
Рак легенів 
 

Хворий С., 45 років.  

Скарги при виявленні: на загальну слабкість, зниження працездатності, пітливість. 

Анамнез хвороби: Хворого виявлено при черговому профілактичному огляді. Скарг не пред’являв. 

Направлено до лікаря-фтизіатра. Встановлено діагноз туберкульозу легень та направлено на стаціонарне 

лікування в обласний протитуберкульозний диспансер. 

Анамнез життя: Туберкульозом раніше не болів. Туб. контакт не встановлено. Проф. огляд проходів 

1,5 роки тому. Останнє ретгенобстеження 14.05.2011р.  

 ППФ від 14.05.2011р.: патологічних змін в легенях не має. 

Венеричні, інфекційні захворювання заперечує. Цукровий діабет заперечує. Алергологічний анамнез не 

обтяжений. Гемотрансфузій не було. 

Шкідливі звички заперечує.  

 Об єктивний статус: Загальний стан задовільний. Задовільного 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:  

Представлена Обзорна рентгенограма легень від 27.10.2012р., ППФ від 30.01.2013р.:  З права: за V 

ребром деформація легеневого малюнку,  мілкі малоінтенсивні вогнища. З ліва: за ІV ребром фокусна 

тінь до 2,5см з деструкцією, з тяжем в зовнішньому відділі к плеврі.  

Висновок: Інфільтративний туберкульоз верхньої долі лівої легені, ф. розпаду.  

       



 

Кров на ВІЛ від 19.01.2013 р. – антитіла до Віл не виявлені  

HbsAg 19.01.13 р. – не виявлено. 

Загальний аналіз крові 04.01.13 р.: лейк-10,2/л , ер-4,09, Hgb – 94,4 г/л, Сег-50,1%, Ео-2,4%, Мон-0,8%, 

Лім-38,4%,Тром.-304г/л, ШОЕ – 31 мм/год. 

Біохімія крові від 09.01.2013: Загальний білок 79,7г/л, загальний білірубін-9,7мкмоль/л, АЛТ-40U/L, 

АСТ-37 U/L, тимолова пр.-1,0од. 

Мокротиння методом мікроскопії від 03,04.01.13 р. – КУБ не виявлено. 

Мокротиння методом посіву на середу Мідлбрука від 04.01.13 р. – негативний. 

Харкотиння методом посіву від 04,05.01.13 р. – негативний.  

 

ЦВКК від 12.12.2013 р.: ВДТБ (16.01.13) верхньої частки лівої легені (інфільтративний) Дестр(+)  

МБТ(-) М(-) К(0) Резіст 0 Гіст0 Кат1 Ког1 (2013). Захворювання лівої легені? Рекомендовано КТ органів 

грудної порожнини. 

 

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.  

КТ ОГП не здійснено в зв’язку з відсутністю коштів у хворого. 

 

Перебіг захворювання (особливості): На фоні лікування препаратами І ряду відмічається погіршення 

стану у вигляді наростання скарг, відмічається негативна рентгенологічна динаміка. 

ППФ від 05.03.2016р., Обзорна рентгенограма легень від 20.04.2013р. : негативна рентгенологічна 

динаміка у вигляді зростання зу розмірах патологічної тіні зліва. Рекомендовано КТ ОГП. Консультація 

торокального онколога. 

        
 

Висновок засідання хірургічної ради: ВДТБ (16.01.13) верхньої частки лівої легені (інфільтративний) 

Дестр(+) МБТ(-) М(-) К(-) Резіст 0 Гіст0 Кат1 Ког1 (2013). Захворювання лівої легені.  

Показана резекція S1,2 лівої легені. 

 

13.05.2013р. проведено оперативне втручання: верхня лобектомія зліва.  



Гістологічне дослідження біопсійного матеріалу від 13.05.2013р.: помірно диференційований плоско 

клітинний рак, лімфовузли – метастаз пухлини. 

Мікроскопія біопсійного матеріалу від 13.05.2013р.: КУБ не виявлені. 

 

ЦЛКК від 12.06.2013р.: Даних за туберкульоз не має. Захворювання лівої легені. Лікування та 

спостереження у онколога.  

  

Заключення/рекомендації: 

  Хворі на туберкульоз легенів у віці старше 40 років мають розглядатися як особи, які мають 

ризик захворіти на рак легені. 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. 

 


