
Туберкульома 
 

Хворий Т., 35 років.  
Скарги при виявленні: на загальну слабкість, зниження працездатності, кашель з виділенням 
мокротиння, субфібрільну температуру тіла. 
Анамнез хвороби: Захворів гостро 12.02.2016р., коли підвищилась температура тіла до 38°-39°. 
Звернувся до сімейного лікаря. Лікувався амбулаторно препаратами широкого спектру дії (азітроміцин) 
3 дні. При рентгенологічному обстежені виявлені зміни в верхньої частки правої легені. 

 
Представлена Обзорна рентгенограма легень від 17.02.2016р.: В верхньої частки правої легені в 
проекції S2 ділянка зниженої воздушності легеневої тканини. Корені тяжисті. Серце – без особливостей.  
Висновок: Пневмонія верхньої долі правої легені, вогнищева.   
Мокротиння не досліджувалось. Хворого направлено до терапевтичного відділення на до обстеження та 
лікування.  
Знаходився на стаціонарному лікуванні з 18.02.2016р. по 26.02.2016р..  
Анамнез життя: Туберкульозом раніше не болів. Туб. контакт не встановлено. Проф. огляд проходів 
щорічно. Останнє ретгенобстеження в 2015р. Зі слів хворого – без патологічних змін. 
Венеричні, інфекційні захворювання заперечує. Цукровий діабет заперечує. Алергологічний анамнез не 
обтяжений. Гемотрансфузій не було. 
Шкідливі звички заперечує.  
 Об єктивний статус: Загальний стан не задовільний. Зниженого харчування. Шкіра звичного кольору. 
Свідомість ясна. В обстановці та часі орієнтується. Аускультативно: дихання везикулярне на всьому 
тяжінні, поодинокі сухі хрипи. Перкуторно: ясний у всіх відділах. Тони серця ясні, ритм правильний. 
Живіт м'який, безболісний. Печінка не збільшена. Фізіологічні відправлення не порушені.   
Обстеження в стаціонарі при вступі:  
Загальний аналіз крові 19.02.16р.: лейк-7,0/л , ер-4,09*10 12/л, Hgb – 154 г/л, Сег-60%, Ео-2%, Мон-4%, 
П-3%,   Лім-31%, ШОЕ – 10 мм/год. 
Загальний аналіз мокротиння від 17.02.2016р.: епітелій плоский-багато, Л-40-45 в п/з, альвеолярні 
макрофаги-7-8 в п/з, знайдені коки гр..+ 
Мокротиння методом мікроскопії від 19.02.2016р. – КУБ не виявлено. 
Обзорна рентгенограма легень від 24.02.2016р.: В верхньої частки правої легені в проекції S2 ділянка 
зниженої воздушності легеневої тканини. Корені тяжисті. Серце – без особливостей.  



 
Комп’ютерна томографія ОГП від 25.02.2016р.: В верхньої частки правої легені (S2) визначається 
гиперденсивне вогнище 1,8*1,2 см з  променевим контуром зв’язаним з коренем. Трахея та бронхи 
проходимо.  Лімфовузли не збільшені. Висновок: Периферійне захворювання верхньої частки правої 
легені (S2). 

 
 
Консультація онколога від 26.02.2016р.: Периферійне новоутворення верхньої частки правої легені.  Кл. 
гр.. 1а. Рекомендовано консультація фтизіатра. 
Консультація фтизіатра від 01.03.2016р.: Проведено дообстеження: 
Мокротиння методом мікроскопії від 01.03.16р. – КУБ не виявлено. 
Мокротиння методом   Gene-Xpert від 01.03.16р. – МБТ не виявлено. 
Рекомендовано КТ ОГП з контрастуванням. 
Комп’ютерна томографія ОГП з контрастуванням від 03.03.2016р.: З права в паренхімі S3 
визначається округле утворення з променевими контурами, щільністю до 43 од.HU.  Визначається 
підходящий к утворенню бронх, який там обривається. В оточуючій паренхімі і в паренхімі лівої легені 
– без вогнищевих та інфільтративних тіней. Трахея, головний, часткові бронхи проходимі. В 
середостінні і в пахвових областях збільшені лімфовузли не визначаються. Висновок: КТ признаки 
периферійного захворювання верхньої частки правої легені. 



 
 
Висновок ЦЛКК від 04.03.2016р.: переконливих даних за туберкульоз не має. Консультація лікаря-
онколога. 
Хворого госпіталізовано до торо кального центру міської лікарні №4. 
Обстеження в стаціонарі при вступі:  
Комп’ютерна томографія ОГП з контрастуванням від 03.03.2016р.: Висновок: КТ признаки 
периферійного захворювання верхньої частки правої легені. 
Фіброброхоскопія від 10.03.2016р.: субатрофічний бронхіт. 
УЗД органів брючної порожнини та нирок від 11.03.2016р.: Не прямі ознаки діскенезії жовчовивідних 
шляхів, поліп жовчного міхура, дифузні зміни нирок. 
Операція від 15.03.2016р.: Торакотомія з права. Атипова резекція верхньої частки правої легені. 
Гістологія №10827-31 від 22.03.2016р.: Ознаки хронічного специфічного продуктивного 
гранулематозного (туберкульозного) запалення. 
 
Хворого направлено до лікаря-фтизіатра. 
Висновок ЦЛКК від 28.03.2016р.: ВДТБ (28.03.16) верхньої частки правої легені (інфільтративний) 
Дестр- МБТ- М- МГ- К0 Резіс0 Гіст+ Кат3 Ког3 (2016). Стан після резекції верхньої частки правої легені 
з приводу теберкульоми (15.03.2016р.)  
Медикаментозна терапія: призначена протитуберкульозна терапія: Інтенсивна фаза: 60 доз – ізоніазид 
0,3, рифампіцин 0,6, піразинамід 2,0, етамбутол 1,2, 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. 

 



Заключення/рекомендації: 
  Хворі молодше 40 років в першу чергу повинні розглядатись як особи з найбільш вірогідністю 
захворювання на туберкульоз, ніж на онкозахворювання. Периферичний рак легень може тривалий час 
не мати клінічних проявів, тому нерідко його виявляють при рентгенологічному обстеженні. Результати 
об'єктивного обстеження часто недостатньо інформативні. При обох захворюваннях аускультативні 
зміни незначні, сухі хрипи над обмеженою ділянкою легень частіше виявляють у хворих на рак легенів. 
Пухлина може локалізуватися у верхній частці легені, мати незначні розміри, нечіткі контури. 
Гемограма при інфільтративному туберкульозі та раку легенів дуже схожа, хоча при раку частіше 
спостерігають значне збільшення ШОЕ, анемію. Помірний лейкоцитоз буває при обох захворюваннях. 
Важливе багаторазове цитологічне дослідження мокротиння, пошуки МБТ. 
  Для правильної діагностики необхідно ретельне всестороннє 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. 


