
Циротичний туберкульоз  
Хворий В., 47 роки.  
Скарги при виявленні: на загальну слабкість, зниження працездатності, пітливість, задишку при 
незначної фізичному навантаженні, кашель з мокротинням. 
Анамнез хвороби: Хворий хворіє на туберкульоз з 1995 року. Проходив лікування з позитивним 
ефектом. В 2000 році хворого знято з диспансерного обліку. Зі слів хворого в тому же році рецидив 
туберкульозного процесу. Лікувався не регулярно з багато чисельними перервами. Периодично 
проходив лікування з приводу хронічного туберкульозу. В 2012році хворого проконсультовано лікарем 
– хірургом та рекомендовано оперативне лікування від якого хворих категорично відмовився. Останнє 
погіршення стану з січня 2013р.,  в зв’язку з наростанням скарг звернувся до фтизіатра за місцем 
мешкання. Хворого направлено до обласної туберкульозної лікарні з приводу можливості проведення 
оперативного лікування, враховуючі постійне бактеріовиділення.  
Анамнез життя: Туберкульозом хворіє з 1995 року.   
Венеричні, інфекційні захворювання заперечує. Цукровий діабет заперечує. Алергологічний анамнез 
обтяжений (алергічна реакція на піразінамид). Гемотрансфузій не було. 
Шкідливі звички - палить.  
 Об єктивний статус: Загальний стан відносно задовільний. Зниженого харчування. Шкіра блідого 
кольору. Свідомість ясна. В обстановці та часі орієнтується. Аускультативно: дихання везикулярне на 
всьому тяжінні, сухі хрипи. Перкуторно: во всіх відділах ясний. Тони серця ясні, ритм правильний. 
Живіт м'який, безболісний. Печінка не збільшена. Фізіологічні відправлення не порушені.   
Обстеження в стаціонарі при вступі:  
Знаходився на стаціонарному лікуванні з 26.02.2013р. по 24.05.2013р.. 
Представлено рентген архів, ППФ від 14.01.2013р., томограми в/частки правої легені від 14.01.2013р.:  
З права: В зменшеній в об’ємі верхньої частки легені неоднорідної структури затемнення, з 
порожнинами розпаду різного ґенезу на тлі фіброзно – циротичних змін, на зрізі 8см порожнина розпаду 
4,5*2,0см, нижній синус легені запаяне. Корінь легені зміщений до верху.  
В легенях визначаються нерівномірно розсіяні інтенсивні вогнища. Від 14.01.2011р. без істотних змін. 
Висновок: Циротичний туберкульоз верхньої частки правої легені.  

   



  
       
Загальний аналіз крові від 27.02.2013р.:  лейк-12,64*10ᶢ/л, ер-5,05*10¹²/л, Hgb – 94,5г/л, П-1,1%, Сег-
61,3%, Эо-3,3%, Мон-9,9%, Лим-24,4%,Тром.-399г/л, СОЭ – 7мм/ч. 
Кров на ВІЛ від 27.02.2013р. – антитіла до Віл не виявлені  
RW від 04.03.2013р. – негативний. 
Мокротиння методом мікроскопії від 27,28.02.2013р. – КУБ 3+. 
Мокротиння методом посіву на середу Мідлбрука від 27.03.2013р. – виявлені МБТ 3+. 
Мокркотиння методом посіву від 27.03.2013р. – виявлені МБТ. 
Мокротиння молекулярно-генетичним методом від 15.01.2013р. – виявлені МБТ зі стійкістю до 
рифампицину. 
 
ЦВКК від 16.03.2013р.: РифТБ (16.03.2013) правої легені (циротичний) Дестр(+)  МБТ(+) М(+) МГ(+) 
К(+) Риф+ Резіст0 Гіст0 Кат4 Ког1 (2013).  
Медикаментозна терапія: призначена протитуберкульозна терапія: Інтенсивна фаза: 240 доз, 
піразинамід, капреоміцин, лефохлоксацин, етіонамид, циклосерин до отримання результатів тесту 
медикаментозної чутливості. Симптоматична терапія.  
27.05.2013р. отримано результат тесту медикаментозної чутливості посіву мокротиння від 27.03.2016р.: 
стійкість до ізоніазиду, стрептоміцину, офлоксацину, ПАСК.  
Призначено протитуберкульозну терапію згідно чутливості. Симптоматична терапія.  
 
Перебіг захворювання (особливості): На фоні лікування препаратами ІІ ряду часткове покращення 
стану хворого у вигляді зменшення скарг, відмічається незначна позитивна динаміка у вигляді 
негативації маску. Однак, не зважаючи на протитуберкульозну терапію зберігається бактеріовиділення 
посівом. Хворому в черговий раз запропоновано оперативне лікування від якого він категорично 
відмовився. Хворий покинув стаціонар та зник з полю зору лікаря-фтизіатра.  
ППФ від 23.05.2013р. : документується вище описана картина. Динаміка мало виражена.  
Проводячи аналіз медичної документації, з’ясовано що у хворого розширюється спектр резистентності 
до протитуберкульозних препаратів: 2011р. – стійкість до ізоніазиду та стрептоміцину, 2012р. – 
стійкість до ізоніазиду,  стрептоміцину та ПАСКу, 2013р. – стійкість до ізоніазиду,  стрептоміцину та 
ПАСКу, офлоксацину, рифампицину.  



 
 
Заключення/рекомендації: 
  Циротичний туберкульоз легень характеризується поширенням сполучної тканини в легенях і 
плеврі, в зонах специфічного запалення без наявної каверни при рентгенологічному обстеженні. 
Зберігається активність процесу, тривалий перебіг із періодичними загостреннями і бактеріовиділенням. 
Циротичний туберкульоз є наслідком тривалого перебігу фіброзно-кавернозного, дисемінованого 
туберкульозу легень. Циротичний туберкульоз — це кінцева стадія тривалого прогресуючого 
туберкульозу легень. Відмічається деформація грудної клітки, зміщення трахеї і органів середостіння в 
сторону ураження. На рентгенограмі є затемнення частки легені, в ділянці її звуження більш інтенсивна 
тяжистість і поліморфні тіні. Комплексне хірургічне лікування є останнім можливим засобом у 
лікуванні пацієнтів з туберкульозом легень з розширеною резистентністю в умовах погіршення 
епідеміологічної ситуації в Україні. 
В даному випадку єдиним методом для ефективного лікування є оперативне втручання. Хворий від 
операції відмовився і продовжує представляти загрозу для здорового населення, так як багато років є 
бактеріовиділювачем. Не регулярне лікування та безсистемне застосування протитуберкульозних 
препаратів призвело до розширення спектру медикаментозної стійкості. При відмові від хірургічного 
лікування хворого необхідно було перевести на паліативне лікування.  
Існує два важливих аргументи для відміни хіміотерапії та переходу на паліативне лікування:  

- перший аргумент стосується якості життя хворого і продовження хіміотерапії, яка не призводить 
до ефекту, викликає додаткові страждання;  

- другий аргумент стосується здоров’я суспільства (продовження хіміотерапії, яке не дає 
позитивного ефекту, супроводжується формуванням та поширенням суперрезистентного штаму 
МБТ та передачею його іншим). 

 


