
Ехінококоз 

 

Хворий К., 30 років. 

Скарги при виявленні: не пред'являє. 

Анамнез хвороби: Вважає себе хворим з літа 2007 р., коли при лікуванні лакунарної ангіни були 

виявлено зміни в легенях. Пролікований з приводу негоспітальної пневмонії, без ефекту. 

Рентгенологічно в легенях спостерігалася негативна динаміка. Направлено до фтизіатра. Виставлено 

діагноз: ВДТБ (03.06.2007 р.) легенів (дисемінований Дестр- МБТ- М- К- Резіст0 Гист0 Кат1 Ког2 

(2007). Бактеріовиділення не спостерігалось. Відмічалась позитивна рентгендинаміка у вигляді 

часткового розсмоктування вогнищ відсіву. Отримував протитуберкульозну терапію впродовж 1,5 року.  

 
У січні 2009 р. в одній з фокусних тіней ліворуч з’явився розпад. Виставлено діагноз: ВДТБ НЛ 

(16.01.2009) легенів (дисемінований Дестр+ МБТ- М- К- Резист0 Гист0 Кат2 Ког1 (2009). Пролікований 

з позитивною динамікою у вигляді розсмоктування вогнищ, закриття порожнини розпаду. Оглядова 

рентгенограма легень от 09.12.2010 р.: У легенях вогнищево-інфільтративних тіней не виявлено. 

Ліворуч у IV міжребер'ї обмежений фіброз. Припинив лікування.  



 
У квітні 2011 року при черговому рентген. контролі виявлено зміни у верхній долі правої легені у 

вигляді фокусної тіні середньої величини. Пролікований з приводу пневмонії – динаміки немає. 

Бактеріовиділення немає. Рекомендовано дообстеження. Хворий від обстеження відмовився, випав з під 

нагляду на 1 рік. 

 
У червні 2012 р. при черговому рентген. контролі відмічається збільшення пат. тіні. Підозра на 

новоутворення. Онкологи діагноз не підтвердили. Виставлено діагноз: ВДТБ ЛПП (25.07.2012) правої 

легені (туберкулома) Дестр- МБТ- М- МГ- К0 Резист0 Гист0 Кат2 Ког3 (2012). Назначено стандартну 

схему лікування по 2 категорії. 22.01.2013 р. при черговому контрольному обстеженні відмічається 



збільшення тіні. Решта легеневих полів – без видимої патології. Рекомендована повторна консультація 

онколога. 23.01.2013 р. висновок онколога: даних за онкопатологію немає.  

 
24.01.2013 р. госпіталізований до хірургічного відділення обласної протитуберкульозної лікарні. 

 

Анамнез життя: Венеричні, інфекційні захворювання заперечує. Цукровий діабет заперечує. 

Алергологічний анамнез не є обтяженим. Гемотрансфузій не було.  

Об’єктивний статус: Загальний стан задовільний. Задовільне харчування. Шкіра бліда. Свідомість є 

ясною. В обстановці і часу орієнтується. Аускультативно: дихання в легенях везикулярне, хрипів немає. 

Тони серця є звучними¸ ритм правильний. Живіт м'який, безболісний. Печінка не є збільшеною. 

Набряків немає. 

Обстеження в стаціонарі при поступленні: 

Представлено рентгенограму 22.03.2013: Праворуч – у верхній частці латерально на рівні III-IVр. 

фокусна тінь до 4,5 см, майже гомогенної структури, з чіткими контурами. Ліворуч – поодинокі 

інтенсивні тіні.   

Клінічний аналіз крові від 25.01.2013 р.: Hb-122,9г/л, эр-4,15/л, Л-4,63/л, Сег-54%, Эо-0%, Мон-11,8%, 

Лим-31,6%,Тром.-243г/л, СОЭ-12мм/ч. 

Біохімія крови від 28.01.2013 р.: Заг. білок 78,2г/л, заг. білірубин-12,7мкмоль/л, АЛТ-14, АСТ-20, 

тимолова пр.-2,5 од. 

Мокрота методом мікроскопії від 25-28.01.13 р. – КУП не виявлені 

УЗД від 05.02.2013 р.: кіста печінки. 
 

Перебіг захворювання (особливості): Незважаючи на терапію, що проводилася, стан хворого клінічно 

не покращувався. Зберігалися скарги з боку органів ШКТ. В легенях рентгенологічно відзначалася 

негативна динаміка на тлі лікування протитуберкульозними препаратами. 

 

05.02.2013 р. проведено операцію: резекція S2 правої легені.  

Патогістологічний висновок від 20.02.2013 р.: Гідатідний ехінококоз легені.  
 



Діагноз при виписці: 

А) Ехінококоз правої легені. 

 

Висновок/рекомендації: 

Даний випадок є прикладом негативних наслідків початку протитуберкульозної терапії без 

лабораторного підтвердження туберкульозу. До встановлення діагнозу хвора декілька років 

отримувала протитуберкульозне лікування, при цьому відсутність рентгенологічної динаміки за 

повній відсутності клінічних проявів захворювання не викликала настороги у лікарів. Відсутність 

бактеріовиділення у пацієнтів зі змінами у легенях повинно у лікарів викликати занепокоєння та 

більш поглиблення до обстеження.  

 


