
Киста+туберкульоз 
Пацієнтка П., 28 років 
Скарги при первинній консультації: субфебрильну  температуру тіла до 37,2°-37,5°, загальну 
слабкість. 
Анамнез хвороби: Вважає себе хворою з серпня 2013 року, коли під час відпочинку на курорті за 
границею у південної країні різко погіршилось самопочуття. З’явилась висока температура тіла до 39°-
40°, різка слабкість, задишка. Звернулась до лікувального закладу за місцем відпочинку. Пройшла до 
обстеження, призначено лікування антибіотиками. Якими препаратами лікувалась не пам’ятає, так як 
препарати видавались в лікувальному закладі, виписка з історії хвороби на іноземній мові. 

     
 Через 3 дні після початку лікування у хворої з’явився кашель зі значної кількістю зловонного 
мокротиння, різко почала знижатись температура тіла. Хвора перервала відпусту  та вернулась додому 
для продовження лікування. По поверненні додому пацієнтка звернулася по медичну допомогу до 
лікаря за місцем проживання. Госпіталізована до стаціонару.  
Анамнез життя: Туберкульоз, венеричні, інфекційні захворювання заперечує. Цукровий діабет 
заперечує. 
Алергологічний анамнез не обтяжений. Гемотрансфузій не було. Шкідливі звички:  палить. 
В 2003 році при черговому профогляді виявлені зміни в легенях. Встановлено діагноз: кіста нижньої 
частки правої легені. Рекомендовано динамічне спостереження. Рентген – архів втрачено. 
В 2010р. при черговому профогляді виявлено значний зріст даного утворення та його заповнення. 
Хворій запропоновано хірургічне лікування від якого вона категорично відмовилась.  
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Об’єктивний статус: Загальний стан відносно задовільний. Шкірні покрови бліді. Свідомість – ясна. 
Аускультативно: дихання в легенях везикулярне, амфоричне в нижньої частки правої легені, хрипів 
немає. При перкусії тимпаніт в нижньої частки правої легені. Тони серця ясні,  ритм правильний. Живіт 
м’який, безболісний. Набряків немає. 
Обстеження при госпиталізації: 
КТ ОГП від 19.08.2013: З права: в нижньої частки легені визначається гігантська порожнина з 
горизонтальним рівнем рідини, в навколишній тканині визначаються вогнищеві тіні. Зліва: легенева 
тканина без патологічних тіней. Висновок: абсцес правої легені.  

 
 
Загальний  аналіз крові від 19.08.2013р.: Hb-115г/л, эр-3,6*10¹²/л, Л-9,5*109/л, Ео – 2,5%, Ней- 50,9%, П – 
9,8%, Лім – 20,8%, Мон – 16,0%, ШОЕ – 25мм/ч. 
Загальний аналіз сечі від 19.08.2013 – без патолог. змін. 
28.08.2013р. виконана операція нижня лобектомія з права з приводу нагноївшейся кісти.  
Гістологія від 28.08.2013р.: Ознаки хронічного специфічного продуктивного гранулематозного 
(туберкульозного) запалення. 
 



Після стабілізації стану виписана зі стаціонару з подальшою консультацією фтизіатра. 
Обстеження в обласного протитуберкульозному диспансері: 
30.09.2013р. Представлено регтгенархівза 2010-2013р.р. з права – в нижньої частки гігантська 
порожнина, яка заповнена вмістом з включенням вапна, в S6 група вогнищевих тіней 
30.09.2013р.Обзорана рентгенограма + права бокова: З права – стан через 1 місяць після нижньої 
лобектомії, резекції середньої частки і резекції діафрагми; легеня зменшена в об’ємі; в проекції кореня і 
в середньо-задньому відділі – ланцюги танталових шві, з фіброзом навколішки. Корінь легені 
деформований. Зліва – без змін. З врахуванням рентген – архіву, даних КТ ОГП від 19.08.2013р. 
переважають ознаки туберкульозу правої легені. 
Мокротиння методом мікроскопії від 01.10.2013р. – КСБ – не виявлені. 
Мокротиння методом посіву від 01.10.2013р. – МБТ не виявлені. 
 
Висновок ЦЛКК  01.10.2013р.: ВДТБ (01.10.13) нижньої частки правої легені (вогнещевий) Дестр- 
МБТ- М- К- Резіс0 Гіст+ Кат3 Ког4 (2013). Стан після резекції нижньої частки правої легені з приводу 
теберкульозу (28.08.2013р.)  
Медикаментозна терапія: призначена протитуберкульозна терапія: Інтенсивна фаза: 60 доз 
ізоніазид0,3, рифампіцин0,6, піразинамід2,0, етамбутол1,2, у підтримуючій фазі: 120 доз ізоніазид0,3, 
рифампіцин0,6. Симптоматична терапія.  
11.10.2016р. після завершення курсу хіміотерапії хворого переведено в залишкові зміни перенесеного 
туберкульозу. 
 
Висновки/заключення/рекомендації: 
Даний випадок ілюструє нетиповий перебіг туберкульозу: У даної пацієнтки на протязі багатьох років 
визначалась кіста. 
Придбані (помилкові) кісти з'являються на ґрунті бронхоэктатических змін, після кашлюкових, корових, 
стафілококових пневмоній, травми. Причиною появи кісти легені пов'язано:з абсцесом легень; 
бронхоектатичної хворобою легенів; грибковими захворюваннями легенів. 
Хвороба часто проходить без ускладнень, в цьому випадку тривалий час відсутні клінічні ознаки або 
симптоми виражені неясно. При підвищенні тиску в кістозної порожнини: сама порожнина істотно 
зростає в розмірі; з'являються ціаноз; задишка; болить у грудях; порушується гемодинаміка; з'являється 
важка задуха. Якщо кісту ускладнює неспецифічна інфекція, з'являються: фебрильна температура; 
кашель; нейтрофільний лейкоцитоз; виділяється слизова гнійна мокрота, кисті з'являється рідина 
(виявляють при рентгенологічному дослідженні), зона перифокального запалення - по периферії. Дані 
особливості захворювання іноді дають привід лікарю встановити діагноз деструктивного туберкульозу 
легень, оскільки такий діагноз збігається з проявами множинних кіст легень, ускладнених вторинною 
інфекцією. Тільки клінічні дані дозволяють уникнути невірного висновку.  
Для правильної діагностики необхідно ретельне все стороннє клініко-рентгенологічне обстеження 
хворого з вдумливим аналізом усіх одержуваних при дослідженні даних. Однак, навіть маючі повний 
комплекс обстежень, провести диференційну діагностику туберкульозного процесу з онкопатологією не 
представляється можливим. В такому випадку необхідно проводити діагностичну торакотомію з 
верифікацією діагнозу.  

 


