
Туберкульоз очей 

 

Хвора І., 54 роки. 

Скарги при поступленні до стаціонару: на почервоніння, болючість, сльозотечу, відчуття різі, 

припухлість обох очей. 

Анамнез хвороби: Вважає себе хворою з грудня 2012 р., коли з'явилися перераховані вище скарги.  

Пролікована протизапальними препаратами широкого спектру дії, місцева терапія. На тлі проведеного 

лікування динаміка є дуже слабкою, практично відсутня. Направлена до фтизіоофтальмолога. 

Запідозрені туб. зміни 

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

заперечує. Алергологічний анамнез не є обтяженим. Гемотрансфузій не було. Гіпертонічна хвороба ІІ 

ст. 

Об’єктивний статус: Загальний стан задовільний. Задовільне харчування. Шкіра звичайного 

забарвлення. Свідомість є ясною. В обстановці і часі орієнтується. Аускультативно: дихання в легенях 

везикулярне, хрипів немає. Тони серця гучні, ритм правильний. Живіт м'який, безболісний. Печінка не є 

збільшеною. Набряків немає. 

Status oculi: 

Vis OD – 0,3 н/к 

Vis OS – 0,3 н/к 

Очі подразнені, змішана ін'єкція. На ендотелії рогівки безліч дрібних «сальних» преципітатів. 

Очне дно: диск зорового нерву блідо-рожевий, межі чіткі, судини звичайні  

Обстеження у стаціонарі при надходженні: 

Представлена флюорограма легень від 09.01.2013: легені – без видимих патологічних змін.   

Загальний аналіз крові від 15.01.2013 р.: Hb-115,2г/л, ер-3,76/л, Л-6,82/л, Сег-56,8%, Е-0,2%, Мон-9,5%, 

Лімф.-31,2%,Тромб.-306г/л, ШОЕ-54мм/ч. 

Біохімія крови від 15.01.2013: Заг. білок 106,0 г/л, заг. білірубін-17,3мкмоль/л, АЛТ-14, АСТ-20, 

тимолова пр.-2,2 од. 
 

ЦВКК от 2.01.2013 р.: Поставлено діагноз: ВДТБ (16.01.2013) обох очей, генералізований увеїт обох 

очей Дестр- МБТ0 М0 К0 Резист0 Гист0 Кат1 Ког1(2013).  

Медикаментозна терапія: протитуберкульозна терапія: Інтенсивна фаза: 60 доз H0,3, R0,45, Z1,5, S1,0. 

Етамбутол є протипоказаним. 

Симптоматична терапія. 

Перебіг захворювання (особливості): Після проведеної інтенсивної фази протитуберкульозної терапії 

відмічається значна позитивна динаміка у вигляді зникнення скарб, запальних змін в обох очах, 

відновлення зору, повне розсмоктування преципітатів. 

Status oculi: 

Vis OD – 1,0 н/к 

Vis OS – 1,0 н/к 

Очі зовнішньо є спокійними. Рогівка прозора, сферична, блискуча. 

Очне дно: диск зорового нерву блідо-рожевий, межі чіткі, ретинальні судини звичайні. 
 

Амбулаторне лікування: Після проведеної інтенсивної фази виписана під нагляд лікаря-фтизіатра за 

місцем диспансерного нагляду. Продовжувала контрольоване лікування в підтримуючій фазі: 120 доз 

H0,3, R0,45. 

20.08.2013 р. переведена в категорію 5.1 по закінченні основного курсу хіміотерапії. 



 

Висновок/рекомендації: 

Наявність «сальних» преципітатів на рогівці – клінічний признак, який дозволяє запідозрити 

туберкульоз. Більш достовірну картину дає флуоресцентна ангіографія очного дна (ФАГ) та 

спектральна оптична когерентна томографія високої роздільної здатності. Ці методи, хоча і не 

дають 100% специфічного результату, є більш надійними у встановленні ймовірної 

туберкульозної етіології, і , зокрема, активності процесу. За відсутності цих досліджень лікарі 

вимушені застосовувати пробне лікування. На щастя, у даному випадку воно виявилося 

ефективним і довело туберкульозну етіологію увеїту. Проте, необхідно зазначити, що у випадку 

відсутності позитивної динаміки у відповіді паралельно з пошуком іншої етіології треба було б 

довести протитуберкульозну терапії до кінця, тобто забезпечити прийняття всіх 120 доз. 

  

 


