цьому	посібнику	описаний	процес,	що	при-
значений	допомогти	країнам	визначити,	які	мДЕВ	
можуть	 підійти	 для	 задоволення	 діагностичних	
потреб	у	конкретних	умовах.	Поетапний	процес	
охоплює	 розгляд	 національних	 нормативних	
документів	та	цілей,	епідеміології	ТБ	та	ХРТБ,	
структури	й	продуктивності	мережі	діагностики,	
вимог	 до	 установ	 та	 інфраструктури,	 а	 також	
міркувань	щодо	впровадження.	Розгля	нувши	ці	
чинники,	потрібно	обрати	принаймні	два	мДЕВ	
для	використання	в	країні,	щоб	гарантувати	задо-
волення	потреб	у	тестуванні	для	всіх	клієнтів.

Успішне	впровадження	обраного	мДЕВ	потре-
бує	 твердої	 позиції	 уряду,	 підтримки	 з	 боку	
донорів	 і	 партнерів-виконавців,	 а	 також	 виді-
лення	достатніх	фінансових	та	людських	ресурсів	
для	 процесу	 впровадження.	 Необхідні	 ресурси	
охоплюють	 кошти	 на	 щорічні	 експлуатаційні	
витрати,	 моніторинг	 ефективності	 та	 постійне	
покращення	 якості	 мДЕВ,	 а	 також	 оновлення	
мережі	тестування.

Mожливіваріантимолекулярних
діагностичнихекспрес-тестів,
рекомендованихВООЗ
мДЕВ,	що	розглядаються	в	цьому	посібнику,	

перелічені	в	табл.	1.	Вони	охоплюють	початкові	
діагностичні	тести	для	діагностики	ТБ	(без	або	
з	визначенням	медикаментозної	резистентності)	
та	подальші	діагностичні	тести	для	визначення	
медикаментозної	резистентності.

Рекомендації	 ВООЗ	 та	 керівні	 вказівки	 для	
кожного	з	цих	тестів	містяться	у	Зведеній наста
нові ВООЗ із туберкульозу. Модуль 3: Встанов
лення діагнозу — швидка діагностика для вияв
лення туберкульозу, оновлення 2021 р. [3].	 По	-
сібник	з	впровадження	міститься	в	Опера цій ному 
довіднику ВООЗ щодо туберкульозу. Модуль 3: 
Встановлення діагнозу — швидка діагностика для 
виявлення туберкульозу, оновлення 2021 р. [4],	й	
для	певних	мДЕВ,	у	посібниках	та	інформацій-
них	бюлетенях	з	впровадження,	опублікованих	
Глобальною	лабораторною	ініціативою	(GLI)2.

2  Окремі посібники з впровадження деяких мДЕВ містяться на веб-
сайті GLI: https://www.stoptb.org/wg/gli/gat.asp.

У	 минулому	 ВООЗ	 випустила	 документ	 із	
викладенням	політики	та	рекомендації	для	окре-
мих	тестів	на	підставі	оглядів,	проведених	гру-
пами	 з	 розробки	 настанови	 (ГРН),	 стосовно	
діагностичної	точності	тестів,	клініко-економіч-
ної	доцільності,	балансу	співвідношення	користь/
ризик,	міркувань	щодо	вартості	та	прийнятності.	
Проте	у	2021	р.	ВООЗ	розробила	схему	класи-
фікації	 тестів	мДЕВ,	що	ґрунтується	на	класах	
[3].	Класи	визначалися	типом	технології	тесту-
вання,	складністю	впровадження	тесту	та	цільо-
вими	умовами	використання.	Була	об’єднана	та	
розглянута	діагностична	точність	окремих	членів	
класу,	яка	потім	використана	для	розробки	реко-
мендацій	для	всього	класу	та	розробки	алгорит-
мів,	що	охоплюють	мДЕВ	[4].

ЧАСТиНАA.ВизначеннямДЕВ,якіб
задовольнялидіагностичніпотребикраїни
У	цьому	розділі	посібника	описується	поетап-

ний	 процес,	 призначений	 допомогти	 країнам	
визначити	один	або	кілька	мДЕВ,	які	підхо	дять	
для	задоволення	потреб	у	діагностичному	тесту-
ванні	в	їхніх	конкретних	умовах.
• Частина A1	описує	збирання	та	аналіз	інфор-

мації,	необхідної	для	обрання	одного	або	кіль-
кох	мДЕВ.	У	ньому	викладено	основні	чинни-
ки,	що	впливають	на	визначення	засобів	тес-
тування	та	мДЕВ,	які	найкраще	задовольня-
ють	діагностичні	потреби	країни.

• Частина A2	 описує	 як	 інформація,	 зібрана	 в	
частині	A1,	може	використовуватися	для	визна-
чення	 мДЕВ,	 які	 підходять	 для	 задоволення	
діагностичних	потреб	країни	та	забезпечення	
доступу	пацієнтів	до	діагностичних	послуг.

• Частина А3	 описує	 чинники,	 які	 потрібно	
враховувати	 щодо	 того,	 які	 відповідні	 мДЕВ	
можуть	бути	впроваджені;	такі	чинники	охоп-
люють	 питання,	 пов’язані	 з	 реєстрацією	 та	
ввезенням	 приладів	 і	 витратних	 матеріалів	
(включно	 з	 розмитненням),	 вимоги	 до	 лан-
цюжка	 постачання,	 вимоги	 до	 сервісного	 та	
технічного	обслуговування,	а	також	наявність	
технічної	 підтримки	 всередині	 країни	 з	 боку	
виробника,	 дистриб’юторів	 та	 місцевих	 офі-
ційних	надавачів	послуг.

A1.Попереднєзбиранняданихтааналіз
Придатність	 мДЕВ	 для	 задоволення	 потреб	

країни	 в	 діагностичному	 тестуванні	 або	 ТМЧ	
визначається	з	огляду	на:
•	 національні	 нормативні	 документи,	 цілі	 та	

завдання,	що	описують	пріоритети	тестування;
•	 епідеміологію	ТБ	та	ХРТБ	на	наднаціональ-

ному	 рівні	 в	 країні	 —	 це	 визначає	 потреби	 в	
діагностичних	послугах;
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Таблиця 1.Молекулярнідіагностичніекспрес-тестидлявиявленняТБтаХРТБ,рекомендованіВООЗ

Тест Виробник Опис Типасхвалення Визначувана
резистентність

Початкові діагностичні тести для діагностики ТБ без визначення медикаментозної резистентності

Loopamp™		
MTBC	detection	kit

Eiken	Chemical,	Токіо,	
Японія

Ручний	або	авто-
матичний	аналіз	
методом	ампліфі-
кації	нуклеїнових	
кислот	(АМАНК)

Індивідуальне Жодна

FluoroType®	MTB Bruker/Hain	Lifescience,	
Нерен,	Німеччина

Автоматизований	
АМАНК

Автоматизований	
АМАНК	помірної	
складності	
(аАМАНК-ПС)

Жодна

Початкові діагностичні тести для діагностики ТБ з визначенням медикаментозної резистентності

Xpert®	MTB/RIF Cepheid,	Саннівейл,	
Каліфорнія,	США

Автоматизований	
АМАНК

Індивідуальне RIF

Xpert	MTB/RIF	Ultra Cepheid,	Саннівейл,	
Каліфорнія,	США

Автоматизований	
АМАНК

Індивідуальне RIF

Truenat®	MTB	або	MTB	Plus	
для	виявлення	ТБ		
з	використанням	Truenat	MTB-
RIF-Dx	для	визначення	ХРТБ

Molbio	Diagnostics,	Ґоа,	
Індія

Автоматизований	
АМАНК

Індивідуальне RIF

RealTime	MTB	для	виявлення	
ТБ	з	використанням	RealTime	
MTB	RIF/INH	для	визначення	
ХРТБ

Abbott	Molecular,	Дес-
Плейнс,	Іллінойс,	США

Автоматизований	
АМАНК

аАМАНК-ПС RIF,	INHc

BD	MAX™	МЛС-ТБ Becton	Dickinson,	
Спаркс,	Мериленд,	
США

Автоматизований	
АМАНК

аАМАНК-ПС RIF,	INHc

FluoroType	MTBDR Bruker/Hain	Lifescience,	
Нерен,	Німеччина

Автоматизований	
АМАНК

аАМАНК-ПС RIF,	INHc

cobas®	MTB	для	виявлення	ТБ	
з	використаннямb	cobas	MTB	
RIF/INH	для	визначення	
ХРТБ

Roche	Molecular	
Diagnostics,	Плезантон,	
Каліфорнія,	США

Автоматизований	
АМАНК

аАМАНК-ПС RIF,	INHc

Подальші діагностичні тести для визначення медикаментозної резистентності

Xpert	MTB/XDR Cepheid,	Саннівейл,	
США

Автоматизований	
АМАНК

аАМАНК-НС INH,	FQ,	ETO,	
AMK

GenoType	MTBDRplus Bruker/Hain	Lifescience,	
Нерен,	Німеччина

Ручний	аналіз	
методом	зворотної	
гібридизації

FL-LPA RIF,	INH,	ETO

Genoscholar™	NTM	+	MDRTB	
Detection	Kit

NIPRO	Corporation,	
Осака,	Японія

Ручний	аналіз	
методом	зворотної	
гібридизації

FL-LPA RIF,	INHb

GenoType	MTBDRsl Bruker/Hain	Lifescience,	
Нерен,	Німеччина

Ручний	аналіз	
методом	зворотної	
гібридизації

Індивідуальне FQ,	AMK

Genoscholar	PZA-TB NIPRO	Corporation,	
Осака,	Японія

Ручний	аналіз	
методом	зворотної	
гібридизації

зАМАНК-ВС PZA

Примітка. АМК — амікацин; ETO — етіонамід; FL-LPA — аналіз методом гібридизації зі специфічними олігонуклеотидними зондами першого 
ряду; FQ — фторхінолон; зАМАНК-ВС — аналіз методом ампліфікації нуклеїнових кислот зі зворотною гібридизацією високої складності; 
INH — ізоніазид; аАМАНК-НС — автоматизований тест ампліфікації нуклеїнових кислот низької складності (для ізоніазиду та препаратів дру-
гого ряду); аАМАНК-ПС — автоматизований аналіз методом ампліфікації нуклеїнових кислот помірної складності; PTO — протіонамід; PZA — 
піразинамід; США: Сполучені Штати Америки.
a Перераховано лише тести, рекомендовані ВООЗ. Схвалення ВООЗ ґрунтується на розгляді даних щодо окремого тесту або класу тестів; класи 

охоплюють аАМАНК-ПС, аАМАНК-НС, FL-LPA та зАМАНК-ВС.
b Ці тести розроблені як двоетапний процес із двома окремими реакціями ампліфікації. Перший етап — виявлення КМТБ; другий етап — 

визначення медикаментозної резистентності.
c Цей тест виявляє мутації в промоторній ділянці inh, які надають резистентність до INH та ETO/PTO; проте ефективність тесту для визначення 

резистентності до ETO/PTO ще розглядалася.
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•	 наявну	структуру	та	компоненти	мережі	діа-
гностики	ТБ,	які	переглядаються	для	виявлен-
ня	 успіхів	 і	 недоліків	 у	 наявних	 послугах	 із	
тестування	та	можуть	використовуватися	для	
обґрунтування	стратегій	та	можливостей	для	
надання	та	покращення	діагностичних	послуг.
Першим	 етапом	 у	 процесі	 оцінювання	 при-

датності	різних	мДЕВ	для	використання	в	різних	
географічних	та	епідеміологічних	умовах	країни	
є	збирання	й	аналіз	 інформації,	необхідної	для	
обґрунтування	 ключових	 рішень.	 Відповідна	
інформація	 охоплює	 національні	 нормативні	
документи	та	стратегічні	плани	країни,	епідеміо-
логію	 чутливого	 ТБ	 та	 ХРТБ,	 передбачуване	
використання	тестів,	очікувані	обсяги	тестуван-
ня,	охоплення	та	доступність	тестування	(рис.	1).

A1.1.Національнийстратегічнийплан,
національнінастановитанормативнідокументи

Національний	 стратегічний	 план	 або	 націо-
нальний	стратегічний	план	щодо	туберкульозних	
лабораторій	має	визначати,	які	потужності	мДЕВ	
необхідні	для	обрання	цілей	тестування	мДЕВ.

A1.2.НаціональнаепідеміологіяТБтаХРТБ

Для	оцінювання	потреби	в	тестуванні	в	май-
бутньому	(тобто	кількості	 зразків	для	кожного	
типу	тестів)	потрібна	інформація	про	епідеміо-
логію	ТБ	та	ХРТБ	в	різних	умовах	країни,	щоб	
зрозуміти	типи	та	розподіл	тестів,	необхідних	для	
задоволення	 потреб	 пацієнтів.	 Важлива	 інфор-
мація	охоплює	кількість	оціночних,	підтверджених	
і	відзвітованих	випадків	ТБ,	ТБ	в	дітей,	ТБ/ВІЛ	
та	ХРТБ,	а	також	частку	випадків	з	резистент-
ністю	 до	 основних	 протитуберкульозних	 пре-
паратів	(тобто	RIF,	INH	та	FQ).	За	можливості	
епідеміологічні	дані	мають	бути	стратифіковані	
за	 районами,	 регіонами	 або	 іншими	 субнаціо-
нальними	адміністративними	одиницями.	Біль-
шість	 цієї	 інформації	 має	 бути	 представлена	 в	
річних	і	квартальних	звітах	або	в	дослідженнях	
поширеності	та	медикаментозної	резистентності.

A1.3.Національнатасубнаціональнапопуляція
хворихнаТБ,мережітестуваннятаспрямування
зразківнааналіз

Потужності	та	продуктивність	мережі	діагнос-
тики	ТБ	матимуть	важливе	значення	для	визна-
чення	того,	які	мДЕВ	можуть	бути	впроваджені,	
в	 яких	 умовах	 та	 на	 котрих	 рівнях	 мережі.	
Основні	аспекти	охоплюють	структуру	наявної	
мережі	та	її	зв’язок	із	мережею	надання	клінічних	
послуг,	наприклад,	діагностичні	послуги	та	засо-
би,	доступні	на	кожному	рівні	мережі	(централі-
зовані,	 децентралізовані	 послуги	 та	 послуги	
змішаної	 моделі);	 платформи	 (прилади)	 для	

молекулярного	тестування,	які	використовують-
ся	 нині	 на	 різних	 рівнях	 лабораторної	 мережі;	
зв’язки	між	лабораторіями	та	закладами	охорони	
здоров’я	(державний	і	приватний	сектори);	а	та	-
кож	 процеси	 та	 шляхи	 спрямування	 зразків	 з	
закладів	 охорони	 здоров’я	 до	 централізованих	
або	децентралізованих	центрів	тестування	мДЕВ.

Потрібно	 оцінити	 структуру	 мережі	 діагнос-
тики	та	зв’язків	між	центрами	щодо	спрямування	
зразків	на	аналіз,	щоб	зрозуміти,	як	діагностичні	
послуги	організовані	в	країні,	виявити	прогалини	
в	доступі	до	послуг	діагностичного	тестування,	а	
також	визначити	можливості	оптимізації	охоп-
лення	та	часу	виконання	діагностичних	послуг	
для	 всіх	 клієнтів.	 Оцінювання	 може	 бути	 про-
ведене	 шляхом	 збирання	 даних	 щодо	 окремої	
країни,	національного	закладу	охорони	здоров’я	
та	 центру	 тестування,	 включно	 з	 оціночною	 та	
підтвердженою	кількістю	хворих	на	ТБ	в	закла-
ді	 охорони	 здоров’я;	 зв’язків	 з	 центрами	 тесту-
вання	на	базі	ЗОЗ	чи	окремими	центрами	тесту-
вання;	обладнання	в	центрі	тестування,	тестів	і	
продуктивності	 тестування;	 й	 часу	 обробки	
зразків	 для	 клієнтів	 або	 закладів	 охорони	
здоров’я.

Потім	ці	дані	аналізуються	для	виявлення	про-
галин	в	охопленні	тестуванням	за	географічною	

Ключові питання для розгляду:
•	 Які	цілі	національних	алгоритмів	тестування?	
•	 Яке	основне	призначення	національного	тестування	

за	допомогою	мДЕВ	(наприклад,	виявлення	ТБ,	
виявлення	Риф-ТБ	або	виявлення	ТБ	й	визначення	
резистентності	до	RIF	та	INH)	і	для	чого	використо-
вуватиметься	тестування	після	збільшення	продук-
тивності?	

•	 Які	групи	населення	є	пріоритетними	для	тестуван-
ня	мДЕВ?	

•	 Які	протитуберкульозні	препарати	використовують-
ся	в	поточних	схемах	лікування,	для	яких	потрібне	
молекулярне	або	фенотипічне	ТМЧ?	

Можливі джерела даних для оцінювання:
•	 Розподіл	населення	–	сайт	www.worldpop.org	
•	 Розподіл	ТБ	—	поширеність,	епідеміологічне	дослід-

ження	ХРТБ	або	звіти	про	зареєстровані	випадки	
ХРТБ	

•	 Кількість	і	місцеперебування	закладів	охорони	
здоров’я	—	основний	список,	загальнодоступні	бази	
даних	чи	огляд	закладів	

•	 Кількість	і	місцеперебування	центрів	тестування	—	
основний	список	чи	огляд	установ	

•	 Потужності	та	продуктивність	окремих	центрів	тес-
тування	—	річні	чи	квартальні	звіти	

•	 Зв’язки	між	центрами	щодо	спрямування	зразків	на	
аналіз	—	огляд	чи	мапа	мережі	
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ознакою	або	групою	пацієнтів,	а	також	прогалин	
у	 часі	 обробки	 зразків,	 які	 обмежують	 доступ	
пацієнтів	до	послуг	діагностичного	тестування.	
Пріоритетними	для	усунення	повинні	бути	вияв-
лені	прогалини,	які	можуть	бути	усунені	шляхом	
розв’язання	 незначних	 або	 локалізованих	 сис-
темних	проблем,	водночас	вжиті	дії	повинні	від-
стежуватися	щодо	їхнього	впливу	на	прогалини	
або	стосовно	подальших	дій.	Однак	якщо	вияв-
ляються	 значні	 прогалини	 в	 послугах	 із	 тесту-
вання,	які	не	можуть	бути	цілком	усунені	шляхом	
вживання	заходів	зі	зміцнення	наявних	або	нових	
мереж	діагностики,	або	якщо	виявляються	нові	
потреби	в	тестуванні,	котрі	не	можуть	бути	задо-
волені	 наявною	 діагностичною	 мережею,	 може	
бути	 проведена	 повна	 оптимізація	 мережі	 діа-
гностики	(див.	додаток	3).

A1.4.Інфраструктуратаперсоналцентру
тестування
A1.4.1. Очікуване робоче навантаження

На	підставі	епідеміології	ТБ	в	певному	регіоні	
треба	 провести	 розрахунок	 конкретних	 обсягів	
тестів	шляхом	оцінювання	кількості	людей,	які	
потребують	проходження	тестів	мДЕВ,	а	також	
розрахунку	типів	діагностичних	тестів	і	тестів	на	
медикаментозну	 чутливість,	 необхідних	 для	
кожного	протитуберкульозного	препарату.	Аналіз	
мережі	 діагностики	 із	 зіставленням	 людей,	 які	
потребують	тестування,	з	наявними	або	необхід-
ними	центрами	тестування	мДЕВ,	повинен	дати	

змогу	оцінити	очікуване	робоче	навантаження	в	
кожному	 центрі	 тестування	 мДЕВ.	 Вико	рис-
товуючи	 ці	 дані,	 можна	 модифікувати	 Каль-
кулятор	продуктивності	діагностики	ТБ	ВООЗ	
[5]3	для	розрахунку	кількості	тестів	мДЕВ,	необ-
хідних	 у	 кожному	 окремому	 центрі	 тестування	
мДЕВ.	Крім	того,	інформація	про	поточне	робо-
че	навантаження	наявних	центрів	має	бути	взята	
зі	щоквартальних	або	річних	звітів	і	може	бути	
об’єднана	з	результатами	аналізу	мережі	тесту-
вання	для	підтвердження	або	уточнення	оціноч-
ного	 очікуваного	 робочого	 навантаження.	 Виз-
начення	 очікуваного	 робочого	 навантаження	
важливе	з	таких	причин:
•	 Робоче	 навантаження	 має	 підтримуватися	

достатньою	 продуктивністю	 тестів	 мДЕВ	 та	
приладу	для	мДЕВ.	Хоча	деякі	прилади	можуть	
обробляти	максимум	10	зразків	на	день,	 інші	
можуть	обробляти	50—100	і	навіть	більше	зраз-
ків	на	день	(див.	додаток	2).	Потрібно	уникати	
як	надмірного,	так	і	недостатнього	використан-
ня	продуктивності	приладу.

•	 Персонал	у	центрі	тестування	повинен	забез-
печити	виконання	необхідної	кількості	тестів	
на	день	у	кожному	центрі.	Можуть	бути	визна-
чені	 необхідні	 зміни	 в	 штатних	 розкладах	 з	
урахуванням	 поточної	 кількості	 персоналу,	
робочих	годин	на	день,	стандартного	та	позмін-
ного	часу	початку	й	закінчення,	робочих	днів	

3 Див. електронну таблицю Microsoft Excel за адресою http://www.
who.int/entity/tb/publications/calculations_of_lab_capacity.
xls?ua=1.

Вставка 1. ВизначенняосновнихтермінівдляоцінюванняцентрутестуваннямДЕВтаприладівдлямДЕВ

Продуктивність —  кількість тестів, які можуть бути виконані в певному центрі, на певному приладі чи модулі за 
певний період.
Приклад:	Один	модуль	приладу	Cepheid	GeneXpert	IV	у	країні	X	виконує	три	тести	протягом	робочого	дня,	що	
становить	≤	8	год	на	тестування.	Отже,	продуктивність	приладу	за	наявності	чотирьох	модулів	тестування	стано-
вить	12	тестів	на	добу	(3	тести	на	модуль	×	4	модулі	=	12),	хоча	мінімальна,	середня	та	максимальна	потужності	
можуть	відрізнятися.
Приклад:	Один	модуль	приладу	Cepheid	GeneXpert	IV	в	країні	X	може	виконувати	мінімум	один	тест,	в	середньо-
му	два	тести	й	максимум	чотири	тести	за	один	і	той	самий	8-годинний	робочий	день.
Враховуючи	відмінності	між	цими	прикладами,	важливо	визначити	та	вказати	тип	продуктивності,	яка	розрахову-
ється	та	використовується	під	час	аналізу	мережі.
Коефіцієнт використання — відсоток максимальної продуктивності центру, приладу або модуля, який викорис-
товується для тестування протягом певного періоду.
Приклад:	24	тести	BD	MAX	виконуються	протягом	8-годинного	робочого	дня,	водночас	максимальна	продуктив-
ність	BD	MAX	становить	48	тестів.	Отже,	коефіцієнт	використання	приладу	BD	MAX	становить	50	%	(24/48).	
Зверніть	увагу,	що	«оптимальне»	використання	центру	тестування	та	продуктивності	обладнання	часто	становить	
менше	ніж	100	%,	щоб	гарантувати	наявність	достатньої	резервної	продуктивності	в	разі	збільшення	робочого	
навантаження	або	потреби	в	обслуговуванні	обладнання,	що	використовується	для	тестування.
Охоплення	—	відсоток	пацієнтів,	які	потребували	мДЕВ	та	пройшли	тестування	мДЕВ.
Приклад:	Із	200	пацієнтів,	що	надійшли	з	передбачуваним	ТБ	до	закладу	охорони	здоров’я	X,150	пройшли	діагнос-
тику	мДЕВ	та	тестування	на	резистентність	до	RIF,	що	становить	охоплення	75	%	(150/200).	Зверніть	увагу,	що	
охоплення	може	бути	розраховане	на	рівні	центру	або	вищому	рівні	(регіональному	чи	національному).	Подібно	
до	цього	охоплення	може	бути	розраховане	для	всіх	відповідних	пацієнтів	або	підгруп	пацієнтів	(наприклад,	дітей	
та	пацієнтів,	які	живуть	з	ВІЛ).
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на	 тиждень	 і	 «реального»	 часу	 обробки	 на	
платформі	для	тестування	мДЕВ.	Наприклад,	
це	може	бути	теоретичний	час	обробки	зразків,	
скоригований	з	урахуванням	фактичної	кіль-
кості	циклів	тестування,	можливих	протягом	
робочого	дня,	включно	з	часом	на	підготовку	
зразка	та	формування	звіту	про	результати,	а	
також	будь-який	час	простою	приладу	з	метою	
його	очищення	та	технічного	обслуговування.

•	 Очікуване	 робоче	 навантаження	 має	 також	
враховувати	можливість	тестування	на	кілька	
захворювань.	Для	приладів,	які	використову-
ються	також	для	тестування	на	інші	захворю-
вання	(наприклад,	на	ВІЛ	або	COVID-19),	під	
час	 визначення	 ефективності	 використання	
приладу	потрібно	враховувати	загальну	кіль-
кість	 зразків,	 що	 підлягають	 тестуванню	 на	
день.	Спільне	використання	приладу,	що	вико-
ристовується	для	тестування	на	кілька	захво-
рювань,	 дає	 потенційні	 переваги	 з	 погляду	
витрат	(наприклад,	поділ	витрат	на	придбання	
та	 технічне	 обслуговування)	 за	 умови,	 що	
забезпечена	достатня	продуктивність	для	задо-
волення	потреб	програми	тестування	на	кожне	
захворювання.	Крім	то	го,	наявність	співробіт-
ників	 лабораторії,	 які	 тестують	 зразки	 на	
кілька	захворювань,	може	підвищити	ефектив-
ність	тестування	та	кваліфікацію	персоналу,	а	
також	 полегшити	 планування	 й	 визначення	
змін	працівників.

A1.4.2. Доступність ресурсів

На	обрання	мДЕВ	впливає	наявність	центру	
тестування	з	інфраструктурою,	необхідною	для	
проведення	тестування	мДЕВ.	Важливі	аспекти	
інфраструктури	центру	тестування	мДЕВ	охоп-
люють:
•	 надійність	електропостачання;
•	 наявність	контролю	температури	та	вологості;
•	 рекомендації	виробника	щодо	зберігання	зраз-

ків,	обладнання	й	реактивів;
•	 доступ	до	необхідних	засобів	і	методів	утилі-

зації	відходів;
•	 вимоги	до	біобезпеки;
•	 вимоги	до	простору	та	безпеки	для	будівель;
•	 кількість	 та	 технічні	 навички	 лабораторного	

персоналу	 (наприклад,	 високоточне	 піпету-
вання	та	навички	роботи	з	комп’ютером);

•	 наявність	інтернету;
•	 електронні	 засоби	 пов’язування	 результатів	

діагностики	 для	 надавача	 медичних	 послуг	 і	
звітування	в	межах	програми	з	боротьби	з	ТБ.
Настанови	з	оцінювання	придатності	центрів	

тестування	 містяться	 в	 посібниках	 із	 впровад-
ження	різних	мДЕВ,	що	опубліковані	на	вебсай-
ті	Партнерства	«Покласти	край	ТБ»	[6].

На	додаток	до	перелічених	вище	категорій	цей	
етап	попереднього	відбору	також	повинен	охоп-
лювати	розгляд	відповідних	документів	із	викла-
денням	 політики	 та	 настанов	 ВООЗ	 [3,	 4]	 для	
ознайомлення	 з	 рекомендованими	 варіантами	
використання	 та	 робочими	 характеристиками	
різних	мДЕВ.

A2.Шляхухваленнярішення
щодовизначеннямДЕВдлявпровадження
Зібрані	 та	 проаналізовані	 дані	 попереднього	

відбору	(див.	Частину	A1)	нададуть	інформацію	
про	 те,	 куди	 люди	 звертаються	 по	 допомогу	
(наприклад,	 центри	 збирання	 зразків),	 зв’язки	
пацієнтів	з	тестуванням	(наприклад,	тестування	
на	базі	центру	збирання	зразків	або	спрямування	
зразків	 в	 іншу	 установу)	 та	 вимоги	 до	 центрів	
тестування	 і	 їхніх	 технічних	 можливостей	
(наприклад,	передбачуване	робоче	навантажен-
ня).	У	шляху	ухвалення	рішення	(рис.	2)	вико-
ристовується	ця	інформація,	щоб	визначити,	які	
мДЕВ	можна	використовувати	в	кожному	окре-
мому	центрі	тестування	мДЕВ	для	задоволення	
потреб	у	молекулярній	діагностиці	обслуговува-
ної	підгрупи	пацієнтів.	Результати	аналізу	цен-
трів	тестування	можна	об’єднати	для	визначення	
типу	та	потенційної	кількості	мДЕВ,	необхідних	
для	задоволення	потреб	у	молекулярній	діагнос-
тиці	епідеміологічних	або	географічних	регіонів	
і,	зрештою,	країни	та	обслуговуваних	пацієнтів.

Хоча	 основна	 увага	 приділяється	 окремому	
центру	 тестування	 мДЕВ,	 процес	 ухвалення	
рішення	починається	з	розгляду	центрів	збиран-
ня	зразків,	які	пов’язані	або,	як	очікується,	будуть	
пов’язані	 у	 майбутньому	 з	 центром	 тестування	
мДЕВ.	Це	важливо	для	визначення	очікуваного	
робочого	навантаження	на	центр	тестування	та	
для	 доступу	 пацієнтів	 до	 тестування	 мДЕВ.	
Такий	розгляд	також	може	виявити	прогалини	в	
охопленні.

Доступ	до	тестування	мДЕВ	в	центрах	збиран-
ня	зразків,	які	нині	не	пов’язані	з	центром	тесту-
вання	мДЕВ,	може	бути	забезпечений	або	шля-
хом	 проведення	 такого	 тестування	 в	 самому	
центрі	збирання	зразків,	або	шляхом	встановлен-
ня	 зв’язку	 (наприклад,	 система	 спрямування	
зразків)	з	наявним	або	запланованим	до	впровад-
ження	 центром	 тестування	 мДЕВ.	 Шлях	 ухва-
лення	 рішення	 можна	 використовувати	 для	
визначення	того,	які	мДЕВ	підходять	для	впро-
вадження	 в	 новому	 центрі	 тестування	 мДЕВ.	
Шлях	ухвалення	рішення	також	можна	викорис-
товувати	 для	 повторного	 оцінювання	 центру	
тестування	мДЕВ,	коли	прив’язування	додатко-
вого	центру	(або	центрів)	збирання	зразків	знач-
но	змінює	очікуване	робоче	навантаження.
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A2.1.ЕтапивизначеннявідповіднихмДЕВ
длявикористанняякпочатковогодіагностичного
тестувцентрітестування

Етапи	визначення	відповідних	мДЕВ	описані	
нижче.

Етап 1.	 Визначте центри збирання зразків із 
прийнятним часом обробки зразків

Після	проведення	аналізу	мережі	діагностики	
за	Частиною	A1	має	бути	визначено	центри	зби-
рання	зразків	(і,	отже,	пацієнтів),	що	пов'язані	з	
центром	тестування	мДЕВ	системою	спрямуван-
ня	зразків4,	яка	забезпечує	загальний	прийнятний	
час	 обробки	 (≤	 48	 год)	 від	 збирання	 зразків	 до	
повідомлення	результатів.
а.		Відомості	про	прогнозований	попит	на	тести	

в	 усіх	 пов'язаних	 центрів	 збирання	 зразків	
треба	об'єднати	для	одержання	інформації	про	
очікуване	робоче	навантаження	центру	тесту-
вання	мДЕВ.

b.		Під	 час	 аналізу	 мережі	 діагностики	 можуть	
бути	виявлені	центри,	які	нині	не	пов'язані	з	
центром	 тестування	 мДЕВ,	 але	 можуть	 бути	
пов’язані,	й	де	може	бути	створена	або	поси-
лена	 система	 спрямування	 зразків	 на	 аналіз	
для	досягнення	часу	обробки	48	год	або	менше.	
Запланований	 до	 впровадження	 тест	 у	 будь-
яких	 нових	 пов’язаних	 центрах	 збирання	
зразків	має	бути	доданий	до	очікуваного	робо-
чого	навантаження	нового	пов’язаного	центру	
тестування	мДЕВ.

с.		У	 деяких	 центрах	 збирання	 зразків	 може	
виникнути	 необхідність	 проведення	 молеку-
лярного	тестування	в	самому	центрі	збирання,	
щоб	 забезпечити	 своєчасні	 результати	 моле-
кулярних	тестувань	для	всіх,	хто	його	потре-
бує.	 Дерево	 рішень	 можна	 використовувати	
для	визначення	того,	які	центри	підходять	для	
проведення	в	такому	окремому	центрі.
Етап 2. Визначте категорії необхідних тестів
Для	наявних	або	нових	центрів	мДЕВ,	які	про-

водять	 діагностичне	 тестування	 в	 центрах	 зби-
рання	зразків,	національні	нормативні	докумен-
ти	 та	 цілі	 тестування	 з	 використанням	 мДЕВ,	
поряд	з	епідеміологією	ТБ	та	ХР	ТБ	серед	насе-
лення,	що	підлягає	тестуванню,	повинні	визна-
чати	 категорію	 необхідного	 тесту	 (Тобто	 вияв-
лення	ТБ	або	визначення	резистентності	до	RIF	
або	будь-яких	інших	протитуберкульозних	пре-
паратів).	Наприклад,	в	умовах	високої	пошире-

4 Системи спрямування зразків на аналіз охоплюють структуру фор-
мування політики та керування, стандартні операційні процедури 
(СОП), механізми та обладнання для безпечного переміщення зраз-
ків й оперативного надання результатів, матеріально-технічне забез-
печення, кваліфікований персонал, керування даними, фінансуван-
ня, а також моніторинг та оцінювання. Див. Посібник GLI щодо сис-
тем спрямування зразків на аналіз на ТБ та інтегрованих мереж, що 
міститься на вебсайті Партнерства «Покласти край ТБ» [7].

ності	МРТБ/Риф-ТБ	та	національного	алгорит-
му,	в	якому	вказано,	що	всі	пацієнти	з	передба-
чуваним	ТБ	повинні	пройти	ТМЧ	на	RIF,	кращим	
варіантом	є	мДЕВ,	який	виявляє	ТБ	та	оцінює	
резистентність	 до	 RIF	 (і,	 можливо,	 резистент-
ність	до	INH),	в	порівнянні	з	тестом,	який	вияв-
ляє	 тільки	 ТБ.	 Крім	 того,	 центрам	 мДЕВ,	 які	
обслуговують	різні	географічні	та	епідеміологіч-
ні	 регіони	 в	 країні,	 можуть	 знадобитися	 різні	
класи	мДЕВ	або	різні	мДЕВ	усередині	класу	для	
надання	спеціалізованих	послуг	своїм	місцевим	
клієнтам.

Етап 3.	Визначте продуктивність приладу, що 
необхідна в кожному центрі тестування

Мета	оцінювання	очікуваного	робочого	наван-
таження	в	кожному	центрі	тестування	—	визна-
чити,	 потрібні	 системи	 з	 низькою	 або	 високою	
пропускною	здатністю	тестування	для	належно-
го	 завершення	 процесу	 тестування	 та	 надання	
звіту	про	результати	протягом	48	год	після	зби-
рання	зразків.
а.		Центри	тестування	мДЕВ,	у	яких	передбача-

ються	 великі	 обсяги	 зразків,	 можуть	 якнай-
краще	 задовольнити	 потребу	 в	 тестуванні,	
використовуючи	прилад	із	високою	пропуск-
ною	 здатністю	 тестування	 (наприклад,	 cobas	
6800	 або	 8800)	 або	 використовуючи	 кілька	
приладів	 з	 низькою	 пропускною	 здатністю	
(наприклад,	 кілька	 мікроПЛР-аналізаторів	
Truelab	Quatro).	

b.		Деякі	прилади	для	тестування	мДЕВ	наявні	в	
продажу	в	модульному	форматі	для	широкого	
спектра	тестів	на	день.	Наприклад,	тести	Xpert	
MTB/RIF	Ultra	можна	проводити	на	приладах	
GeneXpert	із	1,	2,	4,	8,	16	або	більше	модулями	
й	 можна	 під’єднати	 більше	 ніж	 один	 прилад	
для	роботи	на	одному	комп’ютері.
Етап 4. Визначте удосконалення інфраструк

тури, яке може знадобитися в центрах тесту
вання

Наявність	відповідних	установ	для	проведен-
ня	тестування	може	вплинути	на	вибір	тесту;	від	
цього	 також	 може	 залежати,	 які	 покращення	
інфраструктури	потрібні	для	впровадження	кон-
кретного	тесту.	Наприклад:
а.		В	 умовах	 ненадійного	 електропостачання	

мДЕВ	 на	 основі	 приладу	 з	 батарейним	 жив-
ленням	може	бути	кращим	варіантом	за	значні	
інвестиції	 в	 модернізацію	 інфраструктури	
(наприклад,	 встановлення	 сонячної	 енергії,	
генераторів	 або	 джерел	 безперебійного	 жив-
лення	(ДБЖ)).

b.		Вибір	мДЕВ	може	бути	обмежений	кількістю	
приміщень,	наявних	для	проведення	тестуван-
ня,	можливістю	організації	односпрямованого	
робочого	процесу	молекулярного	тестування	
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в	кількох	приміщеннях	і	умовами	навколиш-
нього	 середовища	 (наприклад,	 температура,	
вологість	і	пил):
1)	кількість	приміщень,	необхідних	для	тесту-

вання	мДЕВ,	становить	1—3	приміщення;
2)	прилади	для	тестування	мДЕВ	розрізняють-

ся	за	розміром	—	завширшки	від	менш	ніж	
0,5	м	до	понад	4	м	та	завважки	від	менш	ніж	
10	кг	до	понад	2400	кг;

3)	максимальна	робоча	температура	приладів	
для	тестування	мДЕВ	становить	від	+28	до	
+40	°C;

4)	умови	 зберігання	 реактивів	 мДЕВ	 станов-
лять	від	–	20	до	+30	°C.

c.		Якщо	 платформа	 для	 молекулярного	 тесту-
вання	нині	використовується	в	медичній	про-
грамі	з	іншого	захворювання	(наприклад,	ВІЛ	
або	COVID-19)	у	центрі	тестування,	що	вхо-
дить	до	мережі	діагностики	ТБ,	або	ця	мережа	
має	доступ	до	такої	платформи,	було	б	логіч-
ним	впровадження	відповідного	мДЕВ	для	ТБ.	
Для	 гарантування	 задоволення	 потреб	 усіх	
пацієнтів	і	національної	програми	з	боротьби	
з	ТБ	кращими	варіантами	можуть	бути	плат-
форми,	 в	 яких	 використовуються	 підходи	 з	
довільним	доступом	(наприклад,	GeneXpert)	
або	котрі	дають	можливість	виконувати	різні	
типи	тестів	в	одній	і	тій	самій	партії	(напри-
клад,	cobas	6800/8800	та	BD	MAX).	Потрібне	
ретельне	планування	для	забезпечення	рівно-
го	 доступу	 до	 обладнання	 та	 ресурсів	 для	
тестування	залежно	від	захворювання,	зазда-
легідь	 встановленого	 пріоритету	 тестування	
зразків	або	типів	тестів,	впровадження	в	межах	
кількох	програм	та	оптимізації	стратегії	тесту-
вання	на	кілька	захворювань,	а	також	викорис-
тання	непродубльованих	рішень	для	керуван-
ня	даними	та	звітування.

d.		Центри	тестування	мДЕВ	можуть	бути	здат-
ними	використовувати	мДЕВ	низької,	помір-
ної	 або	 високої	 складності,	 як	 зазначено	 в	
присвоєному	 ним	 класі	 ВООЗ.	 Складність	
тестування	 ґрунтується	 на	 вимогах	 кожного	
тесту	до	 інфраструктури,	обладнання	та	тех-
нічних	навичках	персоналу	лабораторії:
I.	 Низька складність	—	установи,	що	підходять	

для	тестування	низької	складності,	зазвичай	
знаходяться	на	нижніх	рівнях	мережі	тубер-
кульозних	лабораторій	(наприклад,	перифе-
рійні	 та	 районні	 лабораторії);	 до	 них	 не	
висуваються	особливі	вимоги	до	лаборатор-
ної	 інфраструктури	 (наприклад,	 надійне	
електропостачання	або	середовище	з	низь-
ким	рівнем	запиленості)	та	потрібний	пер-
сонал	 з	 базовими	 технічними	 навичками	
(наприклад,	з	базовими	навичками	піпету-

вання	та	некритичною	точністю	піпетуван-
ня).	 Прилади,	 необхідні	 для	 мДЕВ,	 які	
використовуються	 в	 таких	 установах,	 від-
носно	 просто	 встановлюються,	 експлуату-
ються	 та	 обслуговуються.	 мДЕВ,	 придатні	
для	таких	установ,	охоплюють	Xpert	MTB/
RIF,	 Xpert	 MTB/RIF	 Ultra	 та	 Xpert	 MTB/
XDR;	 Truenat	 MTB,	 Truenat	 MTB	 Plus	 та	
Truenat	 MTB-RIF-Dx;	 та	 тести	 Loopamp	
КМТБ.	Тестування	низької	складності	можна	
проводити	 в	 установах,	 які	 підходять	 для	
тестування	помірної	або	високої	складності.

II.	Помірна складність	—	установи,	що	підхо-
дять	для	тестів	помірної	складності,	зазви-
чай	знаходяться	на	проміжних	або	централь-
них	рівнях	мережі	туберкульозних	лабора-
торій	(наприклад,	регіональні,	проміжні	або	
національні	лабораторії);	до	них	застосову-
ються	 особливі	 вимоги	 до	 лабораторної	
інфраструктури	(наприклад,	необхідні	кіль-
ка	приміщень)	та	потрібний	кваліфікований	
лабораторний	 персонал	 зі	 спеціальними	
комп'ютерними	 навичками	 та	 навичками	
тестування	помірної	складності,	такими	як	
здатність	успішно	виконувати	багатоетапні	
процедури	з	високою	точністю.	До	необхід-
них	приладів	для	мДЕВ	помірної	складнос-
ті	 висуваються	 ширші	 вимоги	 до	 встанов-
лення,	експлуатації	та	технічного	обслуго-
вування.	 мДЕВ,	 що	 підходять	 для	 таких	
установ,	 охоплюють	 RealTime	 MTB	 та	
RealTime	 MTB	 RIF/INH;	 BD	 MAX	 МХР	
ТБ;	FluoroType	MTB	та	FluoroType	MTBDR;	
та	тести	cobas	MTB	та	cobas	MTB	RIF/INH.	
Тестування	 помірної	 складності	 також	
можна	проводити	в	установах,	які	підходять	
для	тестування	високої	складності,	але	не	в	
установах,	 що	 підходять	 тільки	 для	 тесту-
вання	низької	складності.

III.	Висока складність	—	установи,	що	підходять	
для	 проведення	 тестів	 високої	 складності,	
зазвичай	 знаходяться	 на	 проміжних	 або	
центральних	рівнях	мережі	туберкульозних	
лабораторій;	вимоги,	що	застосовуються	до	
них,	подібні	до	вимог	до	лабораторій	помір-
ної	складності.	Основна	відмінність	полягає	
в	тому,	що	для	проведення	аналізу	та	інтер-
претації	результатів	потрібен	вищий	рівень	
технічних	 навичок.	 мДЕВ,	 придатні	 для	
таких	установ,	охоплюють	подальший	аналіз	
методом	гібридизації	зі	специфічними	олі-
гонуклеотидними	 зондами	 Geno	scholar	
PZA-TB	для	визначення	резистентності	до	
PZA.	Тестування	низької	та	помірної	склад-
ності	можна	проводити	в	установах,	які	під-
ходять	для	тестування	високої	складності.
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Етап 5. Розгляньте необхідність повторного 
тестування

Шлях	 діагностики	 не	 завжди	 закінчується	
тестуванням	мДЕВ;	він	може	охоплювати	необ-
хідне	подальше	тестування,	наприклад,	тестуван-
ня	для	визначення	резистентності	до	додаткових	
протитуберкульозних	препаратів.	Отже,	важливі	
такі	моменти:
а.		Поміркуйте,	чи	можна	використовувати	ком-

бінацію	кількох	мДЕВ	для	задоволення	потреб	
у	тестуванні.	Наприклад,	за	певних	обставин	
тести,	 зазначені	 як	 «початкові	 діагностичні	
тести	для	діагностики	ТБ	з	визначенням	меди-
каментозної	 резистентності»,	 також	 можна	
використовувати	як	подальші	тести	для	визна-
чення	 медикаментозної	 резистентності.	 На	-
приклад,	BD	MAX	MDR-TB	можна	викорис-
товувати	 як	 подальший	 тест	 для	 визначення	
резистентності	до	INH	і	RIF	для	TБ-позитив-
них	зразків,	виявлених	за	допомогою	тесту	для	
виявлення	КМТБ	Loopamp.

b.		Зверніть	увагу	на	рекомендації	ВООЗ	та	на	-
ціо	нальні	рекомендації	з	комплексних	послуг	
діагностики	та	ТМЧ.	Наприклад,	ВООЗ	реко-
мендує,	щоб	усі	особи	з	МР/Риф-ТБ	або	INH-
резистентним, RIF-чутливим	 ТБ	 (Hрез-ТБ)	
проходили	 тестування	 медикаментозної	 чут-
ливості	для	визначення	резистентності	до	FQ.	
Цього	можна	досягти,	маючи	мДЕВ	на	резис-
тентність	до	FQ	в	центрі	тестування	мДЕВ	або	
спрямовуючи	зразок	в	інший	центр	тестування	
мДЕВ,	який	виконує	мДЕВ	на	резистентність	
до	 FQ.	 Описаний	 процес	 ухвалення	 рішень	
можна	застосовувати	для	обрання	подальших	
тестів,	призначених	для	визначення	резистент-
ності	 до	 додаткових	 препаратів.	 Також	 може	
бути	необхідно	спрямувати	зразки	на	феноти-
пічне	ТМЧ,	особливо	на	нові	та	перепрофільо-
вані	препарати	(наприклад,	бедаквілін,	дела-
манід	і	лінезолід),	для	яких	відсутні	мДЕВ,	чи	
на	препарати,	для	клінічного	дозування	котрих	
може	 бути	 корисним	 визначення	 критичних	
концентрацій	(наприклад,	моксифлоксацин).	
Нарешті,	має	бути	наявне	ТМЧ	на	всі	препа-
рати,	 що	 включені	 до	 схеми	 лікування,	 для	
яких	існує	надійний	метод	ТМЧ	[8].

A2.2.ЕтапивизначеннявідповіднихмДЕВ
длявикористанняякподальшихтестів
уцентрітестування

Подібний	процес	використовується	для	обран-
ня	 відповідного	 мДЕВ	 для	 використання	 як	
подальшого	тесту	для	визначення	медикаментоз-
ної	 резистентності.	 Важливим	 етапом	 є	 визна-
чення	 того,	 медикаментозну	 резистентність	 до	
яких	 лікарських	 засобів	 потрібно	 оцінити.	 Під	

час	 цього	 потрібно	 керуватися	 національними	
нормативними	 документами	 та	 алгоритмами	
тестування,	 а	 також	 епідеміологією	 ХРТБ	 в	
популяції,	 що	 підлягає	 тестуванню.	 Пацієнти	 з	
резистентністю,	визначеною	під	час	початкового	
тестування	(наприклад,	RIF),	можуть	бути	спря-
мовані	до	спеціалізованих	ЗОЗ	та	пройти	тесту-
вання	 в	 лабораторіях	 цих	 ЗОЗ;	 альтернативно	
необхідно	 розглянути	 можливість	 проведення	
тестування	 в	 ЗОЗ,	 де	 проводиться	 лікування.	
Існує	подальший	тест	низької	складності	(Xpert	
MTB/XDR)	для	оцінювання	резистентності	до	
INH,	FQ,	AMK	та	ETO.	Існують	подальші	тести	
підвищеної	 складності	 для	 оцінювання	 резис-
тентності	до	RIF	та	INH	(GenoType	MTBDRplus	
та	Genoscholar	NTM	+	MDRTB	Detection	Kit),	а	
також	до	FQ	та	AMK	(GenoType	MTBDRsl).	Для	
оцінювання	резистентності	до	PZA	існує	подаль-
ший	тест	високої	складності	(Genoscholar	PZA-TB).	
Кожен	 із	 цих	 тестів	 можна	 налаштувати	 для	
використання	в	умовах	низької	або	високої	про-
пускної	здатності	тестування.

A3.Міркуваннящодовпровадження
відповідногомДЕВ
Описаний	вище	процес	ухвалення	рішень	має	

допомогти	 визначити,	 які	 мДЕВ	 підходять	 для	
задоволення	 діагностичних	 потреб	 країни.	 Рі	-
шення	про	те,	які	з	відповідних	мДЕВ	потрібно	
запровадити	 в	 різних	 епідеміологічних	 та	 гео-
графічних	 регіонах,	 охоплює	 особливості	 кон-
кретної	країни,	такі	як:
•	 наявні	 платформи	 та	 можливості	 для	 моле-

кулярного	тестування	на	ТБ	й	інші	захворю-
вання;

•	 фінансові	аспекти	(наприклад,	наявний	бюд-
жет,	вартість	приладів	і	витратних	матеріалів,	
доступність	 цін	 Глобального	 фонду	 з	 лікар-
ських	засобів	(GDF),	витрати	на	впроваджен-
ня	та	річні	операційні	витрати);

•	 потужності	приладу,	вимоги	до	сервісного	та	
технічного	обслуговування,	а	також	наявність	
офіційних	місцевих	надавачів	послуг	з	такого	
обслуговування,	розширених	гарантій	та	угод	
про	сервісне	обслуговування;

•	 мережа	 спрямування	 зразків	 та	 її	 здатність	
на		давати	 своєчасні	 результати	 в	 різних	 ре	-
гіонах;

•	 питання	 закупівель	 (наприклад,	 ланцюжок	
постачання,	термін	придатності,	умови	збері-
гання,	імпортні	формальності,	митні	правила	
та	наявність	дистриб’юторів	усередині	країни):
–	 термін	 придатності	 реактивів	 становить	

9–24	міс;
–	 умови	 зберігання	 реактивів	 від	 –15	 до	

–25	°С,	від	+2	до	+8	°С	та	від	+2	до	+30	°С;
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•	 необхідність	 модернізації	 установ	 для	 відпо-
відності	вимогам	до	 інфраструктури	та	умов	
експлуатації;

•	 наявність	 достатньої	 кількості	 персоналу	 з	
відповідною	кваліфікацією;

•	 наявність	внутрішньодержавної	технічної	під-
тримки	та	допомоги.
Питання,	 які	 потрібно	 враховувати	 під	 час	

порівняння	 відповідних	 мДЕВ,	 перераховані	 в	
додатку	1.

Нарешті	 під	 час	 процесу	 ухвалення	 рішення	
потрібно	зосередитися	на	окремих	центрах	тес-
тування	 мДЕВ.	 Результати	 аналізу	 окремих	
тестів	в	епідеміологічних	або	географічних	регіо-
нах	треба	об’єднати	для	отримання	огляду	мДЕВ,	
що	 підходить	 для	 використання	 в	 цих	 умовах.	
Під	час	розгляду	умов	загалом	питання,	пов’язані,	
наприклад,	із	закупівлею,	технічним	обслугову-
ванням	 обладнання	 та	 забезпеченням	 якості,	
можуть	вплинути	на	те,	які	мДЕВ	доцільно	впро-
вадити	 та	 підтримувати	 в	 довгостроковій	 пер-
спективі.	Для	забезпечення	найкращого	загаль-
ного	рішення	може	знадобитися	поєднання	різ-
них	варіантів,	що	відповідають	потребам	місце-
вих	 умов.	 У	 межах	 програми	 з	 боротьби	 з	 ТБ	
також	 треба	 враховувати	 плани	 подальшого	
розширення	тестування	мДЕВ	у	країні.

ЧАСТиНАB
Запропонованалітературатаресурси

B1.НастановиВООЗтадокументи
звикладеннямполітикиВООЗ5

• Зведена настанова ВООЗ із туберкульозу, 
Модуль 3: Встановлення діагнозу — швидка 
діагностика для виявлення туберкульозу, онов
лення 2021 р. (WHO consolidated guidelines on 
tuberculosis Module 3: Diagnosis — rapid diag
nostics for tuberculosis detection, 2021 update) [3].

• Операційний довідник ВООЗ щодо туберкульо
зу Модуль 3: Встановлення діагнозу — швидка 
діагностика для виявлення туберкульозу, онов
лення 2021 р. (WHO operational handbook on 
tuberculosis Module 3: Diagnosis — rapid diag
nostics for tuberculosis detention, 2021 update) [4].
–	 В	 описовій	 частині	 коротко	 викладена	

інформація	про	окремі	мДЕВ,	їхні	технічні	
характеристики	 та	 рекомендовані	 сфери	
застосування.

–	 Інформаційні	бюлетені	в	додатку	2	містять	
огляди	тестів	Abbott	RealTime	MTB	та	MTB	
RIF/INH,	тесту	Becton	Dickinson	BD	MAX	

5 Останні політичні вказівки ВООЗ з діагностики ТБ та удосконалення 
лабораторій можна знайти на вебсайті Глобальної програми ВООЗ з 
боротьби з ТБ (https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-
programme).

MDR-TB,	тестів	Roche	cobas	MTB	та	cobas	
MTB-RIF/INH,	тестів	Bruker/Hain	Lifescien-
ce	FluoroType	MTB	та	Fluoro	Cepheid	Xpert	
MTB/XDR	та	Nipro	Genoscholar	PZA-TB	II.

B2.ПосібникизвпровадженняGLI6

• Впровадження системи забезпечення якості 
тестування Xpert MTB/RIF (Implementing a 
quality assurance system for Xpert MTB/RIF 
testing).

• GLI планує перехід країни на картриджі Xpert 
MTB/RIF Ultra (GLI planning for country 
transition to Xpert MTB/RIF Ultra cartridges).

• Практичний посібник із впровадження тестів 
Truenat (Practical guide to implementation of 
Truenat tests).

• Настанова GLI з інтерпретації та складання 
звітів з аналізів методом гібридизації зі специ
фічними олігонуклеотидними зондами (GLI 
guide for the interpretation and reporting of line 
probe assays).

B3.ІнформаційнібюлетеніGLI7

•	 Практичні	міркування	щодо	проведення	тестів	
Abbott	 RealTime	 MTB	 та	 Abbott	 RealTime	
MTB	 RIF/INH	 (Practical	 considerations	 for	
implemen	tation	 of	 the	 Abbott	 RealTime	 MTB	
and	Abbott	RealTime	MTB	RIF/INH	tests).

• Практичні міркування щодо проведення тесту 
BD MAX MDRTB (Practical considerations for 
implementation of the BD MAX MDRTB test).

• Практичні міркування щодо впровадження 
тестів Roche cobas MTB та cobas MTBRIF/
INH (Practical considerations for implementation 
of the Roche cobas MTB and cobas MTBRIF/INH 
assays).

• Практичні міркування щодо впровадження 
Bruker/Hain Lifescience FluoroType MTB та 
FluoroType MTBDR (Practical considerations for 
implementation of the Bruker/Hain Lifescience 
FluoroType MTB and FluoroType MTBDR).

• Практичні міркування щодо проведення тесту 
Cepheid Xpert MTB/XDR (Practical considerations 
for implementation of the Cepheid Xpert MTB/
XDR test).

• Практичні міркування щодо впровадження 
аналізу Nipro Genoscholar PZATB II (Practical 
considerations for implementation of the Nipro 
Genoscholar PZATB II assay).

• Практичні міркування щодо проведення аналі
зу методом петлевої ізотермічної ампліфікації 
(TBLAMP) (Practical considerations for 
implementation of the loopmediated isothermal 
amplification (TBLAMP) test).

6 Див. вебсайт Партнерства «Покласти край ТБ» [7].
7 Див. вебсайт Партнерства «Покласти край ТБ» [7].
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B4.ІнформаційнізапискиПартнерства
«ПокластикрайТБ»тапублікаціїGDF

•	 Xpert® MTB/RIF та Ultra: записка до технічної 
інформації (Xpert® MTB/RIF and Ultra: technical 
information note) [9].

• Автоматизовані експрестести методом 
ампліфікації нуклеїнових кислот (АМАНК) 
для виявлення ТБ та визначення резистент
ності до рифампіцину та ізоніазиду: Інфор
маційна записка «Покласти край ТБ» 
(Automated rapid nucleic acid amplification tests 
(NAATs) for detection of TB and resistance to 
rifampicin and isoniazid: Stop TB information 
note) [10].

• Практичні міркування щодо застосування 
тесту Truenat (Practical considerations for 
implementation of Truenat) [11].

• Каталог діагностичних, медичних виробів та 
інших товарів для здоров’я (Diagnostics, medical 
devices & other health products catalog) [12] — 
Містить	опис	характеристик	тестів,	інформа-
цію	 для	 замовлення,	 терміни	 придатності	 та	
умови	зберігання	тестів,	які	можна	придбати	
за	кошти	Глобального	фонду	для	боротьби	зі	
СНІДом,	 туберкульозом	 та	 малярією	 (Гло	-
бальний	фонд).

B5.Глобальнийфонддляборотьби
зіСНІДом,туберкульозомтамалярією
Перелік комплектів для діагностики ТБ та 

обладнання, класифікованих відповідно до політи
ки забезпечення якості Глобального фонду (List of 
TB diagnostic test kits and equipment classified 
according to the Global Fund quality assurance 
policy) [13]	 —	 містить	 інформацію	 про	 ціни	 на	
обладнання,	 витратні	 матеріали	 та	 гарантії,	 що	
надаються	Глобальним	фондом	для	боротьби	зі	
СНІДом,	туберкульозом	та	малярією	(Глобаль-
ний	фонд).

B6.Аналізтаоптимізаціямережі
діагностики

• Використання даних аналітики під час роз
робки оптимізованих мереж діагностики у 
країнах з низьким та середнім рівнем доходу: 
процес, терміни та визначення. К. Ніколс та ін. 
(2020) (Bringing data analytics to the design of 
optimized diagnostic networks in low and middle
income countries: process, terms and definitions. 
K. Nichols et al. (2020)) [14].

• Розробка оптимізованої мережі діагностики 
для покращення доступу до діагностики та 
лікування ТБ в Лесото. Г. Альберт та ін. (2020) 
(Designing an optimized diagnostic network to 
improve access to TB diagnosis and treatment in 
Lesotho. H. Albert et al. (2020))	[15].

• Програма для лабораторного мапування 
(LabMaP) — чим ми займаємося.	Африканське	
товариство	фахівців	з	лабораторної	медицини	
(2022)	(Laboratory mapping program (LabMaP) — 
what we do. African	 Society	 for	 Laboratory	
Medicine	(2022)	[16].

B7.Системиспрямуваннязразків
нааналіз
Посібник GLI щодо систем спрямування зразків 

на аналіз на ТБ та інтегрованих мереж діагнос
тики	 (Guide to TB specimen referral systems and 
integrated networks)	 —	 міститься	 на	 вебсайті	
Партнерства	«Покласти	край	ТБ»	[6].
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ДОДАТОК1.
Запитання,якітребавраховувати
підчаспорівняннявідповіднихмДЕВ

Запитання,	наведені	в	цьому	додатку,	призна-
чені	для	того,	щоб	допомогти	країнам	вирішити,	
які	з	рекомендованих	Всесвітньою	організацією	
охорони	здоров’я	(ВООЗ)	«підходящих»	моле-
кулярних	експрес-тестів	(мДЕВ)	на	туберкульоз	
(ТБ),	 що	 визначені	 з	 використанням	 шляху	
ухвалення	рішення,	задовольняють	діагностичні	
потреби	центрів	тестування	мДЕВ,	які	обрані	для	
впровадження	 тесту	 за	 результатами	 аналізу	
мережі	діагностики	ТБ.	Включені	питання	не	є	
вичерпними;	натомість	вони	призначені	для	під-
креслення	 різних	 характеристик	 мДЕВ,	 які	
мають	 однаковий	 рівень	 складності	 та	 подібну	
пропускну	здатність	тестування.	Додаток	2	міс-
тить	таблиці,	в	яких	порівнюються	специфікації	
тестів	мДЕВ.

Наведені	тут	запитання	були	визначені	на	під-
ставі	 консенсусу	 серед	 членів	 Основної	 групи	
Глобальної	 лабораторної	 ініціативи	 (GLI).	
Чинники,	 специфічні	 для	 конкретних	 країн,	
впливають	на	пріоритетність	запитань	і	відносну	
важливість	 відповідей	 щодо	 того,	 який	 мДЕВ	
найкраще	 відповідає	 потребам	 конкретних	 епі-
деміологічних	і	географічних	регіонів.

ПопитнатестуваннявцентрітестуваннямДЕВ

•	 Чи	в	обраному	центрі	або	центрах	тестування	
мДЕВ	потрібний	тест	тільки	для	початкового	
виявлення	ТБ	або	для	початкового	чи	подаль-
шого	визначення	резистентності	до	специфіч-
них	 протитуберкульозних	 препаратів	 (якщо	
так,	то	до	яких?)?

•	 Який	рівень	складності	класу	тестів	мДЕВ	та	
експлуатаційні	 вимоги	 відповідає	 наявній	
інфраструктурі	центру	та	персоналу;	крім	того,	
якщо	 потрібно	 удосконалити	 ситуацію,	 чи	
можливо	здійснити	покращення?

•	 Який	рівень	пропускної	здатності	тестування	
(тобто	кількість	тестів	на	день)	необхідний	для	
задоволення	очікуваного	попиту	на	тестуван-
ня	в	центрі	мДЕВ?

РекомендаціїВООЗщодовикористання
татехнічниххарактеристикмДЕВ[1]

•	 Чи	 відповідають	 рекомендації	 ВООЗ	 щодо	
використання	тестів,	цільових	груп	населення	
(наприклад,	дорослі,	діти,	люди,	які	живуть	з	
ВІЛ)	та	типів	зразків	потребам	пацієнтів,	що	
обслуговуються	 центром	 тестування	 мДЕВ?	
Примітка:	Усі	нині	рекомендовані	мДЕВ	схва-
лені	для	використання	зі	зразками	мокротин-
ня	та	бронхіального	альвеолярного	лаважу,	але	
лише	деякі	мДЕВ	схвалені	для	використання	
з	різними	позалегеневими	зразками.

•	 Що	 стосується	 показника	 поширеності	 ТБ	 в	
центрі	тестування	мДЕВ,	якими	є	параметри	
технічної	 характеристики	 тесту	 (наприклад,	
чутливість,	специфічність,	позитивна	та	нега-
тивна	 прогностична	 цінність	 і	 частота	 похи-
бок)	 серед	 населення,	 що	 обслуговується	
центром	тестування	мДЕВ?

•	 Наскільки	гнучкими	та	адаптивними	є	тест	та	
платформа	для	тестування?	Чи	можна	вико-
ристовувати	тест	та	платформу	для	тестування	
з	метою	виконання	поточних	 і	запланованих	
діагностичних	завдань	національного	страте-
гічного	плану?

Витрати

•	 Якими	є	витрати	на	конкретні	товари,	пов’язані	
з	мДЕВ	(наприклад,	тести,	витратні	матеріали,	
реактиви,	прилади	та	обладнання)?

•	 Якими	 є	 щорічні	 експлуатаційні	 витрати,	 по	-
в’язані	з	мДЕВ	(наприклад,	витратні	матеріали,	
прилади,	сервісне	та	технічне	обслуговування,	
персонал	і	зовнішнє	забезпечення	якості)?

•	 Чи	потрібні	вам	ціни	на	мДЕВ,	які	виставлені	
Глобальним	 фондом	 з	 лікарських	 засобів	
(GDF);	якщо	так,	чи	є	вони	у	вас?

•	 Якими	є	витрати	на	підтримку	впровадження	
кожного	 мДЕВ	 та	 чим	 вони	 відрізняються	
(наприклад,	 модернізація	 обладнання,	 пере-
гляд	документації	на	національному	та	місце-
вому	рівні,	навчання	клініцистів	та	лаборатор-
ного	персоналу,	електронні	засоби	пов’язування	
результатів	діагностики	та	зовнішнє	забезпе-
чення	якості)?8

•	 Чи	 здатний	 прилад	 для	 тестування	 мДЕВ	
виконувати	аналізи	на	кілька	захворювань	—	
ТБ,	 ВІЛ,	 COVID-19	 чи	 інші	 захворювання?	
Якщо	так,	то	чи	можна	розділити	витрати	на	
впровадження	 та	 технічне	 обслуговування	
приладу	між	медичними	програмами	з	бороть-
би	з	цими	захворюваннями?

8 Обговорення бюджетних потреб для впровадження див. у Засобі 
планування та бюджетування Глобальної лабораторної ініціативи 
для тестування на ТБ та хіміорезистентного ТБ на вебсайті 
Партнерства «Покласти край ТБ» [2].
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Закупівляталанцюжокпостачання

•	 Чи	 схвалений	 тест	 регуляторними	 органами	
для	використання	в	країні	й	чи	можна	пройти	
розмитнення?	 Якими	 є	 вимоги	 до	 імпорту	
приладів,	реактивів	та	витратних	матеріалів?

•	 Чи	потрібний	холодовий	ланцюг	для	розподі-
лу	реактивів	і	витратних	матеріалів?

•	 Яким	 є	 термін	 придатності	 необхідних	 реак-
тивів	та	витратних	матеріалів?

Контрольно-вимірювальніприлади,технічне
тасервіснеобслуговування

•	 Чи	використовується	прилад	для	молекуляр-
ного	 тестування	 в	 поточному	 або	 запланова-
ному	 до	 впровадження	 центрі	 тестування	
мДЕВ?	Якщо	так,	то	чи	є	в	нього	можливості	
для	очікуваного	робочого	навантаження	з	тес-
тування	на	ТБ	або	окремо,	або	в	поєднанні	з	
тестуванням	на	інші	захворювання?

•	 Якими	 є	 вимоги	 до	 сервісного	 та	 технічного	
обслуговування	необхідних	приладів?

•	 Якими	є	вимоги	до	калібрування	необхідного	
допоміжного	обладнання?

•	 Чи	доступна	в	країні	підтримка	виробника	або	
офіційних	місцевих	надавачів	послуг	із	вста-
новлення,	 впровадження	 та	 обслуговування	
обладнання	 (гарантії	 або	 угоди	 на	 сервісне	
обслуговування)?

•	 Чи	є	вбудовані	чи	потенційні	електронні	засо-
би	 пов’язування	 результатів	 діагностики	 для	
швидкого	передання	результатів	та	віддалено-
го	моніторингу?

Вимогидоустанови

•	 Які	заходи	біобезпеки	потрібні?	Чи	потрібний	
і	чи	є	в	наявності	бокс	біологічної	безпеки?

•	 Чи	надійне	основне	джерело	електропостачан-
ня?	Чи	існує	потреба	в	альтернативних	джере-
лах	електропостачання,	генераторах	чи	джере-
лах	 безперебійного	 живлення	 (ДБЖ)?	 Чи	
можна	провести	тест	за	допомогою	приладу	із	
батарейним	живленням,	якщо	це	необхідно?

•	 Чи	потрібна	модернізація	установи	для	забез-
печення	її	відповідності	вимогам	до	робочого	
середовища	(наприклад,	до	температури,	воло-
гості	та	відсутності	пилу),	вимогам	до	примі-
щення	та	робочого	простору,	а	також	вимогам	
безпеки?

•	 Якими	є	рекомендовані	умови	зберігання	ком-
понентів	тесту	та	чи	можна	в	обраних	центрах	
тестування	мДЕВ	розмістити	необхідні	моро-
зильники	та	холодильники?

Персонал

•	 Якими	є	складність	використання	приладу	та	
обслуговування	на	рівні	центру	тестування,	а	

також	наявний	рівень	автоматизації?	Чи	під-
ходить	складність	для	фахівців,	які	здійсню-
ють	тестування	в	центрі	мДЕВ?

•	 Яким	є	необхідний	час	підготовки	зразка	для	
дослідження	 та	 складність	 етапів	 підготовки	
зразка	 для	 дослідження?	 Чи	 потребує	 тест	
високоточного	піпетування?

•	 Чи	є	виявлення	бактерій	КМТБ	та	медикамен-
тозної	резистентності	одноетапним	процесом	
або	це	двоетапний	процес,	що	потребує	окре-
мих	тестів	для	виявлення	КМТБ	та	визначен-
ня	резистентності?

•	 Скільки	працівників	потрібно	для	очікуваного	
робочого	навантаження?

•	 Якщо	проводиться	тестування	на	кілька	захво-
рювань,	 чи	 можуть	 працівники	 отримувати	
підтримку	в	межах	програм	із	кількох	захво-
рювань?

•	 Яким	є	загальний	час,	що	необхідний	для	вико-
нання	тесту	(час	підготовки	зразка	для	дослід-
ження	плюс	час	роботи	приладу),	і	як	він	може	
вписатись	у	робочий	процес	лабораторії?

Літературадлядодатка1

1.	 Зведена	 настанова	 ВООЗ	 із	 туберкульозу.	 Модуль	 3:	
Встановлення	діагнозу	—	швидка	діагностика	для	виявлен-
ня	туберкульозу,	оновлення	2021	р.	Женева:	Всесвітня	орга-
нізація	охорони	здоров’я;	2021	/	WHO	consolidated	guidelines	
on	 tuberculosis	 Module	 3:	 Diagnosis	 –	 rapid	 diagnostics	 for	
tuberculosis	 detection,	 2021	 update.	 Geneva:	 World	 Health	
Organization;	 2021	 (https://apps.who.int/iris/
handle/10665/342331,	станом	на	січень	2022	р.).

2.	 Посібник	 та	 засоби	 [вебсайт].	 Женева:	 Партнерство	
«Покласти	край	ТБ»;	2022	р.	/	Guidance	and	tools	[website].	
Geneva:	 Stop	 TB	 Partnership;	 2022	 (https://stoptb.org/wg/
gli/gat.asp,	станом	на	січень	2022	р.).

ДОДАТОК2.Специфікаціїтестів

Див.	табл.	3,	4

Літературадлядодатка2

1.		 FIND	cDST.	Додаток	ВООЗ.	Женева:	Всесвітня	організація	
охорони	здоров’я;	2019	р.	/	FIND	cDST.	WHO	supplement.	
Geneva:	World	Health	Organization;	2019	(https://www.fnddx.
org/wp-content/uploads/2019/08/FIND_cDST_WHO_
Supplement.xlsx,	станом	на	січень	2022	р.).

ДОДАТОК3
Оптимізаціямережідіагностики

Оптимізація	мережі	діагностики	складається	
з	трьох	етапів	[1]:

Етап 1:	 Географічне	 мапування	 та	 створення	
моделі	базового	сценарію.

Етап 2:  Створення	та	аналіз	альтернативних	
сценаріїв.

Етап 3: Оптимізація	мережі	діагностики	(тобто	
порівняння	сценаріїв	для	визначення	оптималь-
ної	схеми	мережі).
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Перший	 етап	 спирається	 на	 інформацію,	 що	
вже	 може	 бути	 наявною	 в	 міністерстві	 охорони	
здоров’я,	національній	програмі	з	боротьби	з	ТБ	
(НПБТ)	або	в	національній	туберкульозній	лабо-
раторії,	чи	яку	можна	отримати	в	результаті	про-
стих	оглядів,	і	котра	може	надати	важливу	інфор-
мацію.	 Натомість	 повний	 аналіз	 та	 оптимізація	
мережі	діагностики	потребують	значних	людських	
ресурсів	та	часу	(3—6	міс),	а	країнам	може	знадо-
битися	технічна	допомога	експертів.	Оптимальні	
конфігурації	 мережі	 можуть	 різнитися	 в	 різних	
географічних	та	епідеміологічних	регіонах.

Етап1:Географічнемапування
таствореннямоделібазовогосценарію
Перший	 етап	 охоплює	 мапування	 —	 це	 про-

сторовий	 аналіз	 з	 використанням	 координат	
географічної	 інформаційної	 системи	 (ГІС)	 за	

такими	параметрами:	групи	населення,	що	потре-
бують	 тестування;	 кількість	 і	 розташування	
закладів	охорони	здоров’я,	куди	люди	звертають-
ся	по	допомогу;	кількість,	розташування,	можли-
вості	та	потужності	центрів	тестування;	та	зв’язки	
центрів	збирання	зразків	з	центрами	тестування.

Посібник	 зі	 збирання	 інформації,	 необхідної	
для	просторового	аналізу,	можна	знайти	в	таких	
ресурсах:

Таблиця. 3.ПодальшімДЕВдлявизначеннямедикаментозноїрезистентності

CepheidXpert
MTB/XDR

NiproGenoscholar™
PZA-TBII Bruker/HainMTBDRplus Bruker/HainMTBDRsl

Клас	ВООЗ аАМАНК-НС зАМАНК-ВС FL-LPA SL-LPA
Препарати,		
що	тестуються

INH,	FQ,	AMK,	
ETO

PZA RIF,	INH,	ETO FQ,	AMK

Тип	зразка Мокротиння,	БАЛ Посів	 Мокротиння		
або	посів

Мокротиння		
або	посів

Максимальна	кіль-
кість	тестів	на	день

від	16	(GX4)		
до	62	(GX16)

12	або	48 12	або	48 12	або	48

Розмір	партії До	4	з	GX4	або		
до	16	з	GX16

До	12	з	TwinCubator	
або	до	48	з	Multi-Blot	
NS-4800

До	12	з	TwinCubator	
або	до	48	з	GT-Blot	48

До	12	з	TwinCubator	
або	до	48	з	GT-Blot	48

Час	виконання 90	хв 1–2	дні	плюс	час,	
необхідний	для	куль-
тивування

1—2	дні 1—2	дні

Екстракція	ДНК Інтегрована	в	тест Ручна Ручна	чи	треба	вико-
нувати	на	окремому	
приладі

Ручна	чи	треба	вико-
нувати	на	окремому	
приладі

Процес	тестування Автоматизований	
АМАНК	низької	
складності

Зворотна	гібридизація	
високої	складності

Ручний	тест	методом	
зворотної	гібридизації

Ручний	тест	методом	
зворотної	гібридизації

Необхідне		
обладнання

GeneXpert		
(10	кольорів)

Multi-Blot	NS-4800	
або	TwinCubator,	тер-
моциклер

TwinCubator		
або	GT-Blot	48,		
термоциклер

TwinCubator		
або	GT-Blot	48,		
термоциклер

Необхідний	молеку-
лярний	робочий	
процес

Ні Так Так Так

Умови	експлуатації <	30	°C — Від	температури	
довкілля	до	55	°C

Від	температури	
довкілля	до	55	°C

Зберігання	реактивів від	+2	до	+28	°C від	+2	до	+10	°C Комплект	1:	від	+2	до	
+8	°C	
Комплект	2:	–20	°C

Комплект	1:	від	+2	
до	+8	°C	
Комплект	2:	–20	°C

Термін	придатності	
реактивів

— 12	міс 18	міс 18	міс

Електронні	засоби	
пов’язування	резуль-
татів	діагностики

Так — Ні Ні

Мультиплексування Так — Ні Ні

Базовий сценарій:
•	 Який	потенційний	попит	на	тестування?	
•	 Де	забирають	зразки	для	тестування?	
•	 Де	проводиться	тестування?	
•	 Як	зразки	потрапляють	із	центрів	збирання	до	цент-

рів	тестування?
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• Програма лабораторного мапування 
(LabMaP) — чим ми займаємось [2];

• Па  кет основних списків ресурсів для установ: 
на  станови для країн, які бажають удосконалити 
свій основний список ресурсів для установ: [3];	і

• Як включити лабораторії до основного списку 
установ: попередня настанова [4].
Крім	того,	наявні	різні	бази	даних	геокодова-

них	закладів	охорони	здоров’я	в	країнах	Африки	
на	південь	від	Сахари	[5,	6].

Основна	мета	цього	етапу	—	створити	базову	
модель	мережі	діагностики	для	використання	в	
процесі	оптимізації	мережі.	Проте	інвентаризація	
нанесених	на	мапу	ГІС	закладів	охорони	здоров’я	
й	туберкульозних	лабораторій	(включно	з	поточ-
ною	 інвентаризацією	 діагностичних	 тестів	 та	
приладів)	буде	корисною	для	НПБТ	під	час	стра-
тегічного	планування,	розподілу	ресурсів	 і	пла-
нування	продовження	надання	протитуберкульоз-
них	 послуг	 у	 разі	 збоїв	 в	 обслуговуванні.	
Наприклад:
•	 Під	час	інвентаризації	лабораторій	і	поточних	

приладів	для	тестування	мДЕВ	та	обсягів	тес-
тування	може	бути	виявлено	недовикористо-
вувані	та	надмірно	використовувані	прилади,	
а	 також	 можливості	 перерозподілу	 приладів	
для	підвищення	ефективності	тестування.

•	 Шляхом	 накладання	 мап	 центрів	 збирання	
зразків,	 центрів	 тестування	 та	 транспортних	
маршрутів	 може	 бути	 виявлено	 потенційні	
можливості	спрямування	зразків	та	одержана	
інформація	для	розробки	маршрутів	транспор-
тування	зразків.

•	 Шляхом	 порівняння	 базової	 моделі	 мережі	
діагностики	 ТБ	 з	 моделями	 мереж	 інших	
захворювань	 (наприклад,	 ВІЛ)	 може	 бути	
виявлено	можливості	для	співпраці	або	поділу	
витрат	під	час	надання	клієнтам	послуг	із	тес-
тування	за	принципом	єдиного	вікна.

Етап2:Створеннятааналіз
альтернативнихсценаріїв
Наступний	етап	—	розробка	сценаріїв,	що	аль-

тернативні	базовій	моделі,	в	консультації	з	клю-
човими	 зацікавленими	 сторонами.	 Ці	 сценарії	
повинні	віддзеркалювати	такі	моменти	ухвален-
ня	рішень:
•	 Де	 можна	 створити	 нові	 центри	 тестування	

мДЕВ	для	підвищення	показників	виявлення	
ТБ	чи	ХРТБ	або	для	досягнення	цілей	і	пріо-
ритетів	 національного	 стратегічного	 плану	
щодо	покращення	тестування	на	ТБ	серед	груп	
населення,	 які	 недостатньо	 обслуговуються,	
або	пріоритетних	груп	населення?

•	 Чи	 існують	 можливості	 об’єднання	 центрів	
збирання	 зразків	 у	 кластер	 для	 створення	

достатнього	попиту	на	тести,	щоб	виправдати	
створення	центру	молекулярного	тестування	
з	високою	пропускною	здатністю	тестування?	
Центри,	які	можуть	утворювати	кластер,	охоп-
люють	центри,	розташовані	в	межах	40—50	км	
від	 центру	 тестування	 мДЕВ	 (що	 є	 допусти-
мою	щоденною	відстанню	для	кур’єра),	або	ті,	
що	можуть	бути	пов’язані	системою	спряму-
вання	 зразків	 на	 аналіз	 та	 що	 дозволяють	
лабораторії	повідомляти	результати	тестуван-
ня	 в	 межах	 рекомендованого	 часу	 обробки	
(≤	48	год	з	моменту	збирання	зразка).

•	 Яким	чином	можна	надавати	послуги	молеку-
лярного	тестування	у	важкодоступних	регіо-
нах	 чи	 регіонах,	 де	 системи	 спрямування	
зразків	 на	 аналіз	 із	 короткими	 термінами	
виконання	нині	недоцільні?

•	 Чи	 існують	 можливості	 для	 використання	
наявних	платформ	молекулярного	тестування	
(наприклад,	 Roche	 cobas	 8800	 або	 Abbott	
m2000,	що	використовується	для	тестування	
на	ВІЛ)	для	тестування	на	ТБ?

•	 Як	зміна	прийнятного	часу	обробки	впливає	
на	доступ	до	молекулярного	тестування?
Хоча	наступний	етап	є	формальним	—	оціню-

вання	альтернативних	сценаріїв	у	комп’ютерних	
програмах	—	НПБТ	можуть	отримувати	корисну	
інформацію	 з	 менш	 формального	 проміжного	
аналізу.	Наприклад,	візуальний	аналіз	мапи,	на	
якій	показано	розподіл	населення	та	наявні	цен-
три	тестування	мДЕВ,	може	допомогти	швидко	
визначити	 регіони,	 які	 виграють	 від	 створення	
нового	центру	тестування	мДЕВ,	й,	отже,	допо-
могти	НПБТ	вирішити,	де	розмістити	нові	при-
лади	для	тестування	мДЕВ.

Етап3:Оптимізаціядіагностичноїмережі
Третій	етап	—	оптимізація	діагностичної	мере-

жі	 —	 спирається	 на	 спеціалізоване	 програмне	
забезпечення	та	підходи	до	моделювання	з	метою	
оцінювання	базових	та	альтернативних	конфігу-
рацій	мережі	з	використанням	набору	визначе-
них	 вихідних	 даних	 [7].	 Метою	 оптимізації	
мережі	є	розширення	доступу	пацієнтів	до	послуг	
тестування	 та	 оптимізація	 надання	 цих	 послуг.	
За	допомогою	заздалегідь	визначених	вихідних	
даних	 оцінюють	 вплив	 різних	 сценаріїв	 розмі-
щення,	кількості	та	використання	діагностичних	
засобів	на	ефективність,	продуктивність	та	адап-
тивність	діагностики.	Можливі	результати	охоп-
люють	покращення:
•	 наявних	послуг	молекулярної	діагностики	ТБ,	

тобто	частки	центрів	збирання	зразків,	пов’я-
заних	із	центром	тестування	мДЕВ;

•	 доступність	 молекулярного	 діагностичного	
тестування	на	ТБ,	тобто	частки	населення,	що	
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проживає	в	межах	пішої	доступності9	від	цен-
тру	 збирання	 зразків,	 де	 проводиться	 тесту-
вання	мДЕВ	або	яке	пов’язане	з	центром	тес-
тування	мДЕВ	системою	спрямування	зразків	
на	аналіз,	що	забезпечує	загальний	час	оброб-
ки	зразків	для	тестування	мДЕВ	в	межах	48	год	
або	 менше	 (тобто	 від	 збирання	 зразка	 до	
отримання	результатів);

•	 оперативності	проведення	молекулярного	діа-
гностичного	 тестування	 на	 ТБ,	 тобто	 частки	
центрів	 тестування	 мДЕВ,	 що	 досягають	 ці	-
льового	часу	обробки	зразків	у	межах	48	год	
або	менше;

•	 якості	 молекулярного	 діагностичного	 тесту-
вання	 на	 ТБ,	 тобто	 частки	 центрів	 мДЕВ,	 у	
яких	 є	 достатньо	 кваліфікований	 та	 компе-
тентний	персонал	і	котрі	відповідають	ключо-
вим	показникам	ефективності	GLI	(наприклад,	
очікувана	частота	помилок,	відмов	і	відбрако-
вування	зразків)	та	стандарти	внутрішнього	й	
зовнішнього	забезпечення	якості.
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Авторські	рукописи	мають	відповідати	умовам	публі-
кацій	 в	 журналі	 «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-
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ських	робіт,	поданих	до	біомедичних	видань	(International	
Committee	of	Medical	Journal	Editors).

Статті	 публікуються	 українською	 або	 англійською	
мовами.

Авторські	оригінали	надсилаються	в	електронній	та	
паперовій	 формах	 (обидві	 версії	 ідентичні)	 або	 через	
сайт	журналу.

Окрім	тексту	статті,	автори	обов’язково	подають:
–	індекс	УДК;	назву	статті;	прізвища	та	ініціали	авто-

рів;	 назву	 установи,	 де	 працюють	 автори	 (якщо	 авторів	
кілька	 і	 вони	 працюють	 у	 різних	 закладах,	 необхідно	
цифрами	1,	2,	3	тощо	персоніфікувати	 їх),	міста,	країни	
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–	ілюстративний	матеріал;
–	список	цитованої	літератури;
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точним);
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двох	або	один	автор)	або	фотографію	двох	авторів	(якщо	
авторів	двоє).	Фотографії	мають	бути	розміром	не	менше	
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науковий	ступінь,	вчене	звання,	посаду	одного	з	авторів,	
відповідального	за	листування,	для	опублікування	в	жур-
налі;

–	 заповнений	 бланк	 ліцензійних	 умов	 використання	
наукової	статті;

–	 номери	 телефонів	 для	 забезпечення	 оперативного	
зв’язку	редакції	з	авторами.

Додатково	двома мовами	надаються:	прізвища,	імена,	
по	батькові	всіх	авторів,	назви	установ,	в	яких	працюють	
автори,	міста,	наукові	ступені,	звання,	посади,	контактні	
дані.	УВАГА! Прізвища та імена редакцією не коригу-
ються, друкуються в авторській редакції.	 Просимо	
перевіряти	 правильність	 написання.	 Транслітерацію	
виконувати	згідно	з	Постановою	№	55	Кабінету	Міністрів	
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РИСУНКИ,	 ТАБЛИЦІ,	 ДІАГРАМИ	 та	 формули	

мають	бути	включені	в	текст.
ТАБЛИЦІ	слід	будувати	в	редакторі	Microsoft	Word.
Інші	 ілюстративні	 матеріали	 (фотографії,	 малюнки,	

креслення,	діаграми,	графіки	тощо)	позначають	як	«рис.»	
та	нумеруються	за	порядком	їх	згадування	в	статті.

ФОТОГРАФІЇ,	 ЕХОГРАМИ	 подаються	 в	 оригіналь-
ному	 або	 електронному	 вигляді,	 відскановані	 з	 розділь-
ністю	не	менше	ніж	300	dpi	і	збережені	у	форматах	tiff	чи	
jpg.	Надписи	та	позначення	на	рисунках	мають	бути	чіт-
кими	 і	 добре	 читатися	 при	 зменшенні	 зображення	 до	

розмірів	 журнальної	 колонки.	 Фотографії	 пацієнтів	
подаються	з	їхньої	письмової	згоди	або	в	такому	вигляді,	
щоб	особу	хворого	неможливо	було	встановити.	На	зво-
ротному	боці	фотокартки	наклеюють	ярлик	із	зазначен-
ням	 назви	 статті,	 підпису	 до	 рисунка,	 верху	 та	 низу	
зображення.

СТРУКТУРА	основного	тексту	статті	має	відповідати	
загальноприйнятій	 структурі	 для	 наукових	 статей.	 Так,	
статті,	які	містять	результати	експериментальних	дослі-
джень,	зокрема	дисертаційних,	і	розміщені	під	рубрикою	
«Оригінальні	 дослід	ження»,	 складаються	 з	 таких	 розді-
лів:	 «Вступ»,	 «Мета	 роботи»,	 «Матеріали	 та	 методи»,	
«Результати	та	обговорення»,	«Вис	новки».	Ці	публікації	
мають	 включати	 такі	 необхідні	 елементи:	 постановка	
проблеми	у	загальному	вигляді	та	її	зв’язок	із	важливими	
науковими	або	практичними	завданнями;	аналіз	останніх	
досліджень	і	публікацій,	в	яких	започатковано	розв’язан-
ня	 цієї	 проблеми	 і	 на	 які	 спирається	 автор,	 виділення	
нерозв’язаних	раніше	частин	загальної	проблеми,	котрим	
присвячується	 зазначена	 стаття;	 формулювання	 цілей	
статті;	виклад	основного	матеріалу	дослідження	з	повним	
обґрунтуванням	 отриманих	 наукових	 результатів;	 вис-
нов	ки	 з	 цього	 дослідження	 і	 перспективи	 подальших	
розвідок	у	цьому	напрямі.

РЕЗЮМЕ	ДО	СТАТТІ,	в	якій	публікуються	результа-
ти	 експериментальних	 досліджень,	 повинно	 мати	 ту	 ж	
структуру,	що	й	стаття,	і	містити	такі	ж	рубрики:	«Мета	
роботи»,	«Матеріали	та	методи»,	«Результати	та	обгово-
рення»,	«Висновки».	

ІНШІ	СТАТТІ	(клінічні	спостереження,	лекції,	огля-
ди,	статті	з	історії	медицини	тощо)	можуть	оформлятися	
інакше.

Кожна	публікація	не	англійською	мовою	супроводжу-
ється	анотацією	англійською	мовою	обсягом	не	менш	як	
1800	 знаків,	 включаючи	 ключові	 слова.	 Кожна	 публіка-
ція	 не	 українською	 мовою	 супроводжується	 анотацією	
українською	 мовою	 обсягом	 не	 менш	 як	 1800	 знаків,	
включаючи	ключові	слова.

Вимоги	 до	 оформлення	 повідомлення	 про	 клінічний	
випадок	 регулюються	 стандартом	 CARE	 (http://www.
care-	statement.org),	 а	 до	 оформлення	 рандомізованих	
досліджень	 —	 стандартом	 CONSORT	 (http://www.
consort-	statement.org).	 Стандарти	 та	 рекомендації	 для	
всіх	 типів	 медичних	 досліджень	 і	 галузей	 медицини	
можна	знайти	на	сайті	http://www.equator-	network.org.

У	кінці	статті	необхідно	додати	таку	інформацію:
1. Подяка (за потреби).	Подяки	висловлюються		спів-

робітникам,	які	брали	участь	у	зборі	інформації,	виконанні		
деяких	 частин	 дослідження	 тощо,	 але	 не	 є	 співавторами	
статті.	Журнал	дотримується	принципів	авторства,	викла-
дених	у	COPE	та	ICMJE.

2. Джерела фінансування.	Вкажіть		джерела	фінансу-
вання	 	 дослідження.	 Вказати,	 на	 що	 були	 витрачені	
кошти:	 збір	 даних,	 їхній	 аналіз,	 	 дизайн	 випробувань,	
набір	пацієнтів	тощо.	Чи	було	дослідження	проведене	за	
кошти	державного	бюджету	в	рамках	теми	НДР	закладу	
(з	номером	держреєстрації)	чи	за	кошти	гранту	(вказати	
№	 гранту).	 Напишіть,	 якщо	 ви	 одержували	 гонорар	 за	
написання	 рукопису	 від	 комерційних	 організацій	 чи	
інших	зацікавлених	сторін.

3. Конфлікт інтересів. Конфлікт	інтересів	включає	
зв’язки	 із	 будь-якою	 не	 зазначеною	 в	 статті	 організа-
цією	 чи	 юридичною	 особою,	 наприклад,	 гонорари,	
освітні	гранти,	участь	у	якості	спікерів,	членство,	робо-
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та,	 консультації,	 акціонерна	 власність,	 експертні	 вис-
новки	чи	патентно-ліцензійні	угоди,	особисті	або	про-
фесійні	відносини.

Будь ласка, вкажіть характер конфлікту інтересів для 
кожного автора.

4. Внесок кожного автора.	Якщо	авторів	кілька,	вка-
жіть		внесок	кожного	співавтора	до	рукопису,	наприклад,	
пошук	літератури,	дизайн	дослідження,	збір,	статистичне	
опрацювання,	 аналіз,	 інтерпретація	 даних,	 написання,	
редагування	статті	тощо.	

5. Етичні аспекти. Вкажіть,	чи	всі	процедури,	які	вико-
нуються	 в	 дослідженнях	 із	 залученням	 пацієнтів,	 були	 у	
відповідності	 з	 етичними	 стандартами	 закладу	 щодо	 клі-
нічної	 практики	 і	 з	 Гельсінською	 декларацією	 1964	 р.	 з	
поправками.	 Зазначте,	 чи	 пройшло	 дос	лідження	 розгляд	
Комітетом	з	етики,	вкажіть	номер	схвалення.		

Вкажіть,	чи	батьки	або	опікуни	пацієнтів	підписували	
форми	 інформованої	 згоди,	 в	 яких	 вони	 погодилися	 на	
лікування	та	всі	необхідні	діагностичні	процедури,	згоди	
на	публікування	фотографій	та	результатів	дослідження	
в	спеціалізованих	виданнях.

(Підписані форми Інформованої згоди пацієнта повинні 
бути збережені авторами. Направляти їх у редакцію не 
потрібно).

СПИСКИ	 ЛІТЕРАТУРИ	 складають	 за	 алфавітом:	
спочатку	праці	українською	та	російською	мовами	(кири-
лицею),	а	потім	іншими	мовами	(латиницею).

Посилання	на	статті	із	журналу	оформлюють	так:	ініці-
али	 та	 прізвища	 авторів,	 повна	 назва	 статті,	 стандартно	
скорочена	 назва	 журналу	 або	 збірника,	 рік	 видання,	 том,	
номер,	сторінки	(перша	і	остання),	на	яких	вміщено	статтю.	
Посилання	 на	 монографію:	 ініціали	 та	 прізвища	 авторів,	
назва	книги,	місце	видання,	рік	видання,	кількість	сторінок.	
Посилання	 на	 першоджерела,	 опубліковані	 іноземними	
мовами,	 оформлюють	 аналогічно.	 УВАГА!	 У	 зв’язку	 з	
вход	женням	до	міжнародних	наукометричних	баз	внесено	
зміни	 до	 оформлення	 списків	 літератури.	 Бібліографічні	
посилання	 кирилицею	 необхідно	 дублювати	 англійською	
мовою	 (назву	 брати	 з	 англійського	 резюме)	 і	 зазначати	
мову	написання	статті	в	дужках	(Ukrainian)	або	(Russian).

Якщо	 в	 першоджерелі	 немає	 резюме,	 слід	 зробити	
кваліфікований	 переклад	 або	 транслітерацію	 назви	
латинськими	 літерами.	 З	 української	 мови	 прізвища	
автоматично	можна	транслітерувати	згідно	зі	стандартом	
КМУ	 2010	 (паспортний),	 географічні	 назви	 —	 згідно	 зі	
стандартом	 УКППТ	 1996	 (спрощений)	 за	 посиланнями	
https://www.slovnyk.ua/translit.php,	 https://pasport.org.
ua/vazhlivo/transliteratsiya.

Транслітерацію	 з	 російської	 мови	 можна	 зробити	 за	
посиланням	 http://ru.translit.net/?account=bsi.	
Наприкінці	 потрібно	 вказувати	 унікальний	 цифровий	
ідентифікатор	статті	DOI,	якщо	такий	є.	Перевірити	наяв-
ність	у	статті	ідентифікатора	DOI	можна	на	сайтах	http:/
search.crossref.org	 чи	 http://www.citethisforme.com.	 Для	
отримання	інформації	щодо	DOI	потрібно	ввести	в	пошу-
ковий	 рядок	 назву	 статті	 англійською	 мовою.	 Автори	
можуть	 вказувати	 свій	 ID	 ORCID	 (Open	 Researcher	 and	
Contributor	ID).

Усі	статті,	надіслані	для	публікації	у	розділах	журналу	
«Оригінальні	 дослідження»	 та	 «Огляди»	 підлягають	
рецензуванню	та	редагуються	відповідно	до	умов	публіка-
ції	в	журналі.	Решта	—	оцінюється	головним	редактором	
чи	членами	редколегії.

	 Для	 всіх	 статей	 визначається	 рівень	 унікальності	
авторського	 тексту	 за	 допомогою	 програмного	 забезпе-
чення,	що	визначає	рівень	унікальності	статті	(Unicheck:	
https://unicheck.com).	Редакція	залишає	за	собою	право	
змінювати	 стиль	 оформлення	 статті.	 За	 необхідності	
стаття	може	бути	повернена	авторам	для	доопрацювання	
та	відповідей	на	запитання.

Коректуру	 авторам	 не	 висилають,	 всю	 додрукарську	
підготовку	 редакція	 проводить	 за	 авторським	 оригіна-
лом.	Відхилені	рукописи	авторам	не	повертають.

Не	 приймають	 до	 друку	 вже	 опубліковані	 статті	 або	
надіслані	в	інші	видання.

Рукописи надсилати на адресу:
03179,	м.	Київ,	вул.	Академіка	Єфремова,	19а,	оф.	3
E-mail:	vitapol3@gmail.com
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