




Як видно з даних, представлених на рис. 1, питома вага 
інфікованості МБТ за увесь період дослідження серед студентів- 
тютюнопаліїв переважала порівняно з такими, що цієї шкідливої 
звички не мали. В середньому серед тютюнопаліїв зазначений 
показник був вищим на 26±0,7 %. Виявлено також залежність між 
інфікуванням МБТ та стажем тютюнопаління, який зростав на 10 % 
починаючи з 3-х пачко/років кожні 3 роки. Стаж тютюнопаління в 2 
пачко/роки на частоту інфікування МБТ суттєво не впливав.

Серед 157 студентів м. Києва, що хворіли на активний туберкульоз, 
було 96 осіб чоловічої та 61 -  жіночої статі. Тютюнопаліями з-поміж 
зазначеної кількості спостережуваних виявилося відповідно 72 (75 %) 
та 40 (65,6 %) осіб. Таким чином, захворюваність на туберкульоз серед 
студентської молоді, що палить в 3-4 рази вища, ніж з-поміж їх колег, 
що цієї звички не мають.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напряму. Дотримання студентською молоддю 
здорового способу життя, зокрема відсутність звички до 
тютюнопаління, внаслідок збереження природної резистентності 
організму до хвороб, дозволяє зменшити ризик інфікування МБТ та 
захворювання на туберкульоз. Зважаючи на ризик інфікування 
мікобактерією туберкульозу та захворювання на туберкульоз серед 
молоді м. Києва, пропаганда здорового способу життя, організація 
заходів, спрямованих на боротьбу з палінням має бути однією з 
першочергових задач держави, соціальних організацій та освітньо- 
виховних закладів.
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