
Туберкульоз з розширеною резистентністю (ефект операції) 
 

Хворий Н., 42 роки.  
Скарги при виявленні: на загальну слабкість, зниження працездатності, пітливість, задишку при 
незначної фізичному навантаженні, кашель з мокротинням. 
Анамнез хвороби: Хворого виявлено, за рентгенологічними данними, при профілактичному огляді. 
Скарг не пред’являв. Направлено до лікаря-фтизіатра. При до обстеженні виявлено бактеріовиділення. 
Встановлено діагноз туберкульозу легень та направлено на стаціонарне лікування в міський 
протитуберкульозний диспансер. 
Анамнез життя: Туберкульозом раніше не болів. Туб. контакт не встановлено. Зі слів хворого проф. 
огляд проходів 5 років тому.  
Венеричні, інфекційні захворювання заперечує. Цукровий діабет заперечує. Алергологічний анамнез не 
обтяжений. Гемотрансфузій не було. 
Шкідливі звички заперечує.  
 Об єктивний статус: Загальний стан відносно задовільний. Задовільного харчування. Шкіра звичного 
кольору. Свідомість ясна. В обстановці та часі орієнтується. Аускультативно: дихання везикулярне на 
всьому тяжінні, поодинокі сухі хрипи. Перкуторно: в верхньої частки правої легені – притуплення 
перкуторного звуку, у других відділах ясний. 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 08.01.2016р.:  З права: верхня частка легені частково 
зруйнована, в ній визначаються декілька порожнин розпаду з широкими стінками, нижче масивна 
інфільтрація легеневої тканини, в нижньої частки різнокаліберні вогнищеві тіні, ділянка розпаду до 
1,5см. З ліва: в верхньо-середніх легеневих полях неоднорідна інфільтрація легеневої тканини, 
поліморфні вогнищеві тіні.  
Висновок: Фіброзно – кавернозний туберкульоз легень.  

       
 
Кров на ВІЛ від 01.02.2016 р. – антитіла до Віл не виявлені  
RW від 06.02.2016 р. – не гативний. 
Мокротиння методом мікроскопії від 05,06.02.2016р. – КУБ 2+. 
Мокротиння методом посіву на середу Мідлбрука від 26.01.2016 р. – виявлені МБТ. 
Харкотиння методом посіву від 26.01.2016р. – виявлені МБТ. 



 
ЦВКК від 02.02.2016 р.: РифТБ (02.02.2016) легень (дисемінований) Дестр(+)  МБТ(+) М(+) МГ(+) К(0) 
Риф+ Резіст0 Гіст0 Кат4 (ВДТБ) Ког1 (2016).  
Медикаментозна терапія: призначена протитуберкульозна терапія: Інтенсивна фаза: 240 доз, 
піразинамід, капреоміцин, лефохлоксацин, етіонамид, циклосерин до отримання результатів тесту 
медикаментозної чутливості. Симптоматична терапія.  
10.03.2016р. отримано результат тесту медикаментозної чутливості посіву мокротиння від 26.01.2016р.: 
стійкість до ізоніазиду, рифампіцину, етамбутолу, стрептоміцину, амікацину, моксіфлоксацину. 
Чутливість к піразінамиду, лефофлоксацину, капреоміцину. 
ЦВКК ХРТБ від 15.03.2016 р.: РРТБ (туберкульоз з розширеною резистентністю) (02.02.2016) легень 
(дисемінований) Дестр(+) МБТ(+) М(+) МГ(+) К(+) Риф+ Резіст+ (H,R,E,S,Am,Mfx) Гіст0 Кат4 (ВДТБ) 
Ког1(2016).  
Медикаментозна терапія: призначена протитуберкульозна терапія: Інтенсивна фаза: 240 доз, 
піразинамід, капреоміцин, лефохлоксацин, етіонамид, циклосерин, PAS. Симптоматична терапія.  
 
Перебіг захворювання (особливості): На фоні лікування препаратами ІІ ряду часткове покращення 
стану хворого у вигляді зменшення скарг, відмічається незначна позитивна рентгенологічна динаміка у 
вигляді часткового розсмоктування вогнищ. Однак, не зважаючи на протитуберкульозну терапію 
зберігається бактеріовиділення.  
Обзорна рентгенограма легень від 15.07.2016р. : незначна позитивна рентгенологічна динаміка у 
вигляді часткового розсмоктування вогнищ. 

 
 
Медичну документацію представлено на ЦЛКК ХРТБ в зв’язку з неефективністю протитуберкульозної 
терапії. 
ЦВКК ХРТБ від 27.07.2016 р.: РРТБ (туберкульоз з розширеною резистентністю) (27.07.2016) легень 
(фіброзно-кавернозний) Дестр(+) МБТ(+) М(+) МГ(+) К(+) Риф+ Резіст+ 
(H,R,E,S,Am,Mfx,Et,Km,Ofx,PAS) Гіст0 Кат4 Ког3(2016). Організовано повторний курс лікування з 
урахуванням можливості хірургічного етапу, високої прихильності хворого до лікування та можливості 
призначення адекватної схеми лікування. 
Медикаментозна терапія: призначена протитуберкульозна терапія: Інтенсивна фаза: 240 доз, 
піразинамід, капреоміцин, моксифлоксацин, етіонамид, циклосерин, лінезолід, кларітроміцин, PAS. 
Симптоматична терапія.  
04.08.2016р. хворого госпіталізовано до легенево-хірургічного відділення обласної протитуберкульозної 
лікарні. 



Загальний аналіз крові 05.08.2016р.: лейк-4,6/л , ер-4,1, Hgb – 126,2 г/л, Сег-37%, Ео-14%, Мон-01%, 
Лім-28%,Тром.-246г/л, ШОЕ – 20мм/год. 
Біохімія крові від 05.08.2016р.: Загальний білок 74,6/л, загальний білірубін-8,9мкмоль/л, АЛТ-25U/L, 
АСТ-18U/L, тимолова пр.-2,0од. 
Висновок засідання хірургічної ради 12.08.2016р.: Хворому запропоновано 2-етапне хірургічне 
лікування у вигляді верхньої лобектомії з права з від термінованою 5-реберною корегованою 
торакопластикою з приводу РРТБ (туберкульоз з розширеною резистентністю) (27.07.2016) легень 
(фіброзно-кавернозний) Дестр(+) МБТ(+) М(+) МГ(+) К(+) Риф+ Резіст+ 
(H,R,E,S,Am,Mfx,Et,Km,Ofx,PAS) Гіст0 Кат4 Ког3(2016). 

  
06.09.2016р. проведено оперативне втручання: верхня лобектомія з права.  
12.10.2016р. проведено оперативне втручання: 5-реберна корегована торакопластика з права. 
Гістологічне дослідження біопсійного матеріалу від 13.05.2013р.: вогнища казеозного некрозу, 
епітеліодні гранульоми з наявністю клітин Пірагова-Лангханса. 
Мікроскопія біопсійного матеріалу від 06.09.2016р.: КУБ не виявлені. 

 
В посляопераціоному періоді хворий отримував протитуберкульозну терапію в повному обсязі згідно 
результатів чутливості. Через два місіці після операції у хворого припинилось бактеріовиділення та 
відзначається позитивна рентгенологічна динаміка. 



 
Обзорна рентгенограма легень від 14.12.2016р. : з права: остаточна плевральна порожнина загоїлась, газ 
в легеневої тканини розсмоктався. Зліва: В S1-2 конгломерат фокусних тіней та вогнищ середньої 
інтенсивності з чіткими контурами на фоні фіброзу. 
 
Заключення/рекомендації: 
  Комплексне хірургічне лікування є останнім можливим засобом у лікуванні пацієнтів з 
туберкульозом легень з розширеною резистентністю в умовах погіршення епідеміологічної ситуації в 
Україні. Комплексне хірургічне лікування хворих повинно включати: оперативне лікування, 
консервативну протитуберкульозну терапію із застосуванням сучасних режимів прийому препаратів ІІ 
ряду і антибіотиків активних у відношенні МБТ. За умовою проведення оперативного лікування при  
стабілізації туберкульозного процесу, досягнення можливої компенсації фізіологічних функцій систем 

 організму, задовільний загальний стан хворого, відсутність соматичної патології в стані суб  або 
декомпенсації та проведення адекватної протитуберкульозної терапії, можливо досягнути значних 
позитивних результатів лікування у вигляді припинення бактеріовиділення та загоєння порожнин 
розпаду у коллатеральної легені.  
 


