
Рак печінки 

 

Пацієнт Щ., 58 років. 

Скарги при виявленні: на загальну слабкість, задишку, втрату апетиту, сухість в роті, невеликий 

кашель, зниження маси тіла до 20 кг за 2 роки, втрату апетиту, сухість в роті, свербіння шкіри. 

Анамнез хвороби: Вважає себе хворим близько 2 місяців тому, коли поступово наростали загальна 

слабкість та відчуття огиди від їжі, позови на блювоту. За медичною допомогою не звертався, не 

лікувався. За наполяганням родичів 21.01.2016р. був госпіталізований до інфекційного відділення 

районної лікарні. Хворого обстежено: 

Оглядова рентгенограма легень від 22.01.2016: На фоні двобічного емфізематозу – тінь округлої форми 

з проясненням в І-межребірїї з права 35-38мм, інтенсивне, гетерогенне, з не рівними контурами, малі 

кальцинати. Легеневий малюнок тяжистий, пневмофіброз, щільні вогнища. З ліва в верхньої частки 

поодинокі щільні вогнища на фоні пневмофіброзу. В синусі з права невелика кількість рідини.  

 
 

Загальний аналіз крові від 22.01.2016р.: Hb-79/л, ер-3,17/л, Л-25,5/л, П-4%, Сег-64%, Ео-3%, Мон-3%, 

Лім-27%, Тром.-377г/л, ШОЕ-2мм/ч. 

Мокротиння методом мікроскопії від 23.01.16 – КСП не виявлені. 

ЕКГ від 22.01.2016р.: ЧСС-121', тахіарітмія, неповна блокада ніжки п. Гіса з права.  

Консультація хірурга від 22.01.2016р.: Даних за гостру хірургічну патологію не має. 

Без погодження та консультації фтизіатра хворого каретою швидкої допомоги доставлено до обласного 

протитуберкульозного диспансеру. Враховуючи тяжкий стан пацієнта, за життєвими показниками, 

25.01.2016р. хворого госпіталізовано до лікарні.  

Скарги: на загальну слабкість, задишку, втрату апетиту, сухість в роті, невеликий кашель, зниження 

маси тіла до 20 кг за 2 роки, втрату апетиту, сухість в роті, свербіння шкіри. 

 Анамнез життя: Зі слів хворого венеричними, інфекційними захворюваннями не болів. Близько 2-3 

років були виявлені якісь зміни в легенях, але що саме не знає (туберкульоз?, абсцедуюча пневмонія?). З 

дитинства хворіє на іхтіоз. На туберкульоз, зі слів, раніше не хворів. Цукровий діабет заперечує. 

Алергологічний анамнез не обтяжений.  

Більш 20 років зловживає алкоголем. Не має постійного місця проживання. 

Об’єктивний статус: Загальний стан тяжкий. Зниженого харчування. Шкіра бліда, суха, шелешушиння. 

Свідомість ясна. Орієнтується в обстановці і часі. Аускультативно: дихання в легенях везикулярне, 

ослаблене в середньої частки з права, хрипів немає. Тони серця приглушені, тахіарітмія. ЧСС-98'. АТ- 

130/90мм.рт.ст.. Живіт м’який, болісний в правому підребірїї. Печінка збільшена (виступає з-під краю 

реберної дуги на 10-12 см). Набряків немає. 

Обстеження в стаціонарі при поступленні: 

Представлена оглядова рентгенограма легень від 22.01.2016:: В 1 сегменті правої легені є фокусна тінь 

2,5*3,2см середньої інтенсивності з не чіткими контурами та з проясненням в центрі. В середньої частки 



легені багато чисельні інтенсивні вогнища. Костальна плевра потовщена. Зовнішній  синус 

облітерований. В лівої легені - без патологічних змін. Корені легень структурні. В плевральних 

порожнинах рідини не має. Серце в межах норми. Висновок: Інфільтративний туберкульоз верхньої 

частки правої легені? Новоутворення правої легені? Рекомендовано КТ ОГП ( не проведено за тяжкості 

пацієнта - не транспортабельний). 

Загальний аналіз крові від 27.091.2016р.: Hb-80,7г/л, ер-2,9/л, Л-8,7/л, П-11%, Сег-66%, Ео-0%, Мон-

10%, Лім-13%, ШОЕ-30мм/ч. 

Біохімія крові від 01.02.2016р.: Заг. білок 20,9 г/л, заг. білірубін - 10,1 мкмоль/л, АЛТ-27, АСТ-55, 

тімолова пр.-1,5 од, сечовина -5,4ммоль/л, креатинін-43 мкмоль/л 

Мокротиння методом мікроскопії від 28.01.16 – КСП не виявлені. 

Мокротиння методом Gene-Xpert від 28.01.16 – МБТ не виявлені. 

Кров на ВІЛ від 27.01.2016р.: негативний 

Кров на HBsAg від 26.01.2016р.: негативний. 

Загальний аналіз сечі від 28.01.2016р.: в межах норми 

 

ЦВКК КЗ «ДОКЛПО «Фтизіатрія»ДОР» від 02.02.2016р.: ІТБ (02.02.2016) верхньої частки правої 

легені (інфільтративний) Дестр+ МБТ- М- МГ- К0 Резіст0 Гіст0 Кат2 Ког1 (2016). 

 

Медикаментозна терапія: противотуберкульозна терапія: інтенсивна фаза 60 доз за схемою H0,3, R0,6, 

Z2,0, E1,2, потім фаза підтримки в амбулаторних умовах: H0,3, R0,6. 

Дезінтоксикаційна, симптоматична терапія (глюкоза 5%, фізіологічний розчин, сульфокамфокаін, 

медоклав, метоклопрамід, фурасемід, вітамини гр. В). 

 

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

не покращувався. Зберігалися скарги з боку органів ШКТ. Зростали симптоми інтоксикації. Хворий 

відмовлявся від прийому будь яких ліків. Стан хворого прогресивно погіршувався та 25.02.2015р. 

констатована  біологічна смерть.  

 

Діагноз заключний клінічний: 

Основний: ІТБ (02.02.2016) верхньої частки правої легені (інфільтративний) Дестр+ МБТ- М- МГ- К0 

Резіст0 Гіст0 Кат2 Ког1 (2016). 

Ускладнення: Хронічне легеневе серце ст.. декомпенсації. СН ІІІст.. ДН ІІІст. Інтоксікаційний синдром. 

Кахексія. Анемія 

Супутній: Цироз печінки. ІХС: дифузний кардіосклероз з порушенням ритму по типу пароксизмальної 

тахікардії.. ХОЗЛ.  

Діагноз патологоанатомічний: 

Основний: Злоякісне новоутворення печінки (гістологічно – гепатоцелюлярна карцинома) з метастазами 

в верхню частку правої легені, прикореневі та біфуркаційні лімфовузли.  

Ускладнення: Венозне повнокров ҆є  та паренхіматозна дистрофія внутрішніх органів. ЕНабряк легень. 

Супутній: ХОЗЛ. 

 

Висновки/рекомендації: 

У даному випадку діагностична помилка викликана не дооцінкою лікарем стану хворого. Лікар не 

звернув уваги на патологічні зміни з боку ШКТ: печінка великих розмірів, виступає з  під краю реберної 

дуги на 10-12см при нормальних показниках біохімічного аналізу крові, диспепсичні явища (відсутність 

апетиту, нудота, зміни смаку), в анамнезі хр. алкоголізм. .  Наростання симптомів інтоксикації не могли 

бути обумовлені змінами в легенях. Не були здійсненні додаткові методи дослідження: УЗД, КТ ОГП, 

КТ ОБП, які дозволили встановити діагноз. Відсутність бактеріовиділення також не на користь 

туберкульозу.  

При відсутності бактеріовиділення діагноз туберкульоз необхідно ставити під сумнів та проводити 

додаткові методи дослідження для підтвердження діагнозу.  


