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Аналіз змін рівня матриксної металопротеїнази-9 
і тканинного інгібітора матриксних 
металопротеїназ-1 при вперше діагностованому 
легеневому туберкульозі з різним профілем 
резистентності збудника

Мета роботи	—	проаналізувати	зміни	показників	матриксної	металопротеїнази-9	(ММП-9)	 і	тка-
нинного	 інгібітора	 матриксних	 металопротеїназ-1	 (ТІМП-1)	 у	 хворих	 на	 вперше	 діагностований	
деструктивний	 туберкульоз	 (ВДТБ)	 легень	 з	 різним	 профілем	 резистентності	 збудника	 залежно	 від	
перебігу	туберкульозного	процесу.

Матеріали та методи.	 До	 проспективного	 когортного	 дослідження	 було	 залучено	 124	 хворих	 на	
ВДТБ	легень	 із	деструкцією	та	бактеріовиділенням,	які	лікувались	в	Харківському	обласному	проти-
туберкульозному	диспансері	№	1	у	2014—2017	рр.	Пацієнтів	розподілили	на	дві	групи:	група	І	(n	=	84)	—	
хворі	на	туберкульоз	легень	з	множинною	лікарською	стійкістю	(МЛС-ТБ),	група	ІІ	(n	=	40)	—	хворі	на	
чутливий	туберкульоз	(ЧТБ).	Кожну	групу	розділили	на	дві	підгрупи	залежно	від	результатів	лікуван-
ня.	До	підгруп	Іа	(n	=	56)	та	ІІа	(n	=	28)	залучено	хворих	з	ефективним	лікуванням,	до	підгруп	Іб	(n	=	28)	
та	ІІб	(n	=	12)	—	хворих	з	неефективним	лікуванням.	За	віком	та	співвідношенням	статей	групи	були	
порівнянними.	Проводили	забір	крові	зранку	натще	на	початку	лікування,	через	2	та	3	міс	від	початку	
лікування.	Рівень	ММП-9	та	ТІМП-1	у	сироватці	крові	досліджували	методом	імуноферментного	ана-
лізу	за	допомогою	тест-системи	Human	MMP-9	Platinum	ELISA	та	Human	TIMP-1	Platinum	ELISA	на	
аналізаторі	Labline-90	(Австрія).	

Результати та обговорення. Вміст	ММП-9	за	3	міс	збільшився	в	обох	групах,	але	 інтенсивнішою	
динаміка	наростання	була	у	групі	ЧТБ.	Рівень	ТІМП-1	також	підвищився	за	3	міс	лікування	в	обох	гру-
пах,	інтенсивнішою	ця	динаміка	була	у	групі	ІІ.	У	нормі	величина	співвідношення	ММП/ТІМП	набли-
жується	до	1.	Під	час	лікування	виразнішою	динаміка	зменшення	величини	співвідношення	ММП-9/
ТІМП-1	була	у	групі	ІІ	(на	25,0	проти	16,6	%).	У	групі	хворих	на	МЛС-ТБ	на	початку	лікування	цей	
показник	був	нижчим	у	групі	Іа	порівняно	з	групою	Іб	(р	<	0,001).	Зменшення	величини	співвідношення	
ММП-9/ТІМП-1	через	3	міс	лікування	було	виразнішим	у	групі	Іб	(на	25,0	проти	7,5	%).	У	групі	хворих	
на	ЧТБ	на	початку	лікування	вищий	показник	також	зареєстровано	у	пацієнтів	з	неефективним	лікуван-
ням.	На	тлі	лікування	протягом	3	міс	відбулось	зниження	величини	співвідношення	ММП/ТІМП	у	ІІа	
та	ІІб,	але	виразнішою	динаміка	зниження	була	у	групі	неефективного	лікування	(на	41	проти	10	%).	

Висновки.	 На	 тлі	 антимікобактеріальної	 терапії	 спостерігали	 швидший	 початок	 процесів	 загоєння	
легень	у	пацієнтів	із	ЧТБ	легень	порівняно	із	хворими	на	МЛС-ТБ.	Про	це	свідчать	показники	ММП-9,	
ТІМП-1	 та	 їхнє	 співвідношення.	 Рівень	 ТІМП-1	 був	 вищим	 через	 3	 міс	 лікування	 та	 демонстрував	
інтенсивнішу	динаміку	зростання	у	хворих	на	ЧТБ,	що	свідчить	про	сприятливіший	перебіг	захворю-
вання	 у	 цій	 групі	 та	 раніший	 початок	 процесів	 загоєння	 деструкції	 легеневої	 тканини.	 Інтенсивнішу	
динаміку	зниження	величини	співвідношення	ММП-9/ТІМП-1	спостерігали	у	хворих	з	несприятли-
вим	перебігом	туберкульозного	процесу,	що	свідчить	про	більші	зміни	у	сполучній	тканині	легень.

Ключовіслова
Туберкульоз, матриксна металопротеїназа, тканинний інгібітор матриксних металопротеїназ.
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Перебудова	сполучної	тканини	легень	регу-
люється	 дією	 протеолітичних	 ферментів,	

зокрема	 матриксних	 металопротеїназ	 (ММП)	
та	їхніх	природних	інгібіторів	і	супроводжуєть-
ся	змінами	у	матриксі	сполучної	тканини,	пору-
шенням	будови	колагенових	волокон	та	підви-
щенням	 рівня	 патологічного	 колагену	 на	 тлі	
стимуляції	ренін—ангіотензин—альдостеронової	
системи	[2].

Матриксні	металопротеїнази	є	родиною	Zn-	та	
Са-залежних	ендопептидаз,	які	беруть	участь	у	
перебудові	компонентів	позаклітинного	матрик-
су.	Матриксна	металопротеїназа-9	—	(желатина-
за	В)	належить	до	підродини	желатиназ,	здатна	
гідролізувати	колаген	V	 і	 ІV	типу	та	еластин	у	
складі	базальних	мембран.	Основними	клітина-
ми-продуцентами	 ММП-9	 є	 макрофаги.	 Також	
ММП-9	 сприяє	 міграції	 нейтрофілів	 крізь	 ба	-
зальну	мембрану	[2,	10].

У	 фізіологічних	 умовах	 активність	 ММП-9	
регулюється	тканинним	інгібітором	металопро-
теїназ-1	(ТІМП-1),	який	є	специфічним	 інгібі-
тором	для	цієї	ММП	та	локалізується	у	міжклі-
тинному	просторі.	У	нормі	величина	співвідно-
шення	 ММП/ТІМП	 має	 наближатися	 до	 1.	
Значне	 переважання	 рівня	 ММП	 над	 вмістом	
ТІМП	 спричиняє	 руйнацію	 компонентів	 поза-
клітинного	 матриксу	 [6,	 7].	 Через	 надмірну	
активацію	ММП-9	та	зниження	синтезу	ТІМП-1	
відбувається	 руйнація	 колагенових	 волокон	 у	
легенях	[11],	що	призводить	до	утворення	порож-
нин	деструкції	[1,	3].	У	нормальних	умовах	клі-
тини	легень	не	експресують	ММП-9.	При	інфек-
ційних	 та	 запальних	 процесах	 клітини	 бронхі-
ального	епітелію,	альвеолярні	клітини,	клітини	
гладеньких	 м’язів	 та	 фібробласти	 починають	
синтезувати	 ММП-9.	 При	 туберкульозі	 (ТБ)	
мікобактерії	туберкульозу	(МБТ)	здатні	стиму-
лювати	експресію	ММП-9	в	організмі	хазяїна.	Її	
рівень	може	втричі	перевищувати	показник	здо-
рових	осіб	[4,	8,	9].	Інфікування	МБТ	епітеліо-
їдних	клітин	призводить	до	зниження	експресії	
ТІМП-1	[5].

Таким	чином,	ММП	і	ТІМП	відіграють	клю-
чову	 роль	 у	 метаболізмі	 сполучної	 тканини,	
зокрема	легеневої,	беруть	участь	у	процесах,	що	
потребують	продукції	та	міграції	клітин,	та	пере-
будові	позаклітинного	матриксу	за	різних	пато-
логічних	станів.	Вищі	рівні	ММП-9	спостеріга-
ються	у	хворих	на	ТБ	з	великими	процесами.

Мета роботи	—	проаналізувати	зміни	показ-
ників	 ММП-9	 та	 ТІМП-1	 у	 хворих	 на	 вперше	
діагностований	деструктивний	туберкульоз	ле	-
гень	з	різним	профілем	резистентності	збудни-
ка	 залежно	 від	 перебігу	 туберкульозного	 про-
цесу.

Матеріалитаметоди
До	 проспективного	 когортного	 дослідження	

було	залучено	124	хворих	на	вперше	діагносто-
ваний	ТБ	легень	із	деструкцією	та	бактеріовиді-
ленням,	які	лікувались	в	Харківському	обласно-
му	 протитуберкульозному	 диспансері	 №	 1	 у	
2014—2017	рр.	відповідно	до	наказу	МОЗ	Украї-
ни	№	620	від	14.09.2014	р.	Пацієнтів	розподілили	
на	дві	групи:	група	І	(n	=	84)	—	хворі	на	ТБ	легень	
з	множинною	лікарською	стійкістю	(МЛС-ТБ),	
група	ІІ	(n	=	40)	—	хворі	на	чутливий	ТБ	(ЧТБ).	
Кожну	групу	розділили	на	дві	підгрупи	залежно	
від	результатів	лікування.	До	підгруп	Іа	(n	=	56)	
та	 ІІа	 (n	 =	 28)	 залучено	 хворих	 з	 ефективним	
лікуванням,	 до	 підгруп	 Іб	 (n	 =	 28)	 та	 ІІб	
(n	=	12)	—	хворих	з	неефективним	лікуванням.

За	 віком	 та	 співвідношенням	 статей	 групи	
були	 порівнянними.	 Середній	 вік	 пацієнтів	 у	
групі	І	становив	37,1	року,	у	групі	ІІ	—	36,7	року.	
У	групі	І	жінок	було	40,5	%,	чоловіків	—	59,5	%,	
у	групі	ІІ	—	відповідно	40	та	60	%.	

Проводили	забір	крові	зранку	натще	на	почат-
ку	лікування,	через	2	та	3	міс	від	початку	ліку-
вання.	 Рівень	 ММП-9	 та	 ТІМП-1	 у	 сироватці	
крові	досліджували	методом	імуноферментного	
аналізу	 за	 допомогою	 тест-системи	 Human	
MMP-9	 Platinum	 ELISA	 та	 Human	 TIMP-1	
Platinum	ELISA	(affymetrixe	Biocsience,	Австрія)	
на	аналізаторі	Labline-90	(Австрія)	відповідно	до	
інструкції	виробника.	

Статистичну	 обробку	 отриманих	 результатів	
проводили	методом	аналізу	таблиць	спряженос-
ті	за	допомогою	пакета	програм	Statistica	Basic	
Academic	 13	 for	 Windows	 та	 Statistica	 8.0.	 Для	
кількісних	 показників	 розраховували	 медіану.	
Для	визначення	різниці	між	групами	використо-
вували	 метод	 непараметричної	 статистики	 для	
незв’язаних	вибірок	з	використанням	критерію	
Манна—Уїтні	та	критерію	знаків.	

Результатитаобговорення
На	початку	лікування	рівень	ММП-9	у	групі	І	

становив	 361,5	 нг/мл,	 через	 2	 міс	 лікування	 —	
364,4	нг/мл,	через	3	міс	лікування	—	373,8	нг/мл,	
у	групі	ІІ	—	відповідно	353,8;	384,9	і	379,9	нг/мл	
(рис.	1).	

Вміст	ТІМП-1	у	групі	І	на	початку	лікування	
становив	 128,2	 нг/мл,	 через	 2	 міс	 лікування	 —	
163,1	нг/мл,	через	3	міс	—	163,3	нг/мл,	у	групі	ІІ	—	
відповідно	125,1;	168,3	та	174	нг/мл	(рис.	2).	Через	
3	 міс	 цей	 показник	 у	 групі	 І	 був	 статистично	
значущо	нижче	на	6,52	%.	

Підвищення	рівня	ТІМП-1	супроводжувалося	
зростанням	вмісту	ММП-9	на	тлі	лікування.	Про	
це	свідчить	величина	коефіцієнта	кореляції	між	
ними	 через	 2	 міс	 лікування	 у	 групі	 І	 (r	 =	 0,79;	
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p	 =	 0,00001)	 через	 3	 міс	 у	 групі	 І	 (r	 =	 0,8;	
p	=	0,00001)	та	у	групі	ІІ	(r	=	0,64,	p	=	0,005).

Для	 оцінки	 балансу	 між	 процесами	 руйнації	
та	репарації	тканин	використовували	величину	
співвідношення	 ММП-9/ТІМП-1.	 На	 початку	
лікування	 цей	 показник	 у	 групі	 І	 становив	 2,7,	
через	2	міс	—	2,3,	через	3	міс	—	2,25,	у	групі	ІІ	—	
відповідно	2,9,	2,3	та	2,18.	Отже,	під	час	лікуван-
ня	інтенсивнішу	динаміку	зменшення	величини	
співвідношення	 відзначено	 у	 групі	 ІІ,	 де	 цей	
показник	знизився	на	25,0	%	порівняно	із	16,6	%	
у	групі	І	(рис.	3).	

Проведено	аналіз	досліджуваних	показників	з	
урахуванням	ефективності	лікування.

На	початку	лікування	рівень	ТІМП-1	у	хворих	
на	 МЛС-ТБ	 у	 групі	 Іа	 становив	 139,2	 нг/мл,	 у	
групі	Іб	—	126	нг/мл,	через	2	міс	лікування	—	від-
повідно	164,8	та	159,1	нг/мл,	через	3	міс	—	171,9	
і	154,8	нг/мл	(рис.	4).

У	хворих	на	ЧТБ	вміст	ТІМП	на	початку	ліку-
вання	у	групі	ІІа	становив	126,49	нг/мл,	у	групі	
ІІб	—	104,48	нг/мл,	через	2	міс	лікування	—	від-
повідно	163,28	та	168,29	нг/мл,	через	3	міс	—	174	
і	168,8	нг/мл	(рис.	5).	

Рівень	ММП-9	на	початку	лікування	у	хворих	
на	МЛС-ТБ	становив	361,5	нг/мл	у	групі	Іа,	та	
366,5	нг/мл	—	у	групі	Іб,	через	2	міс	лікування	—	

відповідно	364,4	і	376,75	нг/мл,	через	3	міс	—399,7	
та	347,7	нг/мл	(рис.	6).	

У	хворих	на	ЧТБ	вміст	ММП-9	у	групі	ІІа	на	
початку	лікування	становив	343,97	нг/мл,	у	групі	
ІІб	—	388,89	нг/мл,	через	2	міс	лікування	—	від-
повідно	 369,74	 та	 384,9	 нг/мл,	 через	 3	 	 міс	 —	
375,39	і	383,32	нг/мл	(рис.	7).	

Таким	чином,	на	тлі	лікування	протягом	3	міс	
відбулось	 збільшення	 вмісту	 ТІМП-1	 у	 двох	
групах:	 у	 групі	 Іа	 —	 на	 23,5	 %,	 у	 групі	 Іб	 —	 на	
22,8	 %.	 У	 хворих	 на	 ЧТБ	 також	 зареєст	ровано	
підвищення	рівня	ТІМП-1:		у	групі	ІІа	на	37,5	%,	
а	у	групі	ІІб	—	на	62	%.	Динаміка	рівня	ММП-9	

Рис. 1. РівеньММП-9ухворихзрізноючутливістю
мікобактерійтуберкульозу(p<0,05)

Рис. 3. ВеличинаспіввідношенняММП-9/ТІМП-1
ухворихзрізноючутливістюМБТ

Рис. 2.РівеньТІМП-1ухворихзрізноючутливістю
мікобактерійтуберкульозу(p<0,05)

Рис. 4.РівеньТІМП-1ухворихнаМЛС-ТБ

Рис. 5.РівеньТІМП-1ухворихнаЧТБ
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у	групах	суттєво	відрізнялась:	у	групі	Іа	відбулось	
підвищення	рівня	на	10,6	%,	а	у	групі	Іб	—	зни-
ження	на	5,2	%	(р	<	0,01).	

Також	 досліджено	 величину	 співвідношення	
ММП-9/ТІМП-1	у	групах	залежно	від	результа-
тів	лікування.	

Початковий	показник	співвідношення	ММП-9/	
ТІМП-1	у	хворих	на	МЛС-ТБ	був	значно	вищим	
у	групі	Іб	порівняно	з	групою	Іа	(відповідно	3,0	
та	2,55).	Через	2	міс	лікування	в	обох	групах	від-
булось	статистично	значуще	(р	<	0,05)	зниження	
величини	 співвідношення	 ММП-9/ТІМП-1,	 у	
групі	Іб	вона	була	статистично	значущо	(р	<	0,05)	
вищою,	 ніж	 у	 групі	 Іа	 (відповідно	 2,37	 і	 2,29).	
Через	3	міс	лікування	цей	показник	знизився	у	
групі	 Іб	 (2,25),	 тоді	 як	 у	 групі	 Іа	 статистично	
значущо	не	змінився	(2,36)	(рис.	8).

У	хворих	на	ЧТБ	на	початку	лікування	вели-
чина	 співвідношення	 ММП-9/ТІМП-1	 у	 групі	
ІІа	 становила	 2,4,	 у	 групі	 ІІб	 —	 була	 значно	
вищою	(3,85).	Через	2	міс	від	початку	лікування	
цей	показник	знизився	в	обох	групах:	у	групі	ІІа	—	
до	2,27,	у	групі	ІІб	—	до	2,29.	Через	3	міс	лікуван-
ня	у	групі	ІІа	величина	співвідношення	ММП-9/
ТІМП-1	 знизилася	 до	 2,16,	 тоді	 як	 у	 групі	 ІІб	
мало	змінилася	(2,27)	(рис.	9).

У	хворих	на	МЛС-ТБ	величина	співвідношен-
ня	ММП-9/ТІМП-1	на	початку	лікування	була	

нижчою	 у	 групі	 Іа,	 аніж	 у	 групі	 Іб	 (р	 <	 0,001).	
Динаміка	зменшення	цього	показника	протягом	
3	міс	лікування	була	виразнішою	у	групі	Іб	(на	
25,0	%),	тоді	як	у	групі	Іа	він	знизився	на	7,5	%.	
Це	свідчить	про	інтенсивніші	процеси	перебудо-
ви	сполучної	тканини	легень	у	хворих	з	неефек-
тивним	лікуванням.

На	початку	лікування	у	хворих	на	ЧТБ	також	
більшу	величину	співвідношення	ММП-9/ТІМП-
1	зареєстрували	у	групі	з	неефективним	лікуван-
ням.	На	тлі	лікування	протягом	3	міс	відбулося	
зниження	 цього	 показника	 в	 обох	 групах,	 але	
виразнішою	 динаміка	 зниження	 була	 у	 групі	
неефективного	лікування	(на	41	проти	10	%),	що	
також	 є	 свідченням	 більших	 змін	 сполучнотка-
нинного	матриксу	у	хворих	з	неефективним	ліку-
ванням.	

Висновки
Таким	чином,	у	динаміці	на	тлі	антимікобак-

теріальної	терапії	спостерігали	швидший	поча-
ток	процесів	загоєння	легень	у	пацієнтів	із	чут-
ливим	ТБ	легень	порівняно	з	хворими	на	МЛС-ТБ.	
Про	це	свідчать	показники	ММП-9,	ТІМП-1	та	
їхнє	співвідношення.	Так,	рівень	ТІМП-1,	що	є	
інгібітором	ММП-9,	був	вищим	через	3	міс	ліку-
вання	 та	 демонстрував	 інтенсивнішу	 динаміку	
збільшення	 у	 хворих	 на	 ЧТБ,	 що	 свідчить	 про	

Рис. 6. РівеньММП-9ухворихнаМЛС-ТБ

Рис. 8. ВеличинаспіввідношенняММП-9/ТІМП-1
ухворихнаМЛС-ТБ

Рис. 7.РівеньММП-9ухворихнаЧТБ

Рис. 9. ВеличинаспіввідношенняММП-9/ТІМП-1
ухворихначутливийтуберкульоз
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сприятливіший	перебіг	захворювання	у	цій	групі	
та	раніший	початок	процесів	загоєння	деструкції	
легеневої	тканини.	Інтенсивнішу	динаміку	зни-
ження	 величини	 співвідношення	 ММП-9/

ТІМП-1	спостерігали	у	хворих	з	несприятливим	
перебігом	туберкульозного	процесу,	що	свідчить	
про	більші	зміни	у	сполучній	тканині	легень.

Конфлікту інтересів немає. Участь авторів:	концепція	і	дизайн	дослідження	—	О.С.	Шевченко,	І.А.	Овчаренко,	Л.Д.	Тодоріко;	
збір	 матеріалу	 —	 І.А.	 Овчаренко;	 обробка	 матеріалу	 —	 І.А.	 Овчаренко,	 О.М.	 Швець;	 написання	 тексту	 —	 О.С.	 Шевченко,	
І.А.	Овчаренко;	статистичне	опрацювання	даних	—	І.А.	Овчаренко;	редагування	тексту	—	О.О.	Погорєлова,	Л.Д.	Тодоріко.
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Analysis of changes in matrix metalloproteinases-9  
and tissue inhibitors-1 levels in newly diagnosed pulmonary 
tuberculous with different profile of drug-resistance

Objective	—	to	analyze	changes	in	MMP-9	and	TIMP-1	parameters	in	patients	with	newly	diagnosed	
destructive	 pulmonary	 TB	 with	 different	 pathogen	 resistance	 profile	 depending	 on	 the	 course	 of	 the	
tuberculosis	process.

Materials and methods.	The	study	 included	124	patients	with	newly	diagnosed	pulmonary	TB	with	
destruction	and	bacterial	excretion,	who	were	treated	according	to	the	order	of	the	Ministry	of	Health	of	
Ukraine	N	620	in	2014—2017.	The	patients	were	divided	into	2	groups:	Group	I	(n	=	84)	—	multidrug-
resistant	TB	(MDR-TB);	Group	II	(n	=	40)	—	drug-susceptible	TB.	Groups	Ia	(n	=	56)	and	IIa	(n	=	28)	
included	patients	with	effective	 treatment;	groups	 Ib	 (n	=	28)	and	IIb	(n	=	12)	 included	patients	with	
ineffective	treatment.	The	level	of	MMP-9	and	TIMP-1	was	studied	in	blood	serum	by	ELISA.	Blood	was	
taken	in	the	morning	on	an	empty	stomach	at	the	beginning	of	treatment,	after	2	and	3	months.

Results and discussion.	 The	 level	 of	 MMP-9	 increased	 in	 both	 groups	 for	 3	 months.	 However,	 the	
dynamics	of	the	increase	was	more	intensive	in	the	group	of	drug-susceptible	TB.	The	level	of	TIMP-1	also	
increased	within	3	months	in	both	groups.	This	dynamics	was	more	intensive	in	Group	II.	In	the	course	of	
treatment,	more	intensive	dynamics	of	the	ratio	decrease	MMP-9/TMP-1	was	observed	in	Group	II	with	
a	decrease	of	25	%	compared	with	16.6	%	in	Group	I.

In	the	group	of	patients	with	MDR-TB,	the	ratio	of	MMP-9/TIMP-1	at	the	beginning	of	treatment	was	
lower	in	Group	Ia	than	in	Group	Ib	(p	<	0.001).	Its	decrease	within	3	months	was	more	pronounced	in	
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Group	 Ib	 (by	 25	 %)	 compared	 with	 Group	 Ia	 (7.5	 %).	 In	 the	 group	 of	 patients	 with	 drug-susceptible	
tuberculosis	at	the	beginning	of	treatment,	higher	levels	of	the	MMP-9/TIMP-1	ratio	were	observed	in	
Group	IIb.	Against	the	background	of	anti-TB	treatment	for	3	months.	There	was	also	a	decrease	in	the	
ratio	in	both	groups	(IIa	and	IIb).	However,	the	dynamics	of	the	decrease	was	more	pronounced	in	Group	
IIb	(by	41	%),	compared	with	group	IIa	(by	10	%).

Conclusions. In	dynamics,	against	the	background	of	antimycobacterial	therapy,	a	more	rapid	onset	of	
lung	 healing	 processes	 was	 observed	 in	 patients	 with	 drug-susceptible	 pulmonary	 TB	 compared	 with	
patients	with	MDR-TB.	This	is	evidenced	by	the	obtained	indicators	of	MMP-9,	TIMP-1	and	their	ratio.	
Thus,	the	level	of	TIMP-1,	which	is	an	inhibitor	of	MMP-9,	was	higher	after	3	months	of	treatment	and	
showed	more	intensive	growth	dynamics	in	Group	II,	that	is,	in	patients	with	drug-susceptible	TB,	which	
indicates	a	favorable	course	of	the	disease	in	this	group,	and	an	earlier	onset	of	healing	processes	of	lung	
tissue	destruction.

When	patients	were	divided	into	groups	of	effective	and	ineffective	treatment,	a	more	intensive	decrease	
in	the	ratio	of	MMP-9	to	TIMP-1	was	observed	in	patients	with	an	unfavorable	course	of	the	tuberculosis	
process,	which	indicates	more	significant	changes	in	the	connective	tissue	of	the	lungs	in	patients	from	these	
groups.

Keywords:	tuberculosis,	matrix	metalloproteinase,	tissue	inhibitor	of	matrix	metalloproteinases.
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Поодинокий	 (солітарний)	 легеневий	 вузол	
—	 це	 сферичне	 внутрішньолегеневе	 утво-

рення	з	відносно	чіткими	межами,	<	3	см	у	діа-
метрі,	яке	не	асоційоване	з	ателектазом,	лімфа-

денопатією	середостіння,	плевральним	випотом,	
з	можливою	кальцифікацією	або	кавітацією	[5].

Нині	солітарний	легеневий	вузол	(СЛВ,	сино-
німи	—	вогнище,	утвір,	новоутворення)	виявля-
ють	 зазвичай	 випадково	 під	 час	 рентгенологіч-
ного	 дослідження	 або	 комп’ютерної	 томографії	
органів	 грудної	 порожнини.	 Це	 є	 поширеною	© 2022 Автори. Опубліковано на умовах ліцензії CC BY-ND.

УДК 616-002.592-02-07

С.Д. Кузовкова, І.В. Ліскіна, Л.М. Загаба, О.О. Мельник
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського 
НАМН України», Київ

Солітарні легеневі вузли:  
етіологія, розміри і топографічні особливості

Мета роботи	—	визначити	розміри	і	локалізацію	солітарних	легеневих	вузлів	(СЛВ)	різної	етіології,	
а	також	їхні	характеристики	залежно	від	природи.	

Матеріали та методи. У	рандомізоване	ретроспективне	дослідження	залучено	422	пацієнтів,	які	
перебували	на	обстеженні	та	лікуванні	у	стаціонарі	Національного	інституту	фтизіатрії	і	пульмонології	
імені	Ф.Г.	Яновського	НАМН	України	у	2017—2021	рр.,	які	мали	вогнищеві	ураження	легень	незрозу-
мілої	етіології,	розмір	яких	не	перевищував	3,0	см,	наявність	в	обох	легенях	одного	пацієнта	не	більше	
3	вогнищ	за	даними	рентгенологічного	дослідження.	Кількість,	розмір	та	розташування	СЛВ	установ-
лювали	за	даними	рентгенологічного	дослідження	або	комп’ютерної	томографії	органів	грудної	порожни-
ни.	Загалом	виявлено	473	вузли.	Етіологію	СЛВ	визначали	за	результатами	гістологічного	і	цитологічно-
го	дослідження	біопсійного	або	операційного	матеріалу	та/або	мікробіологічними	даними.	Вузли	розпо-
ділили	на	три	групи	залежно	від	їхнього	розміру:	від	0,2	до	1,0	см,	від	1,1	до	2,0	см	та	від	2,1	до	3,0	см.

Результати та обговорення. Визначено	 етіологічний	 спектр	 СЛВ.	 Установлено,	 що	 серед	 СЛВ	
переважали	злоякісні	пухлини	(39,1	%),	середній	розмір	яких	становив	(2,14	±	0,1)	см,	друге	місце	посі-
дали	вузли	інфекційного	походження	(31,0		%)		із	середнім	розміром	(1,97	±	0,1)	см,	третє	—	доброякіс-
ні	пухлини	(18,7	%)	із	середнім	розміром	(1,57	±	0,1)	см.	Середній	розмір	злоякісних	пухлин	та	СЛВ	
інфекційного	 походження	 був	 статистично	 значущо	 більшим	 за	 показники	 доброякісних	 пухлин	 і	
судинних	утворень.	У	групі	з	розмірами	СЛВ	0,3—1,0	см	на	злоякісні	пухлини	припадало	22,9	%,	у	групі	
з	розмірами	від	2,1	до	3,0	см	—	51,5	%.	У	правій	легені	виявлено	55,3	%	СЛВ,	у	лівій	—	44,7	%.	У	верхній	
частці	правої	легені	діагностовано	52,3	%	вузлів,	що	статистично	значущо	більше,	ніж	у	середній	(16,0	%;	
p	<	0,001)	та	нижній	частці	(31,7	%;	p	<	0,001).	У	верхній	частці	лівої	легені	діагностовано	59,4	%	СЛВ,	
а	в	її	нижній	частці	—	40,6	%	(p	<	0,001).

Висновки. Серед	 СЛВ	 різної	 етіології	 найбільша	 частка	 припадає	 на	 злоякісні	 вузли	 	 (39,1	 %)	 та	
вузли	інфекційного	генезу	(31,0	%),	причому	середні	розміри	цих	СЛВ	статистично	значущо	більші	за	
показники	доброякісних	пухлин	та	утворень	судинної	природи.	Частка	злоякісних	утворень	зростає	від	
22,9	до	51,4	%	при	збільшенні	розміру	СЛВ	від	1,0	до	3,0	см.	Суттєве	переважання	за	кількістю	вузлів		
розміром	від	1,1	см	до	3,0	см	є	свідченням	неналежного	рівня	виявлення	СЛВ	в	Україні.	Статистично	
значущо	частіше	СЛВ	розташовуються	у	правій	легені.	Ураження	верхніх	часток	правої	і	лівої	легень	
спостерігається	статистично	значущо	частіше,	ніж	нижніх	часток.

Ключовіслова
Солітарний легеневий вузол, етіологія, розміри, розташування.
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клінічною	 мультидисциплінарною	 проблемою,	
що	зумовлює	її	актуальність.	

Під	час	проведення	комп’ютерної	томографії	
органів	грудної	порожнини	у	близько	30	%	ви	-
падків	 виявляють	 один	 або	 більше	 легеневих	
вузлів	 [13].	 Під	 маскою	 округлого	 утворення	 в	
легенях	 може	 розвинутися	 злоякісна	 пухлина	
легень,	 туберкулома,	 пневмонія,	 бронхогенна	
кіста,	гамартохондрома,	ехінококова	кіста,	судин-
на	пухлина	легень	 і	багато	 інших	захворювань.	
Лише	патоморфологічне	дослідження	вузла	дає	
змогу	 встановити	 точний	 діагноз	 патології	 [1].	
Отже,	важливе	значення	має	диференційна	діаг-
ностика	СЛВ	і	насамперед	встановлення	їхньої	
злоякісної	 чи	 доброякісної	 природи.	 Схожість	
клінічних	 і	 рентгенологічних	 виявів	 запальних	
та	пухлинних	уражень	легень	значно	утруднює	
своєчасну	 діагностику	 характеру	 патологічних	
бронхолегеневих	змін.	За	даними	Ю.В.	Павлова	
[4],	частота	діагностичних	помилок	при	легене-
вих	захворюваннях	варіює	від	19,0	до	89,5	%.	Ус	-
піш	ний	результат	лікування	раку,	туберкульозу	
(ТБ),	 пневмонії	 та	 інших	 захворювань	 легень	
значною	мірою	залежить	від	їхнього	раннього	роз-
пізнавання	і	призначення	адекватного	лікування.

За	результатами	проведених	досліджень	уста-
новлено,	 що	 ризик	 злоякісності	 підвищується	
залежно	від	розміру	вогнища,	який	є	«незалеж-
ним	показником	злоякісності»:	<	5	мм	—	<	1	%,	
від	5	до	9	мм	—	2—6	%,	від	8	до	20	мм	—	18	%,	
>	 20	 мм	 —	 >	 50	 %	 [6,	 11].	 У	 дослідженні	 [11]	
доведено,	 що	 залежність	 злоякісності	 утворень	
від	розміру	легеневого	вузла	має	нелінійний	ха	-
рактер.	Ураження	розміром	>	3,0	см,	які	визна-
чають	як	«легеневі	маси»,	мають	вкрай	високий	
ризик	злоякісності.	Їх	слід	вважати	злоякісними	
доки	 не	 доведено	 протилежне	 за	 результатами	
морфологічного	дослідження.	В	іншій	публікації	
повідомлено,	що	у	разі	вузликів	розміром	>	10	мм	
близько	15,2	%	з	них	мали	злоякісну	природу	і	
залежно	від	наявності	у	пацієнта	чинників	ризи-
ку	потребували	ретельного	попереднього	дослід-
ження,	а	не	простого	спостереження	[7].	Вузлики	
проміжних	 розмірів	 (5—10	 мм)	 асоціювалися	 з	
ризиком	 злоякісності	 1,3	 %,	 а	 малі	 (≤	 5	 мм)	 —	
з	низьким	ризиком	злоякісності	(<	1	%)	навіть	у	
групі	з	високим	онкологічним	ризиком.

У	кількох	європейських	(Radboud	University	
Nijmegen	Medical	Centre,	Nijmegen,	Нідерланди)	
і	 азійських	 (National	 University	 Hospital,	 Сеул,	
Південна	Корея,	Institute	of	Respiratory	Diseases,	
Chongqing,	Китай)	[6,	12,	15]	клініках,	а	також	у	
медичному	університеті	Австралії	(Departments	
of	Respiratory	Medicine	University	of	Queensland,	
Brisbane,	 Queensland)	 [7]	 проведено	 масштабні	
дослідження	пацієнтів	зі	СЛВ	з	ретроспективним	

аналізом	клінічних	та	рентгенологічних	даних	та	
визначенням	етіології	вузликів.	В	одному	з	них	
[15],	за	результатами	гістологічного	дослідження	
біопсій	СЛВ	у	1422	пацієнтів	установлено	діаг-
ноз	«аденокарцинома»	у	50,0	%	випадків,	«плос-
ко	клітинна	карцинома»	—	у	8,5	%,	«дрібноклітин-
ний	рак»	—	у	1,9	%,	«метастази	раку»	—	у	1,8	%,	
інші	 види	 раку	 легень	 —	 у	 4,5	 %,	 доброякісні	
пухлини	—	у	4,1	%,	ТБ	легень	—	у	8,3	%,	грибко-
ву	інфекцію	—	у	1,1	%,	запалення	—	у	4,5	%.	Не	
встановлено	діагнозу	у	14,9	%	пацієнтів.	Отже,	
частка	 злоякісних	 СЛВ	 у	 цьому	 дослідженні	
становила	66,8	%,	утворень	інфекційного	поход-
ження	—	13,9	%,	доброякісних	пухлин	—	4,2	%.	
В	іншому	дослідженні	[6]	установлено,	що	серед	
107	 пацієнтів	 зі	 СЛВ	 злоякісні	 пухлини	 мали	
місце	у	71,0	%,	доброякісні	пухлини	—	у	3,7	%,	
неспецифічні	запальні	ураження	—	у	8,4	%,	ТБ	
легень	—	у	4,7	%,	інші	захворювання	—	у	7,5	%.	
Ще	 в	 одному	 дослідженні	 після	 гістологічної	
верифікації	 злоякісні	 пухлини	 констатовано	 у	
81,0	%	пацієнтів,	туберкуломи	—	у	7,1	%	[3].

У	зазначених	дослідженнях	[5,	7—9]	наведено	
дані	щодо	віку	пацієнтів,	чинників	ризику	зло-
якісності	 виявлених	 утворень,	 розташування	
СЛВ	 у	 легенях	 та	 їхньої	 морфології	 за	 даними	
томограм.	 Автори	 наголошують,	 що	 такі	 дані	
можуть	мати	важливе	значення	для	адаптовано-
го	та	персоналізованішого	підходу	до	медичного	
ведення	пацієнтів	зі	СЛВ	[7,	12].

За	 результатами	 масштабного	 скринінгового	
дослідження	раннього	виявлення	раку	легень	у	
населення	 Британської	 Колумбії	 (Канада)	 [10]	
показано,	що	для	з’ясування	етіології	 захворю-
вання,	хоча	й	опосередковано,	має	значення	роз-
ташування	СЛВ	у	легенях.	Зокрема	встановлено,	
що	 рак	 легень	 частіше	 діагностують	 у	 верхніх	
частках	обох	легень,	із	відношенням	шансів	(odds	
ratio	(OR))	2,0,	а	кількість	випадків	цього	захво-
рювання	 у	 правій	 легені	 більше,	 ніж	 у	 лівій.	
Аденокарциноми	і	метастази	пухлин	позалегене-
вої	локалізації	мають	тенденцію	до	розташуван-
ня	у	периферичних	відділах	легень.	При	тубер-
куломах	 легень	 зазвичай	 спостерігається	 одно-
бічне	 ураження	 легень,	 причому	 статистично	
значущо	 частіше	 воно	 локалізується	 у	 правій	
легені	[2].

Таким	 чином,	 дані,	 отримані	 у	 масштабних	
скринінгових	 дослідженнях	 у	 клініках	 різних	
країн,	щодо	етіологічної	структури	СЛВ,	їхнього	
розміру	 і	 топографічних	 особливостей	 значно	
відрізняються,	що	зумовлено	розміром	вибірок,	
популяційними	 особливостями,	 екологічними	
чинниками,	 використанням	 різних	 медичних	
технологій	 та	 діагностичних	 алгоритмів.	 Слід	
ураховувати	також	низку	чинників	ризику	щодо	
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злоякісності	поодиноких	вогнищ.	Наведені	дані	
підтверджують	важливе	науково-практичне	зна-
чення	 вивчення	 проблеми	 СЛВ,	 особливо	 при	
їхньому	випадковому	виявленні.	

Мета роботи	—	визначити	розміри	і	локаліза-
цію	солітарних	легеневих	вузлів	різної	етіології,	
а	 також	 їхні	 характеристики	 залежно	 від	 при-
роди.	

Матеріалитаметоди
Проведено	рандомізоване	ретроспективне	дос-

лідження	 з	 використанням	 історій	 хвороби	 з	
електронної	бази	даних	ЕМСІМЕД	високоспе-
ціалізованого	стаціонару	фтизіопульмонологіч-
ного	профілю	Національного	інституту	фтизіат-
рії	і	пульмонології	імені	Ф.Г.	Яновського	НАМН	
України.	Проаналізовано	дані	422	пацієнтів,	яких	
обстежено	або	проліковано	в	клініці	Інституту	у	
2017—2021	рр.	

Критерії	залучення	в	групу	дослідження:	вог-
нищеві	ураження	легень	незрозумілої	етіології,	
розмір	яких	не	перевищував	3,0	см,	наявність	в	
обох	легенях	одного	пацієнта	не	більше	3	вогнищ	
за	даними	рентгенологічного	дослідження.	Зага-
лом	виявлено	473	СЛВ.	Розмір	СЛВ	визначали	
за	результатами	рентгенологічного	дослідження	
або	 комп’ютерної	 томографії	 органів	 грудної	
порожнини.	У	частині	спостережень	(у	разі	про-
ведення	оперативних	втручань)	розмір	уточню-
вали	при	макроскопічному	дослідженні	легеневої	
тканини	з	утворенням.

У	378	пацієнтів	виявлено	1	вузлик,	у	37	—	2,	
у	7	—	3.

За	розміром	СЛВ	розподілили	на	три	групи	з	
урахуванням	 градацій,	 використаних	 в	 інших	
подібних	дослідженнях	[6,	9,	15]:	 група	І	—	від	
0,2	 до	 1,0	 см,	 група	 ІІ	 —	 від	 1,1	 до	 2,0	 см,	
група	ІІІ	—	від	2,1	до	3,0	см.

Локалізацію	 та	 кількість	 поодиноких	 вогни-
щевих	уражень	легень	установлювали	за	даними	
комп’ютерної	томографії	органів	грудної	порож-
нини,	у	незначній	кількості	—	лише	за	результа-
тами	рентгенологічного	дослідження.

У	374	пацієнтів	етіологія	СЛВ	була	уточнена	
або	 визначена	 при	 гістологічному	 дослідженні	
біопсійного	 чи	 операційного	 матеріалу.	 Зразки	
тканини	забарвлювали	гематоксиліном	та	еози-
ном.	У	разі	підозри	на	інфекційну	природу	утво-
рень	 використовували	 додаткові	 гістохімічні	
методи.	У	35	пацієнтів	етіологію	встановлено	за	
даними	 цитологічних	 і	 мікробіологічних	 (ТБ)	
досліджень.	У	13	випадках	етіологію	СЛВ	оста-
точно	не	визначено.

За	 етіологією	 СЛВ	 розподілили	 на	 підгрупи	
згідно	із	наведеною	в	науковій	літературі	робо-
чою	класифікацією	[5]:	злоякісні	та	доброякісні	

пухлини,	СЛВ	туберкульозної	природи,	 інфек-
ційні	 утворення	 нетуберкульозної	 природи,	
утворення	судинного	походження	та	інше.

Статистичну	обробку	матеріалу	проводили	за	
допомогою	 пакета	 програм	 Microsoft	 Office	
Professional	 2007,	 ліцензія	 Russian	 Academic	
OPEN	 No	 Level	 №	 43437596,	 з	 використанням	
методів	варіаційної	статистики	і	критерію	Стью-
дента.	 Відмінність	 між	 показниками	 вважали	
вірогідною	 при	 рівні	 статистичної	 значущості	
(р)	<	0,05.

Результатитаобговорення
За	результатами	комплексної	діагностики,	яка	

у	 більшості	 випадків	 передбачала	 гістологічне	
дослідження	 тканини	 утворень,	 встановлено	
етіологію	СЛВ:	178	вузликів	у	165	(39,1	%)	паці-
єнтів	 —	 злоякісні	 пухлини,	 87	 вузликів	 у	 79	
(18,7	%)	хворих	—	доброякісні	пухлини,	152	СЛВ	
інфекційного	походження	у	131	(31,0	%)	пацієн-
та	(73	СЛВ	туберкульозної	етіології	у	64	(15,2	%)	
випадках,	 79	 СЛВ	 з	 неспецифічним	 запальним	
процесом	—	у	67	(15,9	%)),	26	утворень	судинно-
го	 походження	 у	 24	 (5,7	 %)	 пацієнтів,	 13	 СЛВ	
іншої	етіології	—	у	10	(2,4	%).	Не	з’ясовано	етіо-
логічну	причину	17	СЛВ	у	13	(3,1	%)	випадках	
(рис.	1).	

Наші	 дані	 щодо	 частки	 злоякісних	 вузлів	
(39,1	%)	відрізняються	від	показників,	отрима-
них	іншими	авторами	(66,8	%	[15]	та	71,0	%	[6]).	
Це	є	свідченням	наявності	популяційних	особ-
ливостей	 щодо	 онкологічної	 захворюваності	
легень.	 Можливо,	 що	 застосовували	 різні	 діаг-
ностичні	 алгоритми,	 зокрема	 інші	 біопсійні	
медичні	технології.	Також	слід	ураховувати,	що	
наша	установа	має	загальний	пульмонологічний	
профіль,	а	пацієнти	зі	СЛВ	часто	відразу	зверта-
ються	до	медичних	установ	онкологічного	про-
філю.	Структура	злоякісних	новоутворень	узгод-
жується	 з	 опублікованими	 даними	 [15].	 Вони	
були	 представлені	 аденокарциномою	 легень,	

Рис. 1. Етіологічнаструктурасолітарнихвогнищевих
ураженьлегень
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плоскоклітинною	карциномою,	атиповим	карци-
ноїдом	та	поодинокими	метастазами	в	легенях.	

Частка	 виявлених	 у	 нашому	 дослідженні	
доброякісних	пухлин	(18,7	%)	набагато	більша,	
ніж	у	дослідженнях	[15]	та	[6],	—	відповідно	4,2	
і	3,7	%,	проти.	Представлені	кількісні	дані	свід-
чать	 про	 значні	 коливання	 цього	 показника	
залежно	від	досліджуваної	популяції	та	розміру	
вибірки.	Доброякісні	пухлини	були	представле-
ні	 переважно	 гамартомами,	 рідко	 виявляли	
істинні	кісти	та	фіброми.	

Інфекційні	СЛВ	туберкульозної	природи	були	
представлені	 туберкуломами,	 вогнищевим	 та	
інфільтративною	формою	ТБ.	Вузлики	у	підгру-
пі	 «неспецифічний	 запальний	 процес»	 діагнос-
товані	як	вияв	вогнищевих	бактеріальних	пнев-
моній,	абсцесу	легень,	або	мали	паразитарну	та	
грибкову	природу.	Частка	виявлених	СЛВ	тубер-
кульозної	природи	(15,2	%)	майже	вдвічі	пере-
вищувала	 дані,	 отримані	 іншими	 дослідника-
ми,	 —	 8,3	 %	 [15]	 та	 7,1	 %	 [3]	 і	 майже	 втричі	 —	
показник	у	корейському	дослідженні	(4,7	%)	[6].	
Це	 може	 бути	 зумовлено	 тим,	 що	 у	 багатьох	
країнах	епідемічна	ситуація	щодо	ТБ	характери-
зується	 певною	 стабільністю	 і	 набагато	 краща,	
ніж	в	Україні.	У	нашій	країні	ця	недуга	залиша-
ється	серйозною	медико-соціальною	проблемою,	
що	вплинуло	на	частку	ТБ	у	хворих	на	СЛВ	у	
нашому	 дослідженні.	 Кількість	 СЛВ	 як	 вияву	
неспецифічного	 запалення	 була	 також	 значно	
більшою	(15,9	%),	ніж	в	інших	дослідженнях,	—	
8,4	%	[5]	і	5,6	%	[15].	Можна	припустити,	що	пев-
ним	чином	на	збільшення	цього	показника	порів-
няно	з	даними	інших	досліджень	вплинула	інфек-
ція	COVID-19,	спричинена	вірусом	SARS-CoV-2,	
епідемія	 якої	 в	 Україні	 оголошена	 з	 березня	
2020	р.	Для	SARS-CoV-2	не	характерне	форму-
вання	СЛВ,	але	після	перенесеного	захворюван-
ня	у	багатьох	пацієнтів	на	тлі	порушеної	імуно-
реактивності	розвивається	бактеріальне	запален-
ня	легеневої	тканини.	Наведені	дані	скринінго-
вих	досліджень	[6,	15]	отримано	у	2016—2017	рр.,	

ще	 до	 світової	 пандемії	 COVID-19,	 тому	 не	
обтяжені	ймовірними	ускладненнями	цієї	недуги.

Солітарні	 легеневі	 вузли	 судинного	 генезу	
були	 представлені	 інфарктом	 легень,	 тромбін-
фарктною	 пневмонією.	 До	 групи	 «інші»	 відне-
сено	СЛВ	при	гранульоматозі	Вегенера,	грану-
льоматозі	з	поліангіїтом,	лімфопроліферативних	
захворюваннях,	саркоїдозі.

В	окрему	групу	виділено	СЛВ	з	остаточно	не	
визначеною	етіологією.	До	цієї	 групи	віднесено	
пацієнтів	 зі	 СЛВ,	 які	 не	 пройшли	 повне	 обсте-
ження,	 деякі	 з	 них	 відмовилися	 від	 інвазивних	
діагностичних	процедур.	У	частині	випадків	ТБ	
заперечено	 за	 результатами	 мікробіологічного	
дослідження.	 Кількість	 СЛВ	 з	 невстановленим	
діагнозом	 у	 пацієнтів,	 залучених	 у	 наше	 дослід-
ження,	була	значно	меншою	(3,1	%)	порівняно	з	
даними	інших	досліджень	(1,2	%	[3]	та	14,9	%	[15]).

У	всіх	випадках	визначено	розмір	СЛВ	(табл.	1).
Як	 свідчать	 дані	 табл.	 1,	 найбільші	 середні	

розміри	мали	злоякісні	вузли	та	СЛВ	інфекцій-
ного	 походження	 порівняно	 з	 вузлами	 іншої	
етіології.	 Причому	 їхні	 розміри	 суттєво	 не	 від-
різнялися,	що	зумовлює	труднощі	з	їхньою	дифе-
ренційною	діагностикою	на	етапі	радіологічного	
дослідження.	Доброякісні	пухлини	мали	статис-
тично	 значущо	 менший	 розмір,	 аніж	 злоякісні	
пухлини	(t	=	3,8;	p	<	0,001)	та	СЛВ	інфекційно-
го	 походження	 (t	 =	 2,6;	 p	 <	 0,01).	 Утворення	
судинного	походження	також	статистично	зна-
чущо	 менші	 за	 середнім	 розміром	 порівняно	 з	
розміром	злоякісних	пухлин	(t	=	3,9;	p	<	0,001)	
та	 СЛВ	 інфекційного	 походження	 (t	 =	 2,2;	
p	<	0,05).	Гра	ну	льоматозні	вузлики,	що	входять	
до	 групи	 «інші»,	 також	 мали	 статистично	 зна-
чущо	 менші	 розміри,	 ніж	 злоякісні	 пухлини	
(t	=	4,3;	p	<	0,001)	та	СЛВ	інфекційного	похо-
дження	(t	=	3,39;	p	<	0,001).

Проаналізовано	розподіл	різних	за	етіологією	
СЛВ	 у	 групах	 залежно	 від	 їхнього	 розміру	
(рис.	2).	До	групи	з	найменшими	розмірами	вуз-
ликів	(0,3—1,0	см)	віднесено	83	(17,5	%)	СЛВ,	з	

Таблиця 1. Середнійрозміртакількістьсолітарнихлегеневихвузліврізноїетіології

Етіологіяновоутворень Середнійрозмір
вузликів,см

Кількістьвузликіврізногорозміру

Iгрупа IIгрупа IIIгрупа

Злоякісні	пухлини 2,14	±	0,1 19 65 94
Доброякісні	пухлини 1,57	±	0,1 23 47 17
Інфекційні 1,97	±	0,1 25 68 59
Судинні	утворення 1,75	±	0,1 5 14 7
Інше 1,52	±	0,1 5 6 2
Не	встановлено 1,56	±	0,1 6 7 4
Разом	 83 207 183
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них	 25	 (30,1	 %)	 вузликів	 інфекційної	 природи,	
23	(27,7	%)	доброякісні	пухлини,	19	(22,9	%)	зло-
якісних	пухлин,	по	5	(6,0	%)	судинних	утворень	
та	«інших»,	6	(7,2	%)	невизначеної	етіології.

До	групи	з	розмірами	вузликів	1,1—2,0	см	від-
несено	207	(43,8	%)	СЛВ.	Перше	місце	за	кіль-
кістю	посідали	СЛВ	інфекційного	походження	—	
68	(32,9	%),	злоякісних	пухлин	було	65	(31,4	%),	
доброякісних	—	47	(22,7	%),	судинних	утворень	—	
14	(6,8	%),	інших	—	6	(2,9	%),	невизначеної	етіо-
логії	—	7	(3,4	%).

Групу	 з	 найбільшими	 розмірами	 вузликів	
утворено	зі	183	(38,7	%)	СЛВ.	Серед	них	пере-
важали	 злоякісні	 пухлини	 —	 94	 (51,4	 %),	 СЛВ	
інфекційного	 походження	 було	 59	 (32,2	 %),	
доброякісних	 пухлин	 —	 17	 (9,3	 %),	 судинних	
утворень	—	7	(3,8	%),	інших	—	2	(1,1	%),	невизна-
ченої	етіології	—	4	(2,2	%).

Визначення	 частки	 злоякісних	 утворень	 за	-
лежно	 від	 розміру	 СЛВ	 виявило	 мінімальний	
показник	 у	 групі	 І	 (22,9	 %),	 максимальний	 —	
у	групі	ІІІ	(51,4	%),	що	узгоджується	з	даними	
дослідження	 [14].	 Зокрема	 авторами	 показано,	
що	частка	злоякісних	утворень	при	розмірі	СЛВ	

0,5—1,0	 см	 становить	 6,0—28,0	 %,	 при	 розмірі	
СЛВ	1,0—2,0	см	—	33,0—60,0	%,	при	розмірі	СЛВ	
>	2,0	см	—	64,0—82,0	%.	Незважаючи	на	очевидне	
зростання	 частки	 злоякісних	 утворень	 зі	 збіль-
шенням	 їхнього	 розміру,	 прямо	 пропорційного	
зв’язку	між	цими	показниками	нами	не	виявлено,	
що	узгоджується	з	висновками	інших	авторів	[11].

Загалом	 у	 нашому	 дослідженні	 за	 кількістю	
значно	 переважали	 СЛВ	 груп	 II	 та	 III,	 тобто	
досить	великого	розміру,	що	свідчить	про	нена-
лежний	стан	виявлення	цих	утворень	на	ранній	
стадії	 їхнього	 розвитку.	 Оскільки	 сучасні	 між-
народні	рекомендації	з	діагностики	та	медичного	
менеджменту	СЛВ	поділяють	такі	утворення	за	
розміром	на	три	групи:	<	6,	6—8	та	>	8	мм	[8,	10],	
то	нині	актуальним	питанням	є	рання	діагности-
ка	СЛВ	у	разі	розміру	<	1	см.	

Наше	дослідження	мало	суттєве	обмеження	за	
показником	«збільшення	розміру/об’єму	СЛВ»	
у	динаміці	(через	2	тиж,	1	міс),	оскільки	в	біль-
шості	спостережень	відповідні	дані	не	були	пред-
ставлені.	Цей	показник	вважають	однією	із	най-
важливіших	 характеристик	 СЛВ	 при	 виборі	
індивідуальної	тактики.

За	 радіологічними	 дослідженнями	 уточнена	
локалізація	всіх	СЛВ	(табл.	2).

Дослідження	боку	ураження	та	локалізації	в	
певних	частках	легень	показало,	що	права	легеня	
статистично	 значущо	 частіше	 вражалася	 за	
ліву	 —	 261	 (55,2	 %)	 та	 212	 (44,8	 %)	 вузликів	
(t	 =	 3,25;	 p	 <	 0,01).	 Ураження	 верхньої	 частки	
правої	легені	(136	(52,1	%)	вузликів)	відбувало-
ся	статистично	значущо	частіше,	ніж	середньої	
(42	(16,1	%);	t	=	9,4;	p	<	0,001)	та	нижньої	часток	
(83	(31,8	%);	t	=	4,8;	p	<	0,001).	У	лівій	легені	СЛВ	
також	 частіше	 локалізувалися	 у	 верхній	 частці	
(126	(59,4	%))	порівняно	з	нижньою	(86	(40,6	%);	
t	=	3,9;	p	<	0,001).	У	подібному	дослідженні	[12]	
виявлено,	що	верхні	частки	уражуються	частіше	
за	інші	частки	легень,	що	узгоджується	з	нашими	
даними.

Рис. 2.Розподілрізнихзаетіологієюсолітарних
легеневихвузлівзалежновідїхньогорозміру

Таблиця 2.Кількіснийрозподілсолітарнихлегеневихвузлівзалежновідїхньоїлокалізаціїулегеняхтаетіології

Етіологіявузликів

Правалегеня Лівалегеня

Разом Верхня
частка

Середня
частка

Нижня
частка Разом Верхня

частка
Нижня
частка

Злоякісні	пухлини 92 54 17 21 86 52 34
Доброякісні	пухлини 54 27 6 21 33 15 18
Туберкульоз 48 27 6 15 25 18 7
Неспецифічні	інфекції	 36 13 6 17 43 26 17
Судинні	утворення 17 9 4 4 9 6 3
Інші 6 2 2 2 7 5 2
Без	діагнозу 8 4 1 3 9 4 5
Разом 261 136 42 83 212 126 86
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У	скринінговому	дослідженні,	в	якому	встанов-
лено,	що	у	верхній	частці	правої	легені	розташову-
валося	45	%	від	усіх	злоякісних	вузликів,	висунуто	
гіпотезу,	що	це,	ймовірно,	є	результатом	збільшен-
ня	потоку	повітря	у	цю	зону	на	початку	акту	вдиху,	
а	отже,	збільшення	експозиції	інгаляційних	канце-
рогенів	у	разі	їхньої	наявності	в	повітрі	[7].	У	нашо-
му	 дослідженні	 злоякісні	 СЛВ	 у	 правій	 і	 лівій	
легені	 не	 суттєво	 не	 відрізнялися	 за	 кількістю	
вузликів	(у	правій	легені	—	51,7	%,	у	лівій	—	48,3	%	
вузлів).	Також	з’ясовано,	що	при	цій	патології	верх-
ні	частки	лівої	та	правої	легені	вражалися	майже	з	
однаковою	частотою	—	60,5	і	58,7	%	відповідно.

Висновки
Серед	солітарних	легеневих	вузлів	різної	етіо-

логії	 найбільша	 частка	 припадала	 на	 злоякісні	
вузли	 (39,1	 %)	 та	 вузли	 інфекційного	 генезу	
(31,0	%).

Підтверджено,	що	частка	злоякісних	утворень	
зростає	від	22,9	до	51,4	%	при	збільшенні	розмірів	
солітарних	легеневих	вузлів	від	1,0	до	3,0	см.	

Зареєстровано	значну	частку	солітарних	леге-
невих	вузлів	туберкульозної	природи	та	як	вияву	
неспецифічного	запального	процесу	(відповідно	
15,2	та	15,9	%).

Установлено,	 що	 найбільші	 середні	 розміри	
мають	 злоякісні	 СЛВ	 та	 вузли	 інфекційного	
походження.

Суттєве	переважання	за	кількістю	вузлів	роз-
міром	від	1,1	до	3,0	см	є	свідченням	неналежного	
рівня	виявлення	солітарних	легеневих	вузлів	на	
ранній	стадії	їхнього	розвитку	в	Україні.

Солітарні	легеневі	вузли	статистично	значущо	
частіше	розташовуються	у	правій	легені.	Ура	жен-
ня	верхніх	часток	правої	і	лівої	легень	спостері-
гаються	статистично	значущо	частіше,	ніж	ниж-
ніх	часток	легень.

Джерела фінансування. Дослідження,	яке	є	частиною	науково-дослідної	роботи	«Удосконалити	морфологічну	діагностику	вог-
нищевих	уражень	легень»	(номер	держреєстрації	0122U000553,	2022—2024	рр.),	виконано	за	кошти	державного	бюджету.
Конфлікту інтересів немає.	
Участь авторів:	концепція	і	дизайн	дослідження	—	С.Д.	Кузовкова,	І.В.	Ліскіна;	збір	даних	—	Л.М.	Загаба,	О.О.	Мельник;	статис-
тичне	опрацювання	—	С.Д.	Кузовкова;	аналіз	та	інтерпретація	даних,	написання	статті	—	С.Д.	Кузовкова,	І.В.	Ліскіна;	редагування	
тексту	—	І.В.	Ліскіна.
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Solitary pulmonary nodules: etiology, sizes and topographical features 
Objective —	determination	of	the	size	and	localization	of	solitary	pulmonary	nodules	(SPN)	of	various	

etiology	 and	 their	 qualitative-quantitative	 characteristics	 when	 separated	 into	 malignant	 and	 benign	
formations.

Materials and methods. The	 randomized	 retrospective	 study	 involved	 422	 patients	 who	 were	
hospitalized	 in	the	National	Institute	of	phthisiology	and	pulmonology	named	after	F.G.	Yanovsky	from	
2017	to	2021.	Criteria	for	inclusion	in	the	study	group	are	focal	lesions	of	the	lungs	of	unclear	etiology,	the	
size	of	which	did	not	exceed	3,0	cm,	and	the	presence	of	no	more	than	3	foci	in	both	lungs	of	one	patient	
according	to	X-ray	examination.	The	number,	size	and	location	of	the	SPN	were	determined	according	to	
X-ray	examination	or	computed	tomography	of	the	chest	organs..	A	total	of	473	nodules	were	found.	The	
etiology	 of	 SPN	 was	 determined	 according	 to	 the	 results	 of	 histological	 and	 cytological	 examination	 of	
biopsy	 or	 operative	 material	 and/or	 microbiolo	gical	 data.	 All	 nodules	 were	 divided	 into	 three	 groups,	
depending	on	their	size.

Results and discussion. The	 etiological	 spectrum	 of	 all	 revealed	 SPN	 in	 the	 five-year	 period	 is	
determined.	It	was	established	that	among	all	SPN	malignant	tumors	(39.1	%)	are	dominated	the	average	
size	 of	 which	 was	 (2.14	 ±	 0.1)	 cm,	 on	 the	 second	 place	 in	 the	 number	 of	 observations	 were	 nodules	 of	
infectious	origin	(31.0	%),	the	average	size	—	(1.97	±	0.1)	cm,	and	on	the	third	—	benign	tumors	(18.7	%).	
the	average	size	—	(1.57	±	0.1)	cm.	The	average	size	of	malignant	tumors	and	SPN	of	infectious	origin	was	
significantly	larger	than	the	size	of	benign	tumors	and	vascular	formations.	It	was	shown	that	in	a	group	
with	SPN	sizes	0.3—1.0	cm	malignant	tumors	amounted	to	22.9	%.	and	in	a	group	with	a	size	from	2.1	to	
3.0	cm	—	51.5	%,	respectively	55.3	%	of	all	SPNs	were	found	in	the	right	lung,	44.7	%	in	the	left.	In	the	upper	
lobe	of	the	right	lung.	52.3	%	of	nodules	were	found.	which	is	significantly	more	than	in	middle.	16.0	%	of	
SPN	(p	<	0.001),	and	the	lower	lobe	—	31.7	%	(p	<	0.001).	In	the	upper	lobe	of	the	left	lung.	59.4	%	of	SPN	
were	diagnosed,	and	in	its	lower	lobe	—	40.6	%	(p	<	0.001).

Conclusions. Among	all	solitary	pulmonary	nodules	of	various	etiology.	the	largest	specific	gravity	have	
malignant	nodes	—	39.1	%	and	nodules	of	infectious	genesis	—	31.0	%.	and	the	average	size	of	these	SPN	is	
essentially	larger	than	the	size	of	benign	tumors	and	vascular	formations.	The	percentage	of	malignancies	
increases	from	22.9	to	51.4	%	with	an	increase	sizes	of	SPN	from	1.0	to	3.0	cm.	Significant	predominance	by	
the	number	of	nodules	in	size	from	1.1	cm	to	3	cm	is	evidence	of	improper	level	of	detection	SPN	in	Ukraine.	
Solitary	 pulmonary	 nodes	 are	 significantly	 more	 often	 found	 in	 the	 right	 lung.	 Moreover,	 lesions	 of	 the	
upper	lobes	of	the	right	and	left	lungs	are	observed	more	often	than	the	lower	lobes	of	the	lungs.

Keywords: solitary	pulmonary	nodule,	etiology,	size,	localization.
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Епідемія	туберкульозу	в	Україні	характеризу-
ється	великою	часткою	поширених	і	стійких	

форм	[6].	Так,	за	даними	І.Д.	Дужого,	первинна	
резистентність	збудника	туберкульозу	до	існую-

чих	хіміопрепаратів	становить	33	%,	вторинна	—	
67—76	 %	 [1].	 Це	 обмежує	 використання	 резек-
ційних	методів	фтизіохірургії.	Для	поліпшення	
результатів	 лікування	 застосовують	 колапсохі-
рургічні	 методи,	 які	 є	 одними	 з	 найдавніших	
способів	лікування	туберкульозу.	До	таких	мето-
дів	належить	торакопластика	(ТП)	—	операція,	© 2022 Автори. Опубліковано на умовах ліцензії CC BY-ND.

УДК 616.24:616-002.182-07

М.С. Опанасенко, О.В. Терешкович, Б.М. Конік, С.М. Шалагай,  
О.Д. Шестакова, М.І. Калениченко, А.М. Степанюк, В.І. Лисенко,  
Л.І. Леванда, С.М. Білоконь 
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського 
НАМН України», Київ, Україна

Досвід застосування  
первинної торакопластики в лікуванні  
резистентного туберкульозу легень

Мета роботи	 —	 представити	 власні	 результати	 застосування	 екстраплевральної	 торакопластики	
(ТП)	для	лікування	резистентного	туберкульозу	легень.

Матеріали та методи. Проведено	ретроспективний	аналіз	результатів	застосування	екстраплевраль-
ної	торакопластики	(ЕПТП)	у	хворих	на	мультирезистентний	туберкульоз	легень	і	туберкульоз	з	широ-
кою	медикаментозною	стійкістю,	прооперованих	у	клініці	Національного	інституту	фтизіатрії	і	пульмо-
нології	імені	Ф.Г.	Яновського	НАМН	України	в	період	з	01.01.2004	до	01.07.2022	р.	Пацієнтів	розподілили	
на	дві	клінічні	групи:	основну	—	28	хворих,	яким	виконали	модифіковану	методику	ЕПТП,	та	контроль-
ну	—	13	хворих,	яким	виконали	ЕПТП	за	традиційною	методикою	за	Л.К.	Богушем.	Кожну	групу	при	
оцінці	результатів	оперативного	лікування	розподілили	на	підгрупи	за	профілем	резистентності	мікобакте-
рії	туберкульозу:	А	—	хворі	на	мультирезистентний	туберкульоз	легень,	Б	—	хворі	на	туберкульоз	з	широ-
кою	медикаментозною	стійкістю.	Серед	пацієнтів	в	обох	групах	переважали	чоловіки.	Віковий	діапазон	
хворих	—	від	21	до	44	років.	За	середнім	віком	групи	статистично	значущо	не	відрізнялися.	Оперативне	
лікування	частіше	виконували	справа.	Тривалість	періоду	від	початку	захворювання	до	проведення	опера-
ції	варіювала	від	16	до	60	міс	(основна	група	—	(24,6	±	1,1)	міс,	контрольна	група	—		(22,8	±	2,6)	міс).	

Результати та обговорення.	Екстраплевральна	торакопластика	є	досить	травматичним	оператив-
ним	втручанням	зі	 значним	косметичним	дефектом	 і	певними	функціональними	втратами.	Останнім	
часом	 такі	 операції	 виконують	 рідше	 завдяки	 розробці	 нових	 схем	 протитуберкульозної	 терапії,	 які	
дають	кращий	результат	лікування	у	хворих	на	резистентні	форми	туберкульозу.	Однак	за	наявності	
показань	застосування	ЕПТП	дає	змогу	досягти	результатів,	недосяжних	при	використанні	лише	кон-
сервативного	лікування.	При	виконанні	ЕПТП	розроблений	комплекс	заходів	доопераційної	підготов-
ки,	оперативно-технічних	особливостей	модифікованої	методики	ЕПТП,	заходів	з	профілактики	після-
операційних	ускладнень	і	рецидивів	ТБ	дав	змогу	поліпшити	результати	хірургічного	лікування	у	хво-
рих	основної	 групи	порівняно	з	контрольною	на	12,9	%	 	 і	на	11,8	%	знизити	рівень	післяопераційної	
летальності.

Висновки.	Виконання		ЕПТП	за	наявності	поширених	форм	туберкульозу,	коли	немає	змоги	викона-
ти	 резекційні	 втручання,	 є	 методом	 вибору,	 який	 дає	 змогу	 поліпшити	 ефективність	 лікування	 цієї	
категорії	пацієнтів.	

Ключовіслова
Торакопластика, туберкульоз, мультирезистентний туберкульоз легень.

Tuberkuluz 3_2022.indd   18 15.09.2022   13:11:51



ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

19ISSN 2220-5071 (Print), ISSN 2522-1094 (Online) • Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛінфекція • № 3 (50) • 2022

спрямована	 на	 зменшення	 об’єму	 плевральної	
порожнини	 за	 рахунок	 резекції	 фрагментів	 ре	-
берно-м’язового	 каркаса	 та	 опущення	 купола	
плевральної	 порожнини.	 Торакопластику	 роз-
роблено	 для	 ліквідації	 залишкової	 порожнини	
між	 грудною	 стінкою	 і	 залишком	 легені	 або	
середостінням.	Спочатку	цей	метод	застосовува-
ли	у	разі	туберкульозу	або	неспецифічних	інфек-
цій,	а	з	розвитком	протитуберкульозної	терапії	—	
переважно	 для	 боротьби	 із	 залишковим	 плев-
ральним	 простором	 після	 резекції	 легені	 [4].	
Уперше	ТП	для	лікування	туберкульозної	кавер-
ни	використав	H.I.	Quinke	ще	у	1888	р.	C.	Speng-
lergler	у	1890	р.	запропонував	резектувати	ребра	
не	лише	над	каверною,	а	й	у	більшому	обсязі.	Він	
же	 ввів	 термін	 	 «екстраплевральна	 ТП».	 Назва	
операції	 «торакопластика»	 належить	 G.A.	 Est-
lander	(1879),	який	вживав	цей	термін	при	описі	
своєї	 операції	 для	 лікування	 емпієми	 плеври.	
Великий	внесок	у	розвиток	вчення	про	ТП	зро-
бив	F.	Sauerbruch,	який	у	1911	р.	запропонував	
методику	тотальної	паравертебральної	ТП	[2,	3].	
На	рис.	1	наведена	класифікація	цього	типу	опе-
ративних	втручань.

Хоча	ТП	є	травматичним	методом	лікування,	
виконання	 лікувальної	 первинної	 екстраплев-
ральної	 торакопластики	 (ЕПТП),	 а	 також	 роз-
ширених	резекцій	легень	із	коригуючими	інтра-
плевральними	 й	 відстроченими	 ТП	 у	 досить	
великої	 кількості	 хворих	 з	 хіміорезистентними	
формами	туберкульозу	легень	дає	змогу	значно	
зменшити	 резервуар	 інфекції	 й	 підвищити	 за	-
гальну	 ефективність	 комплексного	 лікування	
да		ної	 групи	 хворих	 на	 20—30	 %	 [11].	 Однак	
необхід	ність	ширшого	використання	колапсохі-
рургічних	 ме		тодик	 в	 умовах	 зростання	 полі	хі-
міорезистент	ності	 спонукає	 фтизіохірургів	 і	
фтизіатрів	 переглянути	 відношення	 до	 цього	
виду	втручань	[12].

Метою	 ЕПТП	 є	 ліквідація	 каверни	 шляхом	
резекції	ребер	у	верхніх	відділах	грудної	клітки	

(у	 зоні	 верхівки	 легені).	 Варіанти	 верхівкової	
пластики	відрізняються	лише	за	кількістю	резек-
тованих	 ребер.	 Субтотальна	 торакопластика	
характеризується	видаленням	8—9	ребер,	повна	
або	 тотальна	 —	 резекцією	 10—11	 ребер.	 Повне	
видалення	перших	2—3	ребер	вважають	обов’яз-
ковим	технічним	елементом	будь-якого	виду	ТП.	
Первинну	ТП	у	комбінації	з	оклюзією	сегментар-
ного	або	часткового	бронхів	прийнято	називати	
комбінованою.	Апіколіз,	фіксація	верхівки	легені,	
інвагінація	каверни	є	не	ознаками	комбінованос-
ті,	а	обов’язковою	його	технічною	складовою	[8].

Показання до ЕПТП:
–	 за типом туберкульозного процесу:	мультире-

зистентний	 туберкульоз	 легень	 (МЛС-ТБ),	
туберкульоз	 з	 широкою	 медикаментозною	
стійкістю	(ШЛС-ТБ),	ризик	мультирезистент-
ного	туберкульозу	легень	(РМЛС-ТБ);

–	 за клінічною формою туберкульозу:	 фіброзно-
кавернозний	 туберкульоз,	 дисемінований	 ту	-
беркульоз	(множинний	фіброзно-кавернозний	
туберкульоз,	 що	 розвинувся	 з	 дисемінованої	
фор	ми	туберкульозу),	циротичний	туберкульоз;

–	 за локалізацією деструктивних змін у легенях:	
S1—S2—S3-сегменти	 легені,	 S1—S2—S3—
S6-сег	менти	 легені,	 однобічне	 розташування	
порожнин	 деструкції	 з	 наявністю	 вогнищ	
ди	семінації	 в	 цій	 легені,	 однобічне	 розташу-
вання	 порожнин	 деструкції	 з	 наявністю	 вог-
нищ	 дисемінації	 в	 протилежній	 легені,	 дво-
бічне	 розташування	 порожнин	 деструкції	 у	
разі	проведення	ЕПТП	як	етапу	оперативного	
лікування	туберкульозу;

–	 за кількістю та розміром деструктивних змін 
у легенях:	 поодинокі,	 множинні	 порожнини	
деструкції,	 порожнини	 розміром	 1—5	 см,	
гігантські	каверни;

–	 за наявністю бактеріовиділення:	 МБТ(+),	
МБТ(–);

–	 за клінічним перебігом туберкульозу:	фаза	ста-
білізації,	фаза	прогресування;

Торакопластика

Лікувальна

Первинна
Попередня

Комбінована:
з кавернотомією;
з оклюзією бронха

Коригувальна

Інтраплевральна
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Рис. 1.Класифікаціяторакопластики
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–	 за наявністю ускладнень:	кровохаркання,	леге-
неві	 кровотечі,	 ускладнення	 попереднього	
неефективного	оперативного	лікування,
Протипоказання до ЕПТП:

–	 локалізація	каверн	у	нижній	частці	за	винят-
ком	S6,	локалізація	каверн	у	паравертебраль-
ній	ділянці	та	зоні	середостіння;	

–	 ригідні	товстостінні	каверни	будь-якого	роз-
міру;	

–	 рубцевий	 стеноз	 головного	 або	 часткових	
бронхів	ІІ—ІІІ	ступеня;	

–	 цукровий	 діабет	 у	 стадії	 субкомпенсації	 або	
декомпенсації;	

–	 соматична	 патологія	 в	 стадії	 декомпенсації,	
серцево-судинна	 недостатність,	 дихальна	 не	-
достатність	ІІ—ІІІ	ступеня.
Мета роботи	—	представити	власні	результати	

застосування	екстраплевральної	торакопластики	
для	 лікування	 резистентного	 туберкульозу	 ле	-
гень	(МЛС-ТБ/ШЛС-ТБ).

Матеріалитаметоди
Традиційно	 ЕПТП	 виконують	 за	 класичною	

методикою	Л.К.	Богуша,	що	передбачає	декоста-
цію	верхньо-задніх	відділів	з	резекцією	І	ребра.	
Ця	методика	була	нами	вдосконалена	і	модифі-
кована	 з	 урахуванням	 оперативно-технічних	
причин	неефективності	ЕПТП.	

Опис методу.	При	виконанні	ЕПТП	застосо-
вували	напівбічне	положення	пацієнта	на	опера-
ційному	 столі	 під	 кутом	 близько	 45°.	 Верхню	
кінцівку	на	боці	операції	зводять	донизу	уперед	
для	відведення	лопатки	від	хребта.	

Розтин	шкіри,	підшкірної	клітковини	та	м’язів	
проводять	уздовж	внутрішнього	краю	лопатки.	
Досягнувши	 реберної	 поверхні	 підокісно	 вида-
ляють	задньо-бічний	фрагмент	VI	або	VII	ребра.	
Вставляють	 ранорозширювач	 однією	 браншею	
за	кут	лопатки,	іншою	—	за	VII	або	VIII	ребро.	
Це	дає	змогу	розширити	межі	операційного	поля	
і	звільнити	асистента	від	тривалої	необхідності	
підйому	 лопатки	 гачками.	 Відповідно	 активна	
участь	асистента	у	подальших	етапах	операції	дає	
змогу	 зменшити	 тривалість	 операції	 та	 об’єм	
крововтрати.	

Наступним	етапом	поступово	підокісно	вида-
ляють	субтотально	(ззаду	від	суглобової	поверх-
ні	 ребер,	 спереду	 до	 парастернальної	 лінії)	 VI	
i	V	ребра,	потім	підокісно	тотально	—	IV,	III,	II	
та	I	ребра	(ззаду	від	суглобової	поверхні	ребер,	
спереду	 ребра	 перетинають	 на	 1,0—1,5	 см	 від	
груднини).	Залежно	від	поширення	туберкульоз-
ного	 процесу	 довидаляють	 фрагменти	 VII	 та	
VIII	ребер.

Обов’язковою	 і	 принциповою	 умовою	 вико-
нання	ЕПТП	є	максимальне	видалення	І	ребра.	

Ми	рекомендуємо	до	повного	видалення	І	ребра	
не	намагатись	одразу	провести	тотальне	видален-
ня	ІІ—VII	ребер.	Після	повного	видалення	І	реб-
ра	і	западіння	купола	плеври	технічно	доступ	до	
передніх	і	задніх	відрізків	ІІ—VI	ребер	є	набага-
то	 легшим.	 Виконують	 апіколіз	 та	 екстраплев-
ральний	пневмоліз	легені	(тупфером	відшарову-
ють	 верхівку	 легені	 разом	 із	 фасціально-плев-
ральним	клаптем	від	рівня	шийок	ребер	уздовж	
усієї	ділянки	видалених	ребер).	Верхівку	легені	
зводять	 донизу.	 В	 екстраплевральний	 простір	
вводять	силіконовий	дренаж	з	надпліччя.	

На	описану	методику	отримано	патент	Украї-
ни	№	15783	[5].

Проведено	ретроспективний	аналіз	результа-
тів	застосування	ЕПТП	у	хворих	на	МЛС-ТБ/
ШЛС-ТБ,	 прооперованих	 у	 клініці	 Національ-
ного	 інституту	фтизіатрії	 і	пульмонології	 імені	
Ф.Г.	 Яновського	 НАМН	 України	 в	 період	 з	
01.01.2004	до	01.07.2022	р.	Відповідно	до	загаль-
ного	дизайну	дослідження	пацієнтів	розподілили	
на	дві	клінічні	групи:	
•	 основну	—	28	хворих,	яким	виконали	модифі-

ковану	методику	ЕПТП;	
•	 контрольну	 —	 13	 хворих,	 яким	 виконали	

ЕПТП	за	традиційною	методикою	за	Л.К.	Бо	-
гушем.	
Кожну	групу	при	оцінці	результатів	оператив-

ного	лікування	розподілили	на	підгрупи	за	про-
філем	резистентності	мікобактерії	туберкульозу	
(МБТ):	 А	 —	 хворі	 на	 МЛС-ТБ,	 Б	 —	 хворі	 на	
ШЛС-ТБ.	

Серед	 пацієнтів	 в	 обох	 групах	 переважали	
чоловіки	(табл.	1).	Віковий	діапазон	хворих	—	від	

Таблиця 1.Клінічнахарактеристикагруп

Показник Основна
група(n=28)

Контрольна
група(n=13)

Середній	вік,	роки 30,6	±	4,2 32,2	±	2,4
Чоловіки 20	(71,4	%) 10	(76,9	%)
Жінки 8	(28,6	%) 3	(23,1	%)
Права	сторона	
Ліва	сторона	

17	(60,7	%)
11	(39,3	%)

8	(61,5	%)
5	(38,5	%)

Середня	тривалість	доопе-
раційного	лікування,	міс

	
24,6	±	1,1

	
22,8±	2,6

Туберкульоз	бронхів		
до	операції

	
19	(67,9	%)

	
9	(69,2%)

Кислотостійкі	палички	
(КСП)	(+)	до	операції		
(за	флотацією)

	
15	(53,6	%)

	
8	(61,5	%)

Позитивний	посів		
харкотиння	на	МБТ

	
28	(100,0	%)

	
13	(100,0	%)

Двобічний	туберкульоз 19	(67,9	%) 9	(69,2	%)
Супутня	патологія 8	(28,6	%) 5	(38,5	%)

Примітка. Статистично значущих відмінностей за показниками між 
групами не виявлено. 
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21	до	44	років.	За	середнім	віком	групи	статис-
тично	значущо	не	відрізнялися.	Отже,	більшість	
прооперованих	 пацієнтів	 —	 це	 чоловіки	 праце-
здатного	віку.	Це	можна	пояснити	тим,	що	жінки	
частіше	 відмовляються	 від	 проведення	 ЕПТП	
через	наявність	деформації	грудної	клітки	у	піс-
ляопераційний	період.	

Оперативне	 лікування	 частіше	 виконували	
справа,	 оскільки	 ЕПТП	 тяжче	 переноситься	
зліва,	 що	 пов’язане	 з	 розташуванням	 серця	 і	
великих	судин	у	лівому	гемітораксі.	

Тривалість	періоду	від	початку	захворювання	
до	проведення	операції	варіювала	від	16	до	60	міс	
(основна	 група	 —	 (24,6	 ±	 1,1)	 міс,	 контрольна	
група	—		(22,8	±	2,6)	міс).	

На	момент	госпіталізації	при	бактеріологічно-
му	 посіві	 харкотиння	 МБТ	 виділяли	 всі	 хворі	
обох	груп	(див.	табл.	1).	У	15	(53,6	%)	пацієнтів	
основної	групи	і	8	(61,5	%)	—	контрольної	бакте-
ріовиділення	 виявлено	 під	 час	 дослідження	
харкотиння	 методом	 бактеріоскопії.	 Завдяки	
курсу	доопераційної	підготовки	вдалося	припи-

нити	 бактеріовиділення	 у	 8	 (28,6	 %)	 хворих	
основ	ної	групи	і	3	(23,1	%)	—	контрольної	групи.	
Таким	чином,	на	момент	операції	МБТ	виділяли	
відповідно	7	(25,0	%)	та	5	(38,5	%)	осіб.	Двобіч-
ний	 туберкульозний	 процес	 і	 туберкульоз	 тра-
хео	бронхіального	дерева	діагностували	з	майже	
однаковою	частотою	в	обох	групах	(див.	табл.	1).		

За	 кількістю	 випадків	 клінічно	 значущої	
супутньої	патології		групи	статистично	значущо	
не	відрізнялися	(див.	табл.	1)

Групи	були	порівнянними	за	профілем	резис-
тентності	 (табл.	 2).	 Звертає	 увагу	 той	 факт,	 що	
серед	 пацієнтів	 обох	 груп,	 яким	 була	 виконана	
первинна	ЕПТП,	переважали	хворі	на	ШЛС-ТБ.	
Це	можна	пояснити	тим,	що	така	травматична	опе-
рація,	як	ЕПТП,	розглядається	хірургом	лише	піс-
ля	заперечення	можливості	виконання	резекцій-
них	втручань	або	резекцій	з	коригувальною	ТП.

У	нашому	дослідженні	найчастіше	показання-
ми	 до	 виконання	 первинної	 ЕПТП	 були	 лише	
три	клінічні	форми	туберкульозу	(табл.	3).	Пер-
ше	 місце	 серед	 показань	 в	 обох	 групах	 посідав	
фіброзно-кавернозний	туберкульоз	легень,	друге	
місце	—	дисемінований	туберкульоз	легень.	Лише	
у	3	(7,3	%)	випадках	первинна	ЕПТП	виконана	
при	 казеозній	 пневмонії.	 Таким	 чином,	 ЕПТП	
найчастіше	 проводили	 у	 хворих	 на	 ШЛС-ТБ	 з	
поширеними	формами	туберкульозу.

В	основній	групі	оперативне	лікування	було	
ефективним	у	23	(82,1	%)	хворих,	у	контрольній	
групі	—	у	9	(69,2	%)	(табл.	4).	Померли	відповід-
но	1	(3,6	%)	та	2	(15,4	%)	пацієнти.	Неліквідова-
них	 післяопераційних	 ускладнень	 в	 основній	

Таблиця 2.Розподілхворихзалежновідпрофілю
резистентностімікобактерійтуберкульозу

Групахворих
Кількість
хворих
угрупі

Профільрезистентності

ПідгрупаА ПідгрупаБ

n % n %

Основна	 28 12 42,9	 16 57,1	
Контрольна 13 6 46,2	 7 53,8
Разом 41 18 43,9	 23 56,1	

Таблиця 3.Нозологічніформитуберкульозу,приякихвиконувалиекстраплевральнуторакопластику

Групахворих

Нозологічнаформа

РазомФіброзно-кавернозний
туберкульоз

Дисемінований
туберкульоз Казеознапневмонія

n % n % n % n %

Основна 15 53,6 11 39,3 2 7,1 28 68,3
Контрольна 8 61,5 4 30,8 1 7,7 13 31,7
Разом 23 56,1 15 36,6 3 7,3 41 100,0

Таблиця 4.Результатизастосуванняекстраплевральноїторакопластики

Результатлікування

Групахворих

Основна(n=28) Контрольна(n=13)

Абс. % Абс. %

Позитивний	результат	операції	 23 82,1	 9 69,2	
Негативний	результат	операції:	 5 17,9	 4 30,8	
Післяопераційна	летальність 1 3,6	 2 15,4	
Рецидиви	туберкульозу	і	не	ліквідовані		
післяопераційні	ускладнення

	
4

	
14,3	

	
2

	
15,4	
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групі	 не	 було.	 У	 контрольній	 групі	 в	 1	 (7,7	 %)	
пацієнта	 розвинулася	 торакальна	 нориця,	 ще	 в	
1	(7,7	%)	зафіксовано	рецидив	туберкульозу.	Усі	
пацієнти	з	негативним	результатом	оперативно-
го	лікування	в	обох	групах	мали	ШЛС-ТБ.	

Провідними	скаргами	в	ранній	післяоперацій-
ний	період	у	більшості	хворих	були	біль	у	зоні	
резекції	ребер	і	задишка	при	фізичному	наванта-
женні.	Переважна	більшість	пацієнтів	основної	
(25	 (89,3	 %)	 і	 контрольної	 (12	 (92,3	 %))	 груп	
перебували	на	інгаляції	кисню	понад	10	діб.	Під	
час	контрольних	оглядів	протягом	півроку	в	усіх	
пацієнтів	 спостерігали	 зникнення	 клінічних	
виявів	дихальної	недостатності.	

Результатитаобговорення
Проведений	аналіз	даних	результатів	застосу-

вання	 ЕПТП	 у	 хворих	 на	 МЛС-ТБ/ШЛС-ТБ	
легень	дає	підставу	зробити	такі	висновки:
1.	Виконання	ЕПТП	показане	у	хворих	з	поши-

реними	 деструктивними	 туберкульозними	
процесами	 за	 наявності	 МЛС-ТБ/ШЛС-ТБ,	
продов	ження	 бактеріовиділення	 після	 курсу	
протитуберкульозної	терапії	(ПТТ)	і	немож-
ливості	виконання	резекційних	втручань.

2.	При	 застосуванні	 модифікованої	 методики	
ЕПТП	забезпечуються	анатомічні	умови	для	
адекватного	 стабільного	 екстраплеврального	
цир		кулярного	 колапсу	 легені	 та	 зменшення	
об’єму	 плевральної	 порожнини,	 досягається	
стабільність	 сформованої	 ЕПТП,	 забезпечу-
ється	 протидія	 коливанню	 середостіння	 в	
післяопераційний	період	і	зміщенню	легені	в	
каудальному	напрямку.

3.	При	виконанні	ЕПТП	розроблений	комплекс	
заходів	 доопераційної	 підготовки,	 оператив-
но-технічних	 особливостей	 модифікованої	
методики	 ЕПТП,	 заходів	 з	 профілактики	
післяопераційних	ускладнень	і	рецидивів	ТБ	
дав	змогу	поліпшити	результати	хірургічного	
лікування	 у	 хворих	 на	 МЛС-ТБ/ШЛС-ТБ	
легень	 порівняно	 з	 контрольною	 групою	 на	
12,9	%		і	на	11,8	%	знизити	рівень	післяопера-
ційної	летальності.

4.	Наявність	широкої	лікарської	стійкості	МБТ	
є	чинником,	що	негативно	впливає	на	резуль-
тат	операції.	Більшість	(56,1	%)	прооперова-
них	 пацієнтів,	 яким	 виконали	 ЕПТП,	 мали	
ШЛС-ТБ.	Усі	пацієнти	з	негативним	резуль-
татом	оперативного	лікування	в	обох	групах	
мали	ШЛС-ТБ.	
Розроблений	спосіб	первинної	ЕПТП	є	техніч-

но	простим	у	виконанні,	не	потребує	додатково-
го	 обладнання	 та	 інструментарію.	 Його	 можна	
застосовувати	 при	 поширених	 полідеструктив-
них	процесах,	зокрема	у	разі	нестабільного	пере-

бігу	 МЛС-ТБ/ШЛС-ТБ,	 що	 прогресує.	 Для	
демонстрації	використання	роз	робленого	спосо-
бу	наводимо	клінічний	приклад.

Хворий С.,	 21	 рік,	 історія	 хвороби	 №	 3745,	
госпіталізований	у	клініку	Національного	інсти-
туту	фтизіатрії	і	пульмонології	імені	Ф.Г.	Янов-
сь	кого	 НАМН	 України	 з	 діагнозом:	 ШЛС-ТБ	
(05.06.2010):	 обох	 легень	 (фіброзно-каверноз-
ний),	Дестр	+,	МБТ+,	М+,	К	+,	Гіст.	(0),	Резист.	I	
(H,	R,	S,	E,	Z),	Резист.	II	(K,	Аm,	Cap,	Of),	кат.	4.

Хворів	 на	 туберкульоз	 протягом	 2	 років.	 Лі	-
кувався	 систематично,	 але	 динаміка	 була	 нега-
тивною.	У	зв’язку	з	продовженням	бактеріовиді-
лення	пацієнту	встановлено	«невдачу	лікування»	
і	 призначено	 консультацію	 фтизіохірурга.	 За	
даними	мультиспіральної	комп’ютерної	томогра-
фії	(МСКТ)	органів	грудної	порожнини,	у	верх-
ній	частці	та	S6	правої	легені	визначалися	кілька	
каверн	(до	5	см	у	діаметрі),	масивна	інфільтрація	
у	верхній	 і	середній	частках,	каверна	у	верхній	
частці	 лівої	 легені	 та	 поліморфні	 дисеміновані	
вогнища	різної	щільності	в	обох	легенях	(рис.	2).	

За	даними	фібробронхоскопії	(ФБС)	виявле-
но	інфільтративну	форму	туберкульозу	верхньо-
часткового	бронха	справа.	

Хворому	 проведено	 курс	 доопераційної	 під-
готовки	із	застосуванням	лікувального	пневмо-
перитонеуму,	інгаляцій,	лікувальних	ФБС.	Зав-
дяки	цьому	вдалося	досягти	відносної	стабіліза-
ції	 процесу.	 Пацієнту	 виконано	 ЕПТП	 з	 резек-
цією	 кута	 лопатки	 в	 розробленій	 модифікації.	
Тривалість	операції	—	165	хв,	об’єм	крововтра-
ти	 —	 190	 мл.	 Інтраопераційних	 ускладнень	 не	
було.	Одразу	після	операції	в	операційній	накла-
дено	пов’язку	з	тиснучими	валиками.

Післяопераційний	 період	 без	 особливостей.	
Дренажі	 видалено	 на	 9-ту	 добу.	 Рана	 загоїлася	
первинним	 натягом,	 шви	 знято	 на	 12-ту	 добу.	
У	післяопераційний	період	проводили	щоденні	
ФБС,	 інгаляційну	 терапію.	 Пацієнта	 виписано	
на	 20-ту	 добу	 для	 продовження	 лікування	 за	
місцем	проживання.

При	 обстеженні	 мокроти	 МБТ	 не	 виявлено	
бактеріоскопічним	і	бактеріологічним	методами.	

Надалі	лікувався	за	місцем	проживання	згідно	
з	 рекомендаціями	 фтизіатрів.	 Оглянутий	 через	
24	міс	після	операції.	За	даними	МСКТ	(рис.	3),	
деструктивні	 зміни	 в	 обох	 легенях	 загоїлись.	
Загальний	вигляд	хворого	через	24	міс	показано	на	
рис.	4.	Хворий	закінчив	курс	терапії.	Перебував	під	
спостереженням	фтизіатра	за	місцем	проживання.	

Екстраплевральна	 торакопластика	 досить	
трав	матичне	 оперативне	 втручання	 зі	 значним	
косметичним	дефектом	і	певними	функціональ-
ними	 втратами.	 Останнім	 часом	 такі	 операції	
виконують	дедалі	рідше	завдяки	розробці	нових	
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зань,	зазначених	вище,	застосування	ЕПТП	дає	
змогу	досягти	результатів,	недосяжних	при	вико-
ристанні	лише	консервативного	лікування.	

схем	 протитуберкульозної	 терапії	 з	 кращим	
результатом	 лікування	 хворих	 на	 резистентні	
форми	 туберкульозу.	 Однак	 за	 наявності	 пока-

Рис. 2.ХворийС.Комп’ютернатомографіядооперації

Рис. 3.ХворийС.Комп’ютернатомографіячерез2рокипісляоперативноголікування
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І.Д.	Дужий	проаналізував	результати	лікуван-
ня	121	хворого	на	поширені		форми	туберкульозу	
легень,	яким	була	виконана	ЕПТП.	Усклад	нення	
виникли	у	9	(7,4	%)	осіб	в	основній	групі	та	48	
(31,0	%)	—	у	групі	порівняння,	зокрема	кро	вотеча,	
тромбоемболія	 легеневої	 артерії,	 пневмонії	 та	
мікроемболії	дрібних	гілок	легеневої	артерії,	які	
за	перебігом	нагадують	«пневмонії»,	порушення	
серцевої	діяльності,	залишкові	по		рожнини	(у	12	
(8,0	%)	випадках).	Автор	установив,	що		усклад-
нення	у	групі	порівняння	траплялися	частіше	у	
2,2—8,0	 разів.	 Якби	 оперативні	 втручання	 були	
виконані	 не	 за	 загальноприйнятим	 стандартом	
(резекційними	 методами),	 а	 за	 методиками	
ЕПТП,	 особливо	 у	 запропонованих	 варіантах,	
зазначених	ускладнень	можна	було	уникнути	[1].	

O.	Kuhtin		та	співавт.	вказують	на	те,	що	хоча	
ТП	розробили	як	метод	ліквідації	простору	між	
легенею	і	грудною	стінкою	при	туберкульозному	
і	неспецифічному	враженні,	нині	її	використову-
ють	здебільшого	як	доповнення	при	резекційних	
втручаннях	 для	 корекції	 об’єму	 гемітораксу.	
Торакопластику	 виконують	 рідко	 через	 низьку	
частоту	захворювань,	при	яких	необхідний	цей	
метод.	 Тому	 метод	 дискредитували.	 Крім	 того,	
певні	технічні	аспекти	ТП	не	дуже	добре	відомі	
через	 нечасте	 застосування	 цієї	 процедури.	
Торакопластику		слід	виконувати	лише	за	точни-
ми	 показаннями	 з	 дотриманням	 правильного	
виконання.	Тоді	цей	метод	дає	змогу	безпечно	і	
остаточно	вирішити	проблему	залишкового	плев-
рального	простору	навіть	у	складних	випадках,	
не	створюючи	серйозних	функціональних	і	кос-
метичних	порушень	[11].

R.	Phillip	та	співавт.	провели	ретроспективний	
огляд	 короткострокових	 результатів	 ТП	 у	
131	 пацієнта,	 з	 них	 48	 %	 становили	 жінки.	
Середній	 вік	 —	 48	 років.	 Середня	 тривалість	
операції	 —	 101	 хв,	 8	 %	 пацієнтів	 потребували	
переливання	крові.	Середня	тривалість	перебу-
вання	 в	 стаціонарі	 —	 6	 днів	 (±	 9).	 	 Виписано	

додому	93	%	пацієнтів.	Зареєстровано	один	смер-
тельний	наслідок.	У	23	%	пацієнтів	діагностова-
но	інші	серйозні	захворювання.	Тридцятиденна	
повторна	 госпіталізація	 була	 необхідна	 у	 8	 %	
пацієнтів,	а	6	%	потребували	повторної	операції	
протягом	30	днів.	У	4	%	пацієнтів	була	дихальна	
недостатність,	у	4	%	—	сепсис,	у	5	%	—	пневмонія.	
Автори	 дійшли	 висновку,	 що	 короткострокові	
результати	ТП	демонструють	низьку	смертність	
і	захворюваність.	Торакопластика	має	залишати-
ся	в	арсеналі	торакального	хірурга	для	лікування	
залишкової	плевральної	порожнини	[12].

Сучасні	 тенденції	 розвитку	 хірургії,	 зокрема	
торакальної,	сприяють	широкому	впровадженню	
малоінвазивних	методів,	у	колапсохірургії	вико-
ристовують	інтраплевральну	та	остеопластичну	
ТП.	 D.	 Krasnov	 та	 співавт.	 проаналізували	 ре	-
зультати	 виконання	 нової	 модифікації	 остео-
пластичної	ТП,	що	є	варіантом	екстраплевраль-
ної	 ТП,	 яку	 використовують	 при	 лікуванні	
деструктивного	туберкульозу.	При	застосуванні	
малоінвазивного	 доступу	 отримано	 хороші	 ре	-
зультати	—	у	95	%	хворих	вдалося	досягти	бак-
теріальної	конверсії	і	закриття	порожнини	[9].	

D.B.	 Giller	 та	 співавт.	 оцінили	 ефективність	
розробленої	ними	відеоасистованої	ТП	у	208	хво-
рих,	яким	була	показана	ТП,	з	підтвердженим	ту	-
беркульозом	з	порожнинами	у	верхній	частці/S6.	
Інтраопераційні	та	післяопераційні	ускладнення	
спостерігали	у	15	(7,2	%)	та	4	(2,0	%)	випадках	
відповідно.	Тридцятиденної	смертності	не	було.	
Відеоасистована	ТП	з	лікувальною	метою	була	
успішною	у	88	%	випадків	відповідно	до	крите-
ріїв	Лазерсона.	Виявлено	відсутність	активного	
туберкульозу,	підтверджену	комп’ютерною	томо-
графією.	Клінічне	поліпшення	(негативний	ре	-
зультат	тесту	мокротиння,	закриття	каверни	та	
відсутність	реактивації	протягом	3	років)	досяг-
нуто	у	81	%	випадків.	Автори	дійшли	висновку,	
що	ця	методика	є	ефективною	і	безпечною	для	
лікування	пацієнтів	з	МЛС-ТБ	[7,	8].

A.	Krassas	та	співавт.	проаналізували	результа-
ти	 лікування	 35	 пацієнтів,	 яким	 виконано	 ТП.	
Інфекційні	ускладнення	попередньої	торакаль	ної	
хірургії	 були	 пов’язані	 з	 раком	 у	 25	 випадках,	
туберкульозом	 —	 у	 6,	 стравохідно-плевральною	
норицею	—	у	2,	розривом	абсцесу	легені	—	у	1	та	
потовщенням	 плеври	 —	 у	 1	 випадку.	 ТП	 була	
виконана	для	лікування:	емпієми	після	пневмон-
ектомії,	n	=	20	(брон	хіальна	нориця,	n	=	11;	тора-
костомія	 з	 відкритим	 вікном,	 n	 =	 14;	 середня	
кількість	 резектованих	 ребер,	 n	 =	 7,5;	 поєднана	
транспозиція	внутрішньогрудних	м’язів,	n	=	12;	
післяопераційна	 смерть,	 n	 =	 3);	 емпієми	 після	
лобектомії,	 n	 =	 8	 (бронхіальна	 фістула,	 n	 =	 8;	
торакостомія	з	відкритим	вікном,	n	=	1;	середня	

Рис. 4.ХворийС.Зовнішнійвиглядпісляоперативного
лікування
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кількість	резектованих	ребер,	n	=	3,6;	асоційована	
транспозиція	 внутрішньогрудного	 м’яза,	 n	 =	 7;	
смертності	не	було);	інші	показання,	n	=	7	(серед-
ня	кількість	резектованих	ребер,	n	=	4,8;	пов’яза	на	
транспозиція	 внутрішньогрудного	 м’яза,	 n	 =	 3;	
смертності	 не	 було).	 Усі	 виписані	 зі	 стаціонару	
пацієнти,	крім	одного,	одужали,	не	скаржилися	на	
симптоми	вторинної	легеневої	функції	та	уражен-
ня	плеча.	Автор	зробив	висновок,	що	незважаючи	
на	те,	що	сьогодні	ТП	показана	рід	ко,	це	не	озна-
чає,	що	її	слід	уникати.	ТП	може	поєднуватися	з	
міопластикою,	яка	дає	змогу	досягти	повної	облі-
терації	плеврального	простору	шляхом	поєднання	
резекції	 кількох	 сегментів	 ребер	 і	 обмеженої	
внутрішньогрудної	транспозиції	м’язів	[10].

О.В.	 Терешкович	 та	 співавт.	 проаналізували	
досвід	 використання	 ЕПТП	 у	 29	 хворих.	 Біль-
шість	з	них	прооперовано	з	приводу	однобічного	
де		ст	руктивного	МЛС-ТБ	—	19	(65,5	%)	хворих,	
двобічного	 деструктивного	 МЛС-ТБ	 —	 10	
(34,5	%),	27	(92,1	%)	—	з	приводу	хронічних	форм	
фіброзно-кавернозного	 МЛС-ТБ,	 2	 (7,0	 %)	 —	
з	приводу	фіб	розно-кавернозного	туберкульозу,	
ускладненого	 масивним	 кровохарканням.	 При-
пинення	бакте	ріо	виділення	та	закриття	порож-
нин	розпаду	вдалося	досягти	у	20	(68,7	%)	хво-
рих.	 Після	опе	раційні	 ускладнення	 виникли	 у	
3	(10,3	%)	хворих.	Піс	ляопераційна	летальність	—	
3	(10,3	%)	випадки.	Рецидиви	або	подальше	про-
гресування	МЛС-ТБ	у	післяопераційний	період	
мали	місце	у	3	(10,3	%)	хворих.	Автори	дійшли	
до	таких	висновків:	
1.	Підвищення	ефективності	оперативного	ліку-

вання	МЛС-ТБ	і	його	ускладнень	за	немож-
ливості	 виконання	 резекційних	 втручань	
мож	ливе	за	рахунок	застосування	різних	видів	
колапсохірургічних	втручань.	

2.	Вибір	 методики	 екстраплевральної	 ТП	 зале-
жить	від	локалізації	і	поширеності	патологіч-
ного	процесу,	конкретної	клінічної	ситуації	та	
досвіду	хірурга.	

3.	Виконання	колапсохірургічних	втручань	мож-
ливе	лише	в	умовах	спеціалізованих	фтизіохі-
рургічних	стаціонарів,	оскільки	прооперовані	
хворі	 в	 післяопераційний	 період	 потребують	
тривалої	оксигенотерапії,	профілактики	і	ліку-

вання	 вентиляційних	 порушень,	 проведення	
ендобронхіальної	санації,	профілактики	тром-
боемболічних	ускладнень	і	адекватної	проти-
туберкульозної	терапії	[6].
Ю.Ф.	Савенков	та	співавт.	вивчили	результати	

227	хворих,	яким	була	виконана	ТП.	Чоловіків	
було	218	(96	%)		віком	від	20	до	56	років.	Автори	
дійшли	таких	висновків:	
1.	В	умовах	зростання	поширених	деструктив-

них	 і	 стійких	 форм	 туберкульозу	 легень	 на	
частку	 торакопластичних	 операцій	 припадає	
10,7	 %	 від	 усіх	 фтизіохірургічних	 втручань.	
Такий	показник	слід	вважати	недостатнім.

2.	Застосування	первинної	чи	комбінованої	тора-
копластики	 у	 прооперованих	 хворих	 із	 фіб-
розно-кавернозним	 	 туберкульозом	 було	 по	-
казане	у	28	%	випадків,	що	сприяло	досягнен-
ню	клінічного	ефекту	у	92,3	%	хворих	протя-
гом	першого	року	після	операції.	

3.	Коригувальна	інтраплевральна	та	екстраплев-
ральна	 торакопластика	 в	 один	 етап	 із	 резек-
цією	легені	з	приводу	поширених	форм	тубер-
кульозу	дає	змогу	втричі	зменшити	кількість	
післяопераційних	легенево-плевральних	уск-
лад	нень	 та	 реактивацій	 туберкульозу,	 запо-
бігти	розвитку	емпієми	плеври.

4.	Торакоміопластичні	 операції	 застосовують	 у	
різні	фази	хронічної	пострезекційної	або	мета-
туберкульозної	емпієми	плеври	і	можуть	бути	
виконані	одномоментно	чи	етапно	[4].
Наша	клініка	поділяє	думку	колег.	Отримані	

нами	 дані	 щодо	 кількості,	 видів	 ускладнень	 і	
методів	 їхнього	 моніторингу,	 профілактики	 та	
боротьби	схожі	з	опублікованими.	

Висновки
Досвід	застосування	екстраплевральної	тора-

копластики	у	хворих	на	резистентний	туберку-
льоз	дає	підставу	рекомендувати	її	як	ефектив-
ний	 засіб	 стабілізації	 туберкульозного	 процесу	
та	закриття	каверн.	Виконання		екстраплевраль-
ної	 торакопластики,	 за	 наявності	 поширених	
форм	туберкульозу,	коли	немає	змоги	провести	
резекційні	втручання,	є	методом	вибору,	який	дає	
змогу	 поліпшити	 ефективність	 лікування	 цієї	
категорії	пацієнтів.	
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Experience of primary thoracoplastics in the treatment  
of resistant tuberculosis of the lungs

Objective —	to	present	the	own	results	of	the	use	of	extrapleural	thoracoplasty	(ET)	for	the	treatment	
of	resistant	pulmonary	tuberculosis.

Materials and methods. A	retrospective	analysis	of	the	results	of	the	use	of	extraleural	thoracoplasty	
(EPTP)	 in	 patients	 with	 multidrug-resistant	 pulmonary	 tuberculosis	 and	 tuberculosis	 with	 extensively	
drug	resistance,	operated	in	the	NIFP	clinic	of	NAMNS	in	the	period	from	01.01.2004	to	01.07.2022	was	
conducted.	 Patients	 were	 divided	 into	 two	 clinical	 groups:	 the	 main	 —	 28	 patients	 who	 underwent	 a	
modified	EPTP	technique,	and	the	control	group	—	13	patients	who	underwent	EPTP	according	to	the	
traditional	Bogush	technique.	When	evaluating	the	results	of	surgical	treatment,	each	group	was	divided	
into	 subgroups	 according	 to	 the	 resistance	 profile	 of	 Mycobacterium	 tuberculosis:	 A	 —	 patients	 with	
multidrug-resistant	 pulmonary	 tuberculosis,	 B	 —	 patients	 with	 tuberculosis	 with	 extensively	 drug	
resistance.	Male	patients	predominated	in	both	groups.	The	age	range	of	patients	is	from	21	to	44	years.	The	
groups	did	not	differ	statistically	significantly	in	terms	of	mean	age.	Operative	treatment	was	more	often	
performed	on	the	right	side.	The	duration	of	the	period	from	the	onset	of	the	disease	to	the	operation	varied	
from	16	to	60	months	(main	group	—	(24.6	±	1.1)	months,	control	group	—	(22.8	±	2.6)	months).

Results and discussion.	Extrapleural	thoracoplasty	(EPTP)	is	a	rather	traumatic	surgical	intervention	
with	a	significant	cosmetic	defect	and	certain	functional	losses.	Recently,	such	operations	are	performed	less	
often,	thanks	to	the	development	of	new	schemes	of	anti-tuberculosis	therapy,	and	the	associated	better	
outcome	of	treatment	of	patients	with	resistant	forms	of	tuberculosis.	But	if	there	are	indications,	the	use	
of	EPTP	makes	it	possible	to	achieve	results	unattainable	when	using	only	conservative	treatment.	When	
performing	EPTP,	a	complex	of	preoperative	preparation	measures,	operational	and	technical	features	of	the	
modified	EPTP	technique,	measures	 to	prevent	postoperative	complications	and	recurrences	of	TV	was	
developed,	 which	 allowed	 to	 improve	 the	 results	 of	 surgical	 treatment	 in	 patients	 of	 the	 main	 group	
compared	to	the	control	group	by	12.9	and	11.8	%	and	reduce	the	level	of	postoperative	mortality.

Conclusions. Performing	 EPTP,	 in	 the	 presence	 of	 widespread	 forms	 of	 tuberculosis,	 when	 it	 is	 not	
possible	to	perform	resection	interventions,	is	the	method	of	choice,	which	allows	improving	the	effectiveness	
of	treatment	of	this	category	of	patients.	

Keywords:	thoracoplasty,	tuberculosis,	multidrug-resistant	pulmonary	tuberculosis.
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Особливості перебігу  
мультирезистентного туберкульозу легень  
у дітей та підлітків із осередків 
хіміорезистентної туберкульозної інфекції

Мета роботи	 —	 вивчити	 особливості	 мультирезистентного	 туберкульозу	 (МРТБ)	 легень	 органів	
дихання	у	дітей	і	підлітків	із	осередків	хіміорезистентної	туберкульозної	інфекції.

Матеріали та методи.	Для	вивчення	особливостей	перебігу	МРТБ	легень	проведено	аналіз	даних	
клінічних,	 рентгенотомографічних,	 мікробіологічних	 та	 загальноприйнятих	 лабораторних	 обстежень	
256	пацієнтів	(102	дитини	та	154	підлітки).	Пацієнтів	розподілили	на	дві	групи.	В	основну	групу	залу-
чено	145	хворих	на	МРТБ	легень,	з	них	67	(42,2	%)	дітей	та	78	(53,8	%)	підлітків	із	осередків	мульти-
резистентної	 туберкульозної	 інфекції,	 у	 контрольну	 —	 146	 хворих	 на	 «хіміочутливий»	 туберкульоз	
(ХЧТБ)	легень,	з	них	70	(47,9	%)	дітей	і	76	(52,1	%)	підлітків	з	осередків	хіміочутливої	туберкульозної	
інфекції.

Результати та обговорення.	У	дітей,	хворих	на	МРТБ	легень,	крім	класичних	форм	туберкульозу	
(первинний	 туберкульозний	 комплекс	 —	 14,9	 %	 і	 туберкульоз	 внутрішньогрудних	 лімфатичних	 вуз-
лів	—	14,9	%)	діагностували	міліарний	туберкульоз	(11,9	%),	туберкульоз	легень	і	центральної	нервової	
системи	(5,9	%),	казеозну	пневмонію	(8,9	%),	фіброзно-кавернозний	туберкульоз	(4,5	%).	У	разі	МРТБ	
легень	у	підлітків	статистично	значущо	частіше	діагностували	інфільтративний	туберкульоз	(29,4	%)	та	
дисемінований	туберкульоз	легень	(35,9	%).	Деструктивні	зміни	в	1,6	разу	частіше	відзначали	у	підліт-
ків,	 хворих	 на	 МРТБ	 легень,	 ніж	 у	 дітей,	 особливо	 при	 мультирезистентному	 специфічному	 процесі	
(70,5	та	43,3	%	відповідно,	р	<	0,05).	У	разі	МРТБ	у	дітей	у	3,5	разу	частіше,	ніж	при	ХЧТБ	легень,	спо-
стерігали	ознаки	прогресування	специфічного	процесу	внаслідок	лімфогенної	і	гематогенної	дисеміна-
ції	у	вигляді	туберкульозу	периферичних,	внутрішньогрудних	та	мезентеріальних	лімфатичних	вузлів,	
міліарного	 туберкульозу,	 у	 підлітків,	 поряд	 з	 ускладненнями	 специфічного	 генезу,	 —	 ускладнення	
неспецифічного	 характеру:	 дихальну	 недостатність	 та	 неспецифічний	 катаральний	 ендобронхіт.	 Як	 у	
дітей,	так	і	у	підлітків	інтенсивність	бактеріовиділення	була	більшою	за	наявності	МРТБ	порівняно	з	
ХЧТБ.	В	осередках	мультирезистентної	інфекції	виявлено	майже	повний	збіг	характеру	стійкості	міко-
бактерій	 туберкульозу	 у	 дітей	 з	 джерелом	 інфекції.	 Проте	 у	 підлітків	 найчастіше	 зафіксовано	 резис-
тентність	до	комбінації	HRSE	(66,1	%)	і	HRESZ	(13,6	%)	на	відміну	від	дорослих	та	дітей.

Висновки.	Більшість	контактних	дітей	та	підлітків,	хворих	на	МРТБ	легень,	виявлено	під	час	звер-
нення	до	лікаря	загальної	мережі	або	педіатра	(62,3	%	дітей	і	70,5	%	підлітків),	що	є	основною	причиною	
недовиявлення	туберкульозу	у	дітей	і	підлітків.	Наші	дослідження	свідчать	про	важливість	ретельного	
обстеження	всіх	контактних	дітей	та	підлітків	в	осередках	туберкульозної	інфекції:	вивчення	анамнезу,	
проведення	 туберкулінодіагностики	 (квантиферонового	 тесту),	 клініко-рентгенологічного	 і	 мікробіо-
логічного	обстеження	для	своєчасного	виявлення	туберкульозу	або	інфікованості	та	призначення	від-
повідної	хіміотерапії	або	хіміопрофілактики.

Ключовіслова
Мультирезистентний туберкульоз легень, діти, підлітки, осередки туберкульозної інфекції.
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Туберкульоз	 (ТБ)	 залишається	 важливою	
глобальною	проблемою	та	однією	з	провід-

них	причин	смерті	від	інфекцій	у	світі.	Особливу	
занепокоєність	викликає	ТБ,	стійкий	до	проти-
туберкульозних	препаратів	[1,	3].	

Дуже	вразливими	щодо	ТБ	є	діти,	особливо	із	
осередків	 мультирезистентної	 туберкульозної	
інфекції.	Дитина	захворює	на	специфічний	про-
цес	 від	 контакту	 з	 хворим,	 який	 є	 джерелом	
резистентних	штамів	мікобактерії	туберкульозу	
(МБТ)	[2,	4,	5,	7].

За	даними	ВООЗ,	є	невелика	кількість	об’єк-
тивної	інформації	про	поширення	та	особливість	
перебігу	 ТБ	 з	 множинною	 медикаментозною	
стійкістю	у	дитячій	і	підлітковій	групах.

Мета роботи	—	вивчити	особливості	мульти-
резистентного	туберкульозу	легень	у	дітей	і	під-
літків	 із	 осередків	 хіміорезистентної	 туберку-
льозної	інфекції.

Матеріалитаметоди
Для	вивчення	особливостей	перебігу	мульти-

резистентного	 ТБ	 (МРТБ)	 легень	 проведено	
аналіз	даних	клінічних,	рентгенотомографічних,	
мікробіологічних	та	загальноприйнятих	лабора-
торних	обстежень	256	пацієнтів	(102	дитини	та	
154	 підлітки).	 Пацієнтів	 розподілили	 на	 дві	
групи.	В	основну	групу	залучено	145	хворих	на	
МРТБ	 легень,	 з	 них	 67	 (42,2	 %)	 дітей	 та	 78	
(53,8	%)	підлітків	із	осередків	мультирезистентної	
туберкульозної	інфекції,	у	контрольну	—	146	хво-
рих	на	«хіміочутливий»	ТБ	(ХЧТБ)	легень,	з	них	
70	(47,9	%)	дітей	і	76	(52,1	%)	підлітків	з	осеред-
ків	хіміочутливої	туберкульозної	інфекції.	

Для	 встановлення	 діагнозу	 МРТБ	 викорис-
товували	 молекулярно-генетичні	 методи:	
GeneXpert	MTB/RIF,	яка	дає	змогу	ідентифіку-
вати	комплекс	МБТ	у	досліджуваному	матеріалі	
та	визначити	стійкість	до	рифампіцину,	а	також	
лінійний	зонд-аналіз,	який	дає	змогу	визначати	
чутливість	МБТ	до	антимікобактеріальних	пре-
паратів	(АМБП)	1-го	ряду	(ізоніазиду	і	рифам-
піцину)	та	2-го	(фторхінолонів,	аміноглікозидів/	
циклічних	 пептидів).	 Позитивний	 результат	
тесту	GeneXpert	MTB/RIF	можна	отримати	про-
тягом	1—2	днів,	а	лінійно-зондового	тесту	—	че	-
рез	2—3	дні.	

Для	вивчення	рентгенологічних	особливостей	
ТБ	проводили	оглядову	рентгенографію	органів	
грудної	 клітки	 у	 прямій	 та	 бічній	 проєкціях	 і	
комп’ютерну	томографію	органів	грудної	клітки	
(за	показаннями).	

Результатитаобговорення
Більшість	контактних	дітей	та	підлітків,	хво-

рих	на	МРТБ	легень,	виявлено	під	час	звернення	

до	лікаря	загальної	мережі	або	педіатра	(62,3	%	
дітей	і	70,5	%	підлітків).	Майже	у	половини	хво-
рих	дітей	основної	групи	(41,8	%)	зміни	в	легенях	
установлено	після	проведення	туберкулінодіаг-
ностики	в	групах	ризику.	Лише	у	5	(6,4	%)	під-
літків	 туберкульозний	 процес	 діагностований	
після	проведення	проби	Манту	з	2	ТО	ППД-Л	
(сухий	 очищений	 туберкулін	 Лінікової	 у	 стан-
дартному	розведенні),	у	8	(10,3	%)	—	після	флю-
орографії.	У	дітей	віком	до	10	років	ТБ	легень	
переважно	 (94,0	 %)	 був	 первинного	 генезу,	 у	
підлітків	 —	 вторинного.	 Первинні	 форми	 ТБ	 у	
контрольній	групі	спостерігали	в	1,6	разу	частіше,	
ніж	в	основній	(66,7	та	40,3	%	відповідно).	

У	 контрольній	 групі	 більшість	 дітей	 та	 під-
літків	також	виявлено	під	час	звернення	до	ліка-
ря	загальної	мережі	або	педіатра	(54,3	%	дітей	і	
61,5	%	підлітків),	після	проведення	проби	Манту	
з	2	ТО	ППД-Л	—	34,3	%	дітей	і	11,8	%	підлітків,	
після	флюорографії	—	19,7	%	підлітків.	

Порушення	у	проведенні	планової	постановки	
проби	Манту	з	2	ТО	ППД-Л	до	захворювання	на	
МРТБ	 легень	 установлено	 у	 25	 (22,4	 %)	 із	
67	дітей	та	21	(28,2	%)	із	78	підлітків	із	осередків	
мультирезистентної	туберкульозної	інфекції.	

Майже	 у	 половини	 дітей	 основної	 групи	 (35	
(44,8	%))	специфічний	процес	починався	гостро	у	
вигляді	плевропневмонії	або	гострої	респіраторної	
інфекції,	 безсимптомний	 перебіг	 спостерігали	 у	
2,4	разу	рідше,	ніж	торпідний	(16,3	та	38,8	%	від-
повідно;	р	<	0,05).	У	контрольній	групі	в	1,6	разу	
рідше	зафіксували	гострий	перебіг	(28,6	і	44,8	%;	
р	<	0,05),	але	в	1,5	разу	частіше	—	торпідний	(57,1	
та	38,9	%;	р	<	0,05),	ніж	у	дітей	з	основної	групи.	

У	 підлітків,	 хворих	 на	 МРТБ	 легень,	 удвічі	
частіше	 констатували	 торпідний	 перебіг,	 ніж	
гострий	 (53,8	 і	 27,0	 %	 відповідно;	 p	 <	 0,05),	 у	
2,8	разу	рідше	—	безсимптомний	(58,3	та	19,2	%;	
p	<	0,05).	У	контрольній	групі	у	підлітків	зафік-
совано	 в	 2,5	 разу	 більше	 випадків	 з	 торпідним	
перебігом	порівняно	з	гострим	(61,8	і	25,0	%	від-
повідно;	p	<	0,01)	та	у	4,7	разу	більше	порівняно	із	
безсимптомним	перебігом(61,8	та	13,2	%;	p	<	0,01).

Дослідження	показали,	що	діти,	які	хворіли	на	
МРТБ	легень,	у	3,8	разу	частіше	мали	скарги	на	
загальну	слабкість,	ніж	діти	з	ХЧТБ	легень	(86,6	
та	22,8	%	відповідно;	р	<	0,01),	фебрильну	тем-
пературу	 тіла	 (43,3	 і	 22,8	 %;	 р	 <	 0,01).	 Сухий	
кашель	в	обох	групах	констатовано	майже	з	одна-
ковою	частотою	(р	>	0,05),	а	вологий	кашель	—	
в	2,1	разу	частіше	в	основній	групі	(28,2	та	13,2	%;	
(р	<	0,05).	

У	більшості	контактних	дітей	(54	(80,1)	%)	із	
осередків	 мультирезистентної	 туберкульозної	
інфекції	зареєстровано	ускладнений	перебіг	спе-
цифічного	процесу	в	легенях	за	типом	генералі-
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зованого	ТБ	з	ураженням	легень	та	інших	орга-
нів:	міліарний	ТБ	(8	(11,9	%)),	менінгіт	(6	(8,9	%),	
абдомінальний	ТБ	(5	(7,4	%)),	ТБ	периферичний	
лімфатичних	 вузлів	 (7	 (10,4	 %))	 і	 ТБ	 кісток	
(4	 (5,9	 %)).	 Прогресування	 специфічного	 про-
цесу	 у	 дітей,	 хворих	 на	 МРТБ,	 відбувалось	 як	
гематогенним,	так	і	лімфогенним	шляхом.

У	підлітків,	хворих	на	МРТБ	легень,	у	2,1	разу	
частіше	констатовано	ускладнений	перебіг	спе-
цифічного	 процесу,	 ніж	 у	 підлітків	 з	 осередків	
хіміочутливої	 туберкульозної	 інфекції	 (60,3	 та	
28,9	%	відповідно;	р	<	0,05).	Частіше,	ніж	у	паці-
єнтів	 контрольної	 групи,	 в	 основній	 групі	 спо-
стерігали	міліарний	ТБ	(6,4	 і	1,3	%	відповідно;	
р	<	0,01),	ТБ	периферичних	лімфатичних	вузлів	
(5,1	та	1,3	%;	р	<	0,01),	бронхогенний	відсів	(11,5	
і	 9,2	 %;	 р	 >	 0,05),	 кровохаркання	 (8,9	 та	 2,6	 %;	
р	 <	 0,05),	 неспецифічний	 ендобронхіт	 (10,3	 і	
2,6	%;	р	<	0,05),	дихальну	недостатність	(6,4	та	
3,9	%;	р	<	0,05).	

Порівняльна	 характеристика	 специфічних	 і	
неспецифічних	 ускладнень	 дітей	 та	 підлітків	
основної	 групи	 показала,	 що	 у	 дітей	 в	 1,3	 разу	
частіше	діагностували	ускладнений	перебіг	спе-
цифічного	процесу,	ніж	у	підлітків	(80,1	та	60,3	%	
відповідно;	р	>	0,05).

Отже,	 у	 контактних	 дітей	 і	 підлітків,	 хворих	
на	МРТБ	легень,	специфічний	процес	перебігав	
набагато	тяжче	зі	значними	ускладненнями	спе-
цифічного	процесу,	ніж	у	пацієнтів	із	ХЧТБ.

При	 рентгенологічному	 обстеженні	 органів	
грудної	 клітки	 встановлено,	 що	 лише	 у	 дітей,	
хворих	на	МРТБ	легень,	спостерігали	фіброзно-
кавернозний	ТБ,	ТБ	легень	і	центральної	нерво-
вої	системи,	казеозну	пневмонію,	тоді	як	у	конт-
рольній	 групі	 такі	 форми	 ТБ	 були	 відсутні	
(рис.	1).	В	основній	групі	переважали	інфільтра-
тивна	і	дисемінована	форми	специфічного	про-
цесу.	Класичні	форми	первинного	ТБ	(первинний	

туберкульозний	комплекс	і	ТБ	внутрішньогруд-
них	лімфатичних	вузлів)	діагностували	відповід-
но	в	1,9	та	2,1	разу	частіше	у	дітей	контрольної	
групи	(див.	рис.	1).	

За	даними	комп’ютерної	томографії,	первин-
ний	туберкульозний	комплекс	характеризувався	
наявністю	 запального	 інфільтрату	 в	 легеневій	
тканині,	збільшенням	регіональних	лімфатичних	
вузлів	 і	 зони	перибронховаскулярних	змін	між	
потовщеною	ділянкою	та	коренем	легені.	У	дітей	
з	 основної	 групи	 вираженішим	 був	 легеневий	
афект,	який	займав	сегмент	або	частку.

В	обох	групах	дітей	за	інтенсивністю	та	масив-
ністю	 патологічних	 змін	 переважав	 легеневий	
компонент	над	вузловим.	Явна	гіперплазія	брон-
хопульмональних	лімфатичних	вузлів	відзначена	
у	40	(59,7	%)	випадків,	умовні	(непрямі)	рентге-
нологічні	 ознаки,	 які	 свідчили	 про	 збільшення	
регіональних	 лімфатичних	 вузлів	 (розширення	
кореня,	його	інфільтрація,	порушення	структури	
та	чіткості	зовнішніх	контурів),	—	у	27	(40,3	%).	

Туберкульоз	внутрішньогрудних	лімфатичних	
вузлів	у	50	(75,0	%)	дітей	характеризувався	одно-
бічним	ураженням	вузлів,	найчастіше	—	бронхо-
пульмональних	 і	 трахеобронхіальних,	 рідше	
процес	був	двобічним.	За	даними	комп’ютерної	
томографії,	ознаки	однобічної	гіперплазії	лімфа-
тичних	вузлів	мали	місце	у	52	(77,6	%)	випадках,	
тоді	як	у	решти	—	двобічної	гіперплазії	внутріш-
ньогрудних	лімфатичних	вузлів.	У	разі	підозри	
на	малу	форму	ТБ	внутрішньогрудних	лімфатич-
них	вузлів	проводили	комп’ютерну	томографію	
(у	12	(17,9	%)	дітей	основної	групи).	Таку	форму	
вдвічі	частіше	діагностували	у	дітей	контрольної	
групи	порівняно	з	основною.

При	порівняльній	оцінці	клінічних	форм	ТБ	у	
підлітків	залежно	від	чутливості/резистентності	
МБТ	до	АМБП	(рис.	2)	установлено,	що	в	основ	ній	
групі	спостерігали		збільшення	частоти	випадків		

Рис. 1. Клініко-рентгенологічніформитуберкульозулегеньудітейзалежновідчутливості/резистентності
мікобактеріїтуберкульозудоантимікобактеріальнихпрепаратів
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у	3,8	разу	з	фіброзно-кавернозним	ТБ	(р	<	0,01),	
у	3,0	разу	—	міліарним	ТБ	(р	<	0,01),	у	1,7	разу	—	
казеозною	пневмонією	(р	<	0,05),	у	1,5	разу	—	ди	-
семінованим	 ТБ	 (р	 >	 0,05),	 ніж	 у	 контрольній	
групі.	Інфільтративний	ТБ	діагностували	майже	
з	 однаковою	 частотою	 в	 обох	 групах	 (29,4	 %	 —	
в	основній	групі	і	34,3	%	—	в	контрольній;	р	>	0,05).

У	 підлітків	 на	 відміну	 від	 дітей	 первинний	
туберкульозний	 комплекс	 діагностували	 у	 14	
(18,4	 %)	 випадків	 у	 контрольній	 групі	 та	 у	 5	
(6,4	%)	—	в	основній	(р	<	0,01).	У	підлітків	основ-
ної	групи	найчастіше	діагностували	дисемінова-
ний,	 інфільтративний	 і	 фіброзно-кавернозний	
ТБ	легень.	У	контрольній	групі	у	підлітків	також	
переважала	інфільтративна	і	дисемінована	форма	
ТБ	легень	(див.	рис.	2).

Отже,	порівняльний	аналіз	клініко-рентгено-
логічних	даних	у	хворих	на	МРТБ	легень	пока-
зав,	що	як	у	дітей,	так	і	у	підлітків	переважали	
генералізовані	форми	ТБ	(міліарний,	дисеміно-
ваний,	фіброзно-кавернозний).	

Із	67	дітей,	хворих	на	МРТБ	легень,	у	6	(8,9		%)	
діагностована	казеозна	пневмонія,	яка	рентгено-
логічно	виявлялася	хмароподібним	інфільтратом	
з	множинними	порожнинами	розпаду	та	бронхо-
генним	 відсівом.	 У	 дітей	 з	 контрольної	 групи	
казеозна	пневмонія	не	виявлена.

При	 клініко-рентгенологічному	 обстеженні	
казеозна	 пневмонія	 діагностована	 у	 6,5	 %	 під-
літків,	 хворих	 на	 МРТБ,	 і	 у	 3,9	 %	 підлітків	 із	
ХЧТБ	легень	(p	<	0,01).	Затемнення	у	3	(60,0	%)	
із	5	випадків	мало	вигляд	поширеного	інфільтра-
ту,	 який	 охоплював	 цілу	 верхню	 частку	 правої	
легені	(лобіт),	у	2	(40,0	%)	випадках	—	верхню	
частку	лівої	легені.	Корені	легень	були	не	струк-
турні	у	3	(42,9	%)	пацієнтів	за	рахунок	інфільтра-
ції,	у	4	(57,1	%)	—	за	рахунок	тяжистості	коренів.	
У	всіх	хворих	на	казеозну	пневмонію	за	наявнос-
ті	 мультирезистентних	 штамів	 МБТ	 виявлено	
деструкції	в	легенях,	найчастіше	множинні.	

Дисемінований	ТБ	легень	у	дітей,	хворих	на	
МРТБ,	 спостерігали	 в	 1,4	 разу	 частіше,	 ніж	 у	

дітей,	хворих	на	ХЧТБ	(16,5	та	11,4	%;	р	>	0,05).	
Де	ст	рук	тивні	 зміни	 також	 в	 1,2	 разу	 частіше	
виявляли	у	пацієнтів	основної	групи,	ніж	конт-
рольної	(62,1	та	50,0	%;	p	>	0,05).	Однак	у	дітей,	
хворих	на	МРТБ	легень,	у	3,1	разу	рідше	конста-
тували	дисемінований	ТБ	легень,	ніж	у	хворих	
на	МРТБ	підлітків	(11,4	і	35,8	%;	р	<	0,01).	

Фіброзно-кавернозний	 ТБ	 легень	 діагносто-
вано	у	3	(4,5	%)	із	67	дітей	та	11	(14,9	%)	із	78	під-
літків	основної	групи.	Отже,	у	підлітків	у	4,7	разу	
частіше	виявляли	найбільш	занедбану	форму	ТБ,	
ніж	у	дітей	(р	<	0,01).	

В	основній	групі	у	контактних	дітей	у	2,5	разу	
частіше	виявляли	деструктивні	зміни	в	легенях,	
ніж	у	контрольній	групі	(43,3	та	17,1	%;	p	<	0,05).	
У	підлітків	в	основній	групі	деструкції	спостері-
гали	в	1,6	разу	частіше,	ніж	у	контрольній	групі	
(70,5	і	43,3	%;	р	<	0,05).

При	аналізі	частоти	і	характеру	деструктивних	
змін	у	дітей	та	підлітків,	хворих	на	МРТБ	легень,	
установлено,	що	у	дітей	вдвічі	частіше	виявляли	
малі	порожнини	розпаду	(92,3	і	45,4	%;	р	<	0,05),	
тоді	як	у	підлітків	у	3,7	разу	—	множинні	порож-
нини	(29,1	та	7,7	%;	р	<	0,01).	Великі	за	розміром	
деструкції	в	легенях	також	частіше	реєстрували	
у	підлітків	(25,5	%).

Отже,	у	дітей	 і	підлітків	МРТБ	легень	пере-
бігав	тяжче,	з	вираженою	інтоксикацією,	поши-
реністю	специфічного	процесу,	серйозними	уск-
ладненнями	як	специфічного,	так	і	неспецифіч-
ного	 характеру,	 і	 частішими	 деструктивними	
змінами,	ніж	у	хворих	з	ХЧТБ	легень.

Також	 проведено	 аналіз	 лабораторних	 даних	
у	контактних	дітей	і	підлітків	залежно	від	чутли-
вості/резистентності	МБТ	до	АМБП.	У	більшос-
ті	дітей	(62	(92,5	%))	і	підлітків	(75	(	96,2	%))	з	
МРТБ	 легень	 установлено	 збільшення	 ШОЕ,	
зокрема	 >	 31	 мм/год	 у	 30	 (44,8	 %)	 дітей	 і	 38	
(48,7	%;	р	<	0,01))	підлітків,	що	статистично	зна-
чущо	частіше,	ніж	при	ХЧТБ	легень	(у	(3	(8,5	%)	
та	10	(13,2	%)	відповідно).	Лейкоцитоз	діагнос-
товано	у	31,3	%	дітей	і	39,7	%	підлітків,	еозино-

Рис. 2.Клініко-рентгенологічніформитуберкульозулегеньупідлітківзалежновідчутливості/резистентності
мікобактеріїтуберкульозудоантимікобактеріальнихпрепаратів(p<0,05—0,01)

Tuberkuluz 3_2022.indd   30 15.09.2022   13:11:53



ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

31ISSN 2220-5071 (Print), ISSN 2522-1094 (Online) • Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛінфекція • № 3 (50) • 2022

пенію	—	у	31,3	та	52,6	%	(р	<	0,05),	еозинофілію	—	
майже	 з	 однаковою	 частотою,	 лімфопенію	 —	
у	55,2	і	61,5	%	(утричі	рідше	при	ХЧТБ),	лімфо-
цитоз	—	у	44,8	і	38,5	%	(р	<	0,01).

Аналіз	показників	гемограми	виявив	у	89,7	%	
дітей	і	92,3	%	підлітків	наявність	ознак	ендоген-
ної	інтоксикації,	переважно	легкого	та	середньо-
го	ступеня	тяжкості,	у	10,3	та	7,7	%	відповідно	—	
тяжкого	 ступеня	 у	 стадії	 декомпенсації,	 що	
потребувало	застосування	засобів	детоксикацій-
ної	терапії.	Отже,	у	хворих	на	МРТБ	легень	зміни	
показників	 крові	 свідчили	 про	 вираженішу	
активність	запального	процесу	порівняно	з	хво-
рими	на	ХЧТБ,	як	у	дітей,	так	і	у	підлітків.

Порівняльна	оцінка	результатів	мікроскопіч-
ного	 обстеження	 мокротиння	 на	 кислотостійкі	
бактерії	 (КСБ)	 показала,	 що	 у	 дітей	 основної	
групи	у	2,3	разу	рідше	реєстрували	кількість	КСБ	
1—9	(16,4	та	37,1	%;	p	<	0,05)	і	у	4,7	разу	частіше	—	
КСБ	2+,	3+	(сумарно	у	27,0	та	5,7	%;	p	<	0,01).

Негативний	 результат	 аналізу	 на	 КСБ	 був	 у	
5,1	%	підлітків,	хворих	на	МРТБ	легень,	та	15,8	%	
підлітків,	хворих	на	ХЧТБ	(р	<	0,05).	Найбільшу	
інтенсивність	виділення	КСБ	(2+	і	3+)	конста-
тували	 у	 39,7	 	 та	 18,4	 %	 відповідно	 (р	 <	 0,05),	
КСБ	1+	—	у	29,5	і	56,6	%	(р	<	0,05).

Культуральне	 дослідження	 мокротиння	 на	
середовищі	Левенштейна—Єнсена	показало,	що	
у	дітей	з	основної	групи	у	2,7	разу	рідше,	ніж	у	
контрольній	групі,	реєстрували	невелике	бакте-
ріовиділення	(14,9	та	40,0	%;	р	<	0,01),	помірне	
бактеріовиділення	—	майже	з	однаковою	часто-
тою	 в	 обох	 групах,	 а	 масивне	 бактеріовиділен-
ня	—	вдвічі	частіше	в	основній	групі	(2+	—	у	34,3	
і	17,1	%;	р	<	0,05,	та	3+	—	у	4,6	та	2,9	%;	р	<	0,05).

У	підлітків	в	основній	групі	в	1,4	разу	частіше,	
ніж	 у	 контрольній	 групі,	 виявляли	 невелике	 і	
помірне	 бактеріовиділення	 (сумарно	 у	 42,3	 та	
65,8	%;	р	<	0,05),	масивне	бактеріовиділення	—	
частіше	в	основній	групі	(57,7	і	34,2	%;	р	<	0,05).	
Дослідження	показали,	що	масивність	бактеріо-
виділення	більша	як	у	дітей,	так	і	у	підлітків,	за	
наявності	МРТБ	легень,	ніж	ХЧТБ.

За	 даними	 молекулярно-генетичного	 дослід-
ження	(рис.	3),	МРТБ	у	35	(52,3	%),	розширену	
резистентність	 (РРТБ)	 —у	 4	 (5,0	 %)	 	 дітей,	 а	
ризик	 мультирезистентного	 туберкульозу	
(РМРТБ)	—	у	28	(42,7	%).	Останній	—	в	3,7	разу	
частіше,	 ніж	 підлітків	 (р	 <	 0,01).	 У	 підлітків	
МРТБ	виявляли	в	5,7	разу	частіше,	ніж	РМРТБ	
(73,1	та	12,8	%;	р	<	0,001),	і	у	1,2	разу	частіше,	ніж	
у	дітей	(52,3	та	42,7	%;	р	>	0,05).

При	 дослідженні	 профілю	 резистентності	
МБТ	 в	 осередках	 мультирезистентної	 інфекції	
(рис.	4)	виявлено	майже	повний	збіг	характеру	
стійкості	МБТ	у	дітей	з	джерелом	інфекції.	У	під-

літків	 найчастіше	 фіксували	 резистентність	 до	
комбінації	HRSE	(66,1	%)	і	HRESZ	(13,6	%)	на	
відміну	від	дорослих	і	дітей.

Для	 вивчення	 ступеня	 активності	 специфіч-
ного	процесу	у	хворих	на	МРТБ	легень	визна-
чали	рівень	С-реактивного	білка	(С-РБ)	і	церу-
лоплазміну	(ЦП).	

У	 разі	 МРТБ	 легень	 у	 дітей	 удвічі	 частіше	
рівень	С-РБ	відповідав	значенню	2+	і	3+,	ніж	за	
наявності	ХЧТБ	легень	(сумарно	у	66,6	та	33,4	%;	
p	<	0,05).	Подібну	закономірність	установлено	у	
підлітків	(58,0	і	32,8	%),	зокрема	в	основній	групі	
у	 підлітків	 удвічі	 частіше,	 ніж	 у	 контрольній	
групі	(25,6	та	5,7	%;	p	<	0,001),	реєстрували	різко	
позитивний	показник	С-РБ.	Рівень	ЦП	у	сиро-
ватці	крові	у	дітей	і	підлітків,	хворих	на	МРТБ	
легень,	суттєво	перевищував	показники	пацієн-
тів	із	ХЧТБ	легень.	

Наші	дослідження	показали,	що	інформатив-
ність	С-РБ	при	активному	туберкульозі	у	дітей,	
хворих	на	МРТБ	легень,	становила	73,3	%,	у	дітей,	
хворих	на	ХЧТБ	легень,	—	71,4	%,	у	підлітків	—	
відповідно	82,1	і	78,9	%.	За	рівнем	ЦП	у	сироват-
ці	 крові	 активність	 специфічного	 процесу	 під-
тверджено	у	63	(94,0	%)	дітей	із	МРТБ	легень	та	
31	(88,5	%)	з	ХЧТБ	легень.	Інформативність	ЦП	
у	підлітків,	хворих	на	МРТБ	легень,	була	вищою,	
ніж	у	контрольній	групі	(96,1	та	92,1	%)	і	дітей.	

У	дітей	виявили	збільшення	в	сироватці	крові	
активності	 амінотрансфераз	 у	 1,4—1,5	 разу	

Рис. 3.Результатитестумедикаментозноїчутливості
мікобактеріїтуберкульозудоантимікобактеріальних
препаратівудітейіпідлітківосновноїгрупи

Рис. 4.Порівняльнахарактеристикаструктурирезис-
тентностімікобактеріїтуберкульозудоантимікобакте-
ріальнихпрепаратівудітей,підлітківідорослих
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порівняно	зі	здоровими	дітьми.	Аналогічне	зрос-
тання	активності	амінотрансфераз	констатували	
у	підлітків.	

Таким	чином,	у	хворих	на	ТБ	дітей	і	підлітків	
до	 початку	 АМБТ	 відзначено	 зростання	 (в	
1,3—1,4	 разу)	 активності	 трансаміназ	 та	 збере-
ження	 нормальних	 осмотично-колоїдних	 влас-
тивостей	 плазми	 крові	 (показники	 тимолової	 і	
сулемової	проб,	реакція	Вельтмана)	і	детоксика-
ційної	 функції	 печінки	 (загальний	 білірубін).	
Збільшення	 активності	 трансаміназ	 може	 бути	
зумовлене	як	посиленням	процесів	трансаміну-
вання	амінокислот	у	печінці,	так	і	пошкодженням	
гепатоцитів	через	туберкульозну	інтоксикацію.

Висновки
Проведені	дослідження	дали	змогу	встановити,	

що	більшість	контактних	дітей	та	підлітків,	хво-
рих	 на	 МРТБ	 легень,	 були	 виявлені	 під	 час	
звернення	до	лікаря	загальної	мережі	або	педіа-
тра	(62,3	%	дітей	і	70,5	%	підлітків).	У	41,8	%	дітей	
з	МРТБ		зміни	в	легенях	установлені	після	про-
ведення	туберкулінодіагностики	у	групах	ризику,	
що	 було	 основною	 причиною	 недовиявлення	
дітей	і	підлітків,	хворих	на	туберкульоз,	або	інфі-
кованих	МБТ.	

У	разі	МРТБ	легень	майже	у	половини	дітей	
(44,8	%)	специфічний	процес	починався	гостро	
у	 вигляді	 плевропневмонії	 або	 гострої	 респіра-
торної	інфекції,	безсимптомний	перебіг	спосте-
рігали	у	2,4	разу	рідше,	ніж	торпідний.	У	підліт-
ків,	 хворих	 на	 МРТБ	 легень,	 удвічі	 частіше	
констатували	торпідний	перебіг,	ніж	гострий,	і	у	
2,8	разу	рідше	—	безсимптомний.	

За	наявності	МРТБ	легень	у	дітей	у	3,5	разу	
частіше,	 ніж	 при	 ХЧТБ,	 спостерігали	 ознаки	
прогресування	специфічного	процесу	за	рахунок	
лімфогенної	і	гематогенної	дисемінації.	

У	дітей,	хворих	на	МРТБ	легень,	крім	класич-
них	форм	ТБ	(первинний	туберкульозний	комп-
лекс	—	14,9	%	і	ТБ	внутрішньогрудних	лімфатич-
них	 вузлів	 —	 14,9	 %),	 діагностували	 міліарний	
ТБ	 (11,9	 %),	 ТБ	 легень	 і	 центральної	 нервової	
системи	 (5,9	 %),	 казеозну	 пневмонію	 (8,9	 %)	 і	
фіброзно-кавернозний	ТБ	легень	(4,5	%).	

За	наявності	МРТБ	легень	у	підлітків	статис-
тично	значущо	частіше	діагностували	інфільтра-
тивний	ТБ	(29,4	%)	та	дисемінований	ТБ	легень	
(35,9	%).	Деструктивні	зміни	в	1,6	разу	частіше	
спостерігали	у	підлітків,	хворих	на	МРТБ	легень,	
ніж	у	дітей,	особливо	при	мультирезистентному	
специфічному	процесі	(70,5	і	43,3	%;	р	<	0,05).

Як	у	дітей,	так	і	у	підлітків	інтенсивність	бак-
теріовиділення	була	більшою	за	наявності	МРТБ	
легень,	а	не	ХЧТБ	легень.	

В	осередках	мультирезистентної	інфекції	вста-
новлено	майже	повний	збіг	характеру	стійкості	
МБТ	у	дітей	з	джерелом	інфекції.	Однак	у	під-
літків	 найчастіше	 установлено	 резистентність	
МБТ	 до	 комбінації	 HRSE	 (66,1	 %),	 HRESZ	
(13,6	%)	на	відміну	від	дорослих	і	дітей.

У	дітей	 і	підлітків,	хворих	на	МРТБ	легень,	
показники	 крові	 свідчили	 про	 вираженішу	
активність	 запального	 процесу,	 ніж	 при	 ТБ,	
спричиненому	 штамами	 МБТ	 зі	 збереженою	
чутливістю	до	АМБП,	що	підтверджено	високим	
вмістом	 С-РБ	 і	 ЦП	 унаслідок	 туберкульозної	
інфекції.	
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Characteristics of the course of multidrug-resistant pulmonary 
tuberculosis in children and adolescents from focuses of chemoresistant  
tuberculosis infection

Objective —	to	study	the	features	of	multidrug-resistant	tuberculosis	of	the	lungs	of	respiratory	organs	
in	children	and	adolescents	from	focuses	of	chemoresistant	tuberculosis	infection.	

Materials and methods. To	 study	 the	 features	 of	 the	 course	 of	 multidrug-resistant	 pulmonary	
tuberculosis	(MDR-TB),	an	analysis	of	clinical,	X-ray,	microbiological,	and	generally	accepted	laboratory	
examinations	was	conducted	in	256	patients	(102	children	and	154	adolescents),	who	were	divided	into	two	
groups	The	main	group	included	145	patients	with	MDR-TB:	of	them,	67	(42.2	%)	children	and	78	(53.8	%)	
teenagers	 from	 focuses	 of	 multidrug-resistant	 tuberculosis	 infection	 (MDR-TBI).	 The	 control	 group	
consisted	of	146	patients	with	«chemosusceptible»	pulmonary	tuberculosis	(CS-TB),	of	which	70	(47.9	%)	
were	children	and	76	(52.1	%)	were	adolescents	from	focuses	of	chemosusceptible	tuberculosis	 infection	
(CS-TBI).

Results and discussion. In	children	with	multidrug-resistant	pulmonary	tuberculosis	(MDR-TB),	along	
with	 classic	 forms	 of	 tuberculosis	 (primary	 tuberculosis	 complex	 —	 14.9	 %	 and	 tuberculosis	 of	 the	
intrathoracic	lymph	nodes	—	14.9	%),	miliary	tuberculosis	(11.9	%),	tuberculosis	of	the	lungs	and	central	
nervous	 system	 (5.9	 %),	 caseous	 pneumonia	 (8.9	 %)	 and	 fibro-cavernous	 tuberculosis	 (4.5	 %)	 were	
diagnosed.	In	the	case	of	MDR-TB	of	the	lungs,	adolescents	were	statistically	significantly	more	likely	to	
be	diagnosed	with	infiltrative	tuberculosis	(29.4	%)	and	disseminated	pulmonary	tuberculosis	(35.9	%).	At	
the	same	time,	destructive	changes	were	observed	1.6	times	more	often	in	adolescents	with	MDR-TB	than	
in	children,	especially	with	multiresistant	specific	process	(70.5	%	vs.	43.3	%,	p	<	0.05).

In	 children	 with	 MDR-TB,	 3.5	 times	 more	 often	 than	 in	 chemosusceptible	 tuberculosis,	 signs	 of	 the	
progression	 of	 a	 specific	 process	 due	 to	 lymphogenous	 and	 hematogenous	 dissemination	 in	 the	 form	 of	
tuberculosis	of	peripheral,	intrathoracic	and	mesenteric	lymph	nodes,	miliary	tuberculosis	were	observed	in	
adolescents,	along	with	complications	of	a	specific	complications	of	a	non-specific	nature	were	observed:	
respiratory	 failure	 and	 non-specific	 catarrhal	 endobronchitis).	 In	 both	 children	 and	 adolescents,	 the	
intensity	 of	 bacterial	 excretion	 is	 greater	 in	 the	 presence	 of	 MDR-TB	 than	 in	 CS-TB.	 In	 the	 foci	 of	
multiresistant	infection,	an	almost	complete	coincidence	of	the	nature	of	MTB	resistance	in	children	with	
the	 source	 of	 infection	 was	 established.	 However,	 teenagers	 are	 most	 often	 found	 to	 be	 resistant	 to	 the	
combination	of	HRSE	(66.1	%),	HRESZ	(13.6	%),	unlike	adults	and	children.

Conclusions. The	 majority	 of	 contact	 children	 and	 adolescents	 with	 MDR-TB	 was	 detected	 when	
referring	to	a	general	practitioner	or	a	pediatrician	(62.3	%	of	children	and	70.5	%	of	adolescents),	which	
became	the	main	reason	for	underdiagnosis	of	tuberculosis	in	children	and	adolescents	in	general.	

Our	studies	show	the	importance	of	a	thorough	examination	of	all	contact	children	and	adolescents	in	
focuses	 of	 tuberculosis	 infection:	 anamnesis	 studies,	 tuberculin	 diagnostics	 (quantiferon	 test),	 clinical,	
radiological	and	microbiological	examination	for	the	timely	detection	of	tuberculosis	or	infection	and	the	
appointment	of	appropriate	chemotherapy	or	chemoprophylaxis.

Keywords: multidrug-resistant	 pulmonary	 tuberculosis,	 children,	 adolescents,	 foci	 of	 tuberculosis	
infection.
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Проблема	інфекції,	спричиненої	вірусом	іму-
нодефіциту	 людини	 (ВІЛ),	 та	 синдрому	

набутого	 імунодефіциту	 (СНІД)	 належить	 до	
актуальних	 у	 світовій	 сучасній	 медицині,	 що	
зумовлено	 високим	 рівнем	 захворюваності	 та	
смертності	внаслідок	СНІД.	За	оцінками	об’єд-
наної	програми	Організації	Об’єднаних	Націй	з	
ВІЛ/СНІД	 (UNAIDS),	 у	 світі	 понад	 37	 млн	

людей	живуть	із	ВІЛ	(ЛЖВ),	щорічна	кількість	
нових	випадків	становить	близько	2	млн,	близь-
ко	1	млн	осіб	помирають	від	хвороб,	пов’язаних	
зі	СНІДом	[1,	4,	10].	Пізнє	встановлення	діагно-
зу	 ВІЛ-інфекції,	 захворюваність	 на	 СНІД	 і	
смертність	 від	 хвороб,	 зумовлених	 СНІДом,	
утруднюють	боротьбу	з	епідемією	ВІЛ-інфекції.	

Ефективність	антиретровірусної	терапії	(АРТ)	
залежить	від	багатьох	чинників.	Зокрема	до	чин-
ників,	здатних	вплинути	на	імунологічну	відпо-
відь	 на	 АРТ,	 за	 даними	 літератури	 [2,	 4,	 6,	 8],	© 2022 Автори. Опубліковано на умовах ліцензії CC BY-ND.
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О.В. Шевельова, Л.Р. Шостакович-Корецька,  
К.Ю. Литвин, О.А. Кушнєрова 
Дніпровський державний медичний університет

Вплив віддаленого терміну  
початку антиретровірусного лікування  
у хворих з ВІЛ-інфекцією

Мета роботи	—	проаналізувати	вплив	тривалості	періоду	від	моменту	інфікування	до	призначення	
антиретровірусного	лікування	хворим	на	ВІЛ-інфекцію	як	чинника	прогнозу	несприятливого	перебігу	
захворювання.

Матеріали та методи. Було	проведено	ретроспективне	та	проспективне	дослідження	серед	когор-
ти	людей,	що	живуть	з	ВІЛ	(ЛЖВ),	до	якої	було	включено	450	хворих.	Спостереження	тривало	60	міс.	
Протягом	 цього	 періоду	 63	 пацієнти	 померли	 від	 причин,	 пов’язаних	 з	 ВІЛ,	 14	 —	 від	 причин,	 не	 по	-
в’язаних	із	ВІЛ	і	синдромом	відновлення	імунної	системи	(СВІС),	69	хворих	припинили	антиретрові-
русну	терапію	(АРТ)	з	різних	причин.	На	кінець	періоду	спостереження	залишилося	304	пацієнти,	які	
продовжували	 прийом	 АРТ.	 Статистична	 обробка	 результатів	 проводилась	 з	 використанням	 пакета	
прикладних	програм	STATISTICA	v.6.1.

Результати та обговорення. За	результатами	кореляційного	аналізу	клініко-лабораторних	показ-
ників	когорти	ВІЛ-інфікованих	пацієнтів	було	відібрано	10	основних	факторів	ризику,	серед	яких	від-
далений	термін	початку	антиретровірусного	лікування.	Через	5	років	спостереження	основною	причи-
ною	втрати	пацієнтів	із	когорти	виявилося		припинення	прийому	терапії	—	69	(15,3	%)	осіб,	63	(14,0	%)	
померли	від	причин,	пов’язаних	з	ВІЛ,	а	14	(3,1	%)	померли	від	причин,	не	пов’язаних	з	ВІЛ	і	СВІС.	
Причини,	пов’язані	із	небажаними	ефектами	АРТ,	відмічалися	у	30,4	%	осіб	—	алергійні	реакції,	прийом	
терапії	разом	із	протитуберкульозною	терапією	своєю	чергою	призводило	до	розвитку	СВІС	та	поси-
лення	небажаних	явищ.

Висновки.	Проведений	аналіз	свідчить	про	те,	що,	незважаючи	на	високу	інтенсивність	призначених	
первинних	схем	лікування	хворих	на	ВІЛ-інфекцію,	такий	фактор,	як	віддалений	термін	початку	АРТ,	
має	 значний	 негативний	 вплив	 на	 подальший	 перебіг	 ВІЛ-інфекції	 і	 розвиток	 несприятливих	 подій,	
погіршуючи	прогноз	захворювання.

Ключовіслова
ВІЛ-інфекція, прогнозування, антиретровірусна терапія.

Tuberkuluz 3_2022.indd   34 15.09.2022   13:11:53



ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

35ISSN 2220-5071 (Print), ISSN 2522-1094 (Online) • Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛінфекція • № 3 (50) • 2022

можна	віднести	вихідні	рівні	CD4+	Т-лімфоцитів	
та	вірусного	навантаження	РНК	ВІЛ,	тривалість	
ВІЛ-інфекції	до	початку	АРТ,	вік,	стать,	генетич-
ну	схильність,	вживання	ін’єкційних	наркотиків,	
ко-інфекцію	 ВІЛ	 і	 вірусних	 гепатитів	 В	 та	 С,	
наявність	 вторинних	 і	 супутніх	 захворювань,	
супутню	терапію	інтерфероном,	наявність	опор-
туністичних	інфекцій	[5].

Середня	тривалість	ВІЛ-інфекції	за	відсутнос-
ті	АРТ	від	моменту	інфікування	до	смерті	стано-
вить	 10—11	 років.	 Ускладнює	 ситуацію	 пізнє	
встановлення	діагнозу	ВІЛ-інфекції.	Так,	за	ре	-
зультатами	 поглиблених	 досліджень	 в	 Україні,	
про	ВІЛ-позитивний	статус	знає	не	більше	поло-
вини	інфікованих	осіб	[1,	4,	7,	10],	і	саме	ця	кате-
горія	є	неконтрольованим	резервуаром	інфекції	
та	становить	потенційну	загрозу	для	населення.	
У	разі	пізньої	діагностики	чи	пізнього	звернення	
по	 медичну	 допомогу	 осіб	 з	 відомим	 ВІЛ-ста-
тусом	 ефективність	 АРТ	 низька.	 За	 даними	
закладів	охорони	здоров’я	(ЗОЗ),	які	здійснюють	
медичний	нагляд	за	ЛЖВ,	у	2021	р.	на	тлі	змен-
шення	кількості	випадків	захворювання	на	СНІД	
зареєстроване	 зменшення	 кількості	 смерті	 від	
СНІД.	Порівняно	з	2020	р.	показники	захворю-
ваності	на	СНІД	зменшилися	з	23,7	до	19,5	ви	-
падку	 на	 100	 тис.	 населення,	 смертності	 від	
хвороб,	спричинених	СНІДом,	—	з	10,4	до	8,3	%	
на	100	тис.	населення	[1,	4].

Мета роботи	—	проаналізувати	вплив	трива-
лості	 періоду	 від	 моменту	 інфікування	 до	 при-
значення	антиретровірусного	лікування	хворим	
на	ВІЛ-інфекцію	як	чинника	прогнозу	неспри-
ятливого	перебігу	захворювання.

Матеріалитаметоди
Проведено	 ретроспективне	 та	 проспективне	

дослідження.	 До	 загальної	 когорти	 залучено	
450	хворих.	Спостереження	за	пацієнтами	три-
вало	 60	 міс.	 Протягом	 цього	 періоду	 частина	
ВІЛ-інфікованих	була	втрачена	зі	спостережен-
ня	через	об’єктивні	причини:	63	пацієнти	помер-
ли	від	причин,	пов’язаних	з	ВІЛ,	14	—	від	при-
чин,	не	пов’язаних	із	ВІЛ	і	синдромом	віднов-
лення	імунної	системи	(СВІС,	синдром	імунної	
реконституції),	 69	 хворих	 припинили	 АРТ	 з	
різних	причин.	На	кінець	періоду	спостережен-
ня	залишилося	304	пацієнти,	які	продовжували	
прийом	АРТ.	

Проведено	 кореляційний	 аналіз	 22	 клініко-
лабораторних	показників	ВІЛ-інфікованих	паці-
єнтів,	за	результатами	якого	відібрано	10	основ-
них	 чинників	 ризику,	 зокрема	 прихильність	 до	
АРТ	та	пізнє	призначення	лікування.

Критерієм	вірусологічної	ефективності	відпо-
відно	 до	 наказу	 МОЗ	 України	 від	 05.06.2019	

№	 1292	 «Про	 затвердження	 нового	 Клінічного	
протоколу	 із	 застосування	 антиретровірусних	
препаратів	 для	 лікування	 та	 профілактики	
ВІЛ-ін	фекції»	 є	 зниження	 рівня	 РНК	 ВІЛ	 до	
4—8-го	тижня	після	початку	лікування	у	майже	
10	разів,	до	12—16-го	тижня	—	<	400	копій/мл,	
а	через	24	тиж	—	50	копій/мл	[3,	9].

Статистичну	обробку	результатів	дослідження	
проводили	з	використанням	пакета	прикладних	
програм	Statistica	v.6.1.	Для	прогнозування	пере-
бігу	захворювання	застосували	однофакторний	
регресійний	 аналіз	 і	 логістичну	 регресію.	 Кри-
тичний	рівень	статистичної	значущості	при	пере-
вірці	усіх	гіпотез	приймали	<	5	%	(р	<	0,05).

Результатитаобговорення
На	 початку	 дослідження	 проведено	 аналіз	

базових	(на	момент	призначення	АРТ)	соціаль-
но-демографічних	і	клініко-лабораторних	показ-
ників	 ВІЛ-інфікованих	 пацієнтів	 (n	 =	 450)	 з	
урахуванням	 гендерної	 структури	 та	 шляхів	
інфікування	ВІЛ	(таблиця).

Установлено	(див.	таблицю),	що	чоловіки	були	
статистично	значущо	старшими	за	жінок	(меді-
ана	—	36,0	і	32,0	роки	відповідно,	р	=	0,000).	

У	більшості	осіб	обох	статей	на	момент	при-
значення	АРТ	діагностовано	4-ту	клінічну	стадію	
захворювання	(див.	таблицю),	але	у	чоловіків	її	
діагностували	 в	 1,4	 разу	 частіше,	 ніж	 у	 жінок	
(р	=	0,000).	У	жінок	статистично	значущо	часті-
ше	діагностували	2-гу	клінічну	стадію	(у	2,6	разу,	

Таблиця. Початковісоціально-демографічніталабора-
торніхарактеристикиВІЛ-інфікованихпацієнтів

Показник Чоловіки
(n=194)

Жінки
(n=256) р

Вік,роки* 36,0
(32,0—44,0)

32,0
(27,0—37,0) 0,000

Клінічна стадія	
2 17	(8,8	%) 59	(23,0	%) 0,000
3 58	(29,9	%) 86	(33,6	%) 0,406
4 119	(61,3	%) 111	(43,4	%) 0,000
Початковий	
рівень	CD4+-лім-
фоцитів,		кл/мкл*

	
153,0		
(71,0—250,0)

	
206,56	
(119,5—267,0)

	
0,001

Початкове	вірус-
не	навантаження	
ВІЛ,	РНК,	lg*

	
	
5,1	(	4,4—5,6)

	
	
4,6	(4,1—5,3)

	
	
0,000

Парентеральний	
шлях	передачі	
ВІЛ-інфекції

	
	
130	(67,0	%)

	
	
77	(30,1	%)

	
	
0,000

Статевий	шлях	
передачі		
ВІЛ-інфекції

	
	
64	(33,0	%)

	
	
179	(69,9	%)

	
	
0,000

Примітка. * Дані наведено як медіану та інтервал між 25-м і 75-м 
процентилями (Q3—Q1).
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р	=	0,000),	що	свідчить	про	ранішу	діагностику	
ВІЛ-інфекції	в	жіночій	популяції.

Вихідний	рівень	СD4+-лімфоцитів	на	момент	
призначення	 лікування	 в	 обох	 підгрупах	 був	
низьким	(≤	200	клітин/мкл),	що	характерно	для	
тяжкої	імуносупресії.	У	пацієнтів	чоловічої	цей	
показник	 був	 статистично	 значущо	 (р	 <	 0,001)	
нижчим,	ніж	у	жінок	(див.	таблицю).	Рівень	ба	-
зового	вірусного	навантаження	РНК	ВІЛ	у	групі	
чоловіків	 був	 статистично	 значущо	 (р	 =	 0,000)	
вищим.	

У	чоловіків	майже	вдвічі	частіше	реєстрували	
парентеральний	 шлях	 передачі	 ВІЛ-інфекції	
(р	 =	 0,000),	 у	 жінок	 у	 2,1	 разу	 —	 статевий	
(р	=	0,000)	(див.	таблицю).	

Основними	ко-інфекціями	у	ВІЛ-інфікованих	
пацієнтів	були	хронічні	вірусні	гепатити	В	і	С,	
зокрема	 практично	 у	 половини	 чоловіків	 діа-
гностували	 хронічний	 гепатит	 С,	 що	 у	 2,1	 разу	
частіше,	ніж	у	жінок	(р	=	0,000),	і	мікст-гепатити	
хронічні	В	+	С	—	у	2,8	разу	(р	=	0,000).	Це	пояс-
нюється	переважанням	у	чоловіків	парентераль-
ного	шляху	інфікування	при	вживанні	ін’єкцій-
них	 наркотиків	 (67,0	 %).	 Хронічний	 гепатит	 В	
діагностували	рідше	—	у	5,7	%	чоловіків	і	6,6	%	
жінок,	без	особливих	гендерних	відмінностей.

Після	 призначення	 АРТ	 за	 пацієнтами	 про-
водили	спостереження	протягом	5	років.	Напри-
кінці	першого	року	спостереження	АРТ	отриму-
вали	404	(89,7	%)	особи,	наприкінці	2-го	року	—	
373	 (82,8	 %),	 наприкінці	 3-го	 —	 340	 (75,5	 %),	
наприкінці	 4-го	 —	 317	 (70,4	 %),	 наприкінці	
5-го	—	304	(67,6	%).	Найбільша	втрата	пацієнтів	
зафіксована	 наприкінці	 1-го	 року	 —	 вибули	
10,3	%	пацієнтів,	з	них	8,4	%	—	за	перше	півріччя.	
У	подальшому	втрата	пацієнтів	дещо	зменшила-
ся	і	становила	від	2,9	до	7,3	%	на	рік	(рис.	1).

Через	 5	 років	 спостереження	 основною	 при-
чиною	втрати	пацієнтів	із	когорти	було	припи-
нення	 терапії	 —	 69	 (15,3	 %)	 осіб,	 63	 (14,0	 %)	
померли	 від	 причин,	 пов’язаних	 з	 ВІЛ,	 14	

(3,1	%)	—	від	причин,	не	пов’язаних	з	ВІЛ	і	СВІС,	
У	30,4	%	осіб	відзначено	небажані	ефекти	АРТ,	
зокрема	алергійні	реакції,	прийом	АРТ	разом	із	
протитуберкульозною	терапією,	що	призвело	до	
розвитку	СВІС	та	посилення	небажаних	явищ.	
Частка	 хворих	 (10,1	 %)	 самостійно	 припинили	
лікування	 через	 «значне	 поліпшення	 стану	 і	
самопочуття»,	мотивуючи	це	тим,	що	препарати	
мають	багато	несприятливих	ефектів	і	слід	вико-
ристовувати	короткочасні	курси	лікування.

Своєчасний	початок	АРТ	є	надзвичайно	важ-
ливим	 для	 досягнення	 контрольованого	 пере-
бігу	захворювання,	зменшує	вірогідність	погір-
шення	 стану	 хворого,	 розвитку	 СВІС,	 сприяє	
зниженню	вірусного	навантаження	ВІЛ	і,	відпо-
відно,	поліпшує	 імунний	статус,	 збільшує	три-
валість	 життя	 та	 поліпшує	 його	 якість	 у	 ВІЛ-
інфікованих	пацієнтів.

Для	оцінки	своєчасності	призначення	АРТ	як	
чинника,	що	впливає	на	прогресування	хвороби	
і	якість	життя	хворих,	проведено	аналіз	трива-
лості	періоду	між	встановленням	ВІЛ-статусу	та	
початком	лікування	(рис.	2).

Згідно	 з	 отриманими	 даними	 (див.	 рис.	 2),	
більшість	хворих	(378	(84	%))	розпочинали	АРТ	
протягом	 5	 років	 після	 встановлення	 діагнозу	
ВІЛ-інфекції.	Це	може	свідчити	про	те,	що	нині	
недостатньо	 ефективно	 реалізується	 програма	
раньої	 діагностики	 ВІЛ-інфекції	 та	 раннього	
доступу	хворих	до	АРТ.	Також	це	підтверджено	
результатами	аналізу	когорти	за	клінічними	ста-
діями	 ВІЛ-інфекції.	 Лише	 17	 %	 хворих	 розпо-
чинали	АРТ	на	2-й	клінічній	стадії	захворюван-
ня.	 Таким	 чином,	 пізнє	 призначення	 АРТ	 є	
важливим	 негативним	 чинником	 для	 прогнозу	
виживання	пацієнтів.

Для	детальнішого	аналізу	впливу	терміну	при-
значення	АРТ	на	ризик	несприятливого	перебігу	

Рис. 1.Зміниукогортіхворихчерез5років
спостереження

Рис. 2.Зміниукогортіхворихчерез5років
спостереження
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у	ВІЛ-інфікованих	побудовано	модель	пропор-
ційних	ризиків.

Ризик	несприятливого	прогнозу	ВІЛ-інфекції	
у	пацієнтів,	які	розпочали	АРТ	протягом	5	років	
після	 встановлення	 ВІЛ-статусу,	 у	 перший	 рік	
спостереження	становив	5,0	%,	на	другий	рік	—	
збільшився	вдвічі	(10,0	%),	протягом	наступних	
трьох	років	установлено	стрімке	зростання	куму-
лятивного	ризику	—	12,0;	15,0	та	17,0	%	(рис.	3).	

Кумулятивний	 ризик	 несприятливого	 пере-
бігу	у	пацієнтів,	які	перебували	під	спостережен-
ням	від	6	до	10	років	(рис.	4),	у	перший	рік	при-
значення	АРТ	становив	2,0	%,	на	другий	рік	—	

зростав	 майже	 втричі	 (р	 <	 0,116),	 на	 третій	 та	
четвертий	рік	—	становив	7,0	і	9,0	%	відповідно,	
на	п’ятий	рік	—	10,0	%.	

Висновки
Незважаючи	на	високу	ефективність	первин-

них	 схем	 лікування	 хворих	 на	 ВІЛ-інфекцію,	
такий	чинник,	як	пізній	початок	терапії,	має	знач-
ний	 вплив	 на	 перебіг	 захворювання	 і	 розвиток	
несприятливих	подій.	Пізнє	призначення	терапії	
є	 одним	 із	 предикторів,	 що	 значно	 погіршує	
виживання	пацієнтів	і	прогнозує	несприятливий	
клінічний	перебіг	у	хворих	на	ВІЛ-інфекцію.

Рис. 3.РизикнесприятливогопрогнозуВІЛ-інфекції
уразіпризначенняантиретровірусноїтерапіїпротягом
5роківпіслявстановленняВІЛ-статусу

Рис. 4.РизикнесприятливогопрогнозуВІЛ-інфекції
уразіпризначенняантиретровірусноїтерапіїпротягом
6—10роківпіслявстановленняВІЛ-статусу
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Impact of delayed initiation of antiretroviral therapy  
in patients with HIV infection 

Objective	 —	 to	 analyze	 the	 effect	 of	 the	 duration	 of	 the	 period	 from	 the	 moment	 of	 infection	 to	 the	
appointment	of	antiretroviral	 treatment	 in	patients	with	HIV	infection	as	a	predictor	of	an	unfavorable	
course	of	the	disease.	

Materials and methods. A	retrospective	and	prospective	study	was	conducted	among	a	cohort	of	people	
living	with	HIV	(PLHIV),	which	included	450	patients.	The	observation	lasted	60	months.	63	patients	
died	 from	 HIV-related	 causes,	 14	 from	 non-HIV	 and	 immune	 reconstitution	 inflammatory	 syndrome	
(IRIS)	causes,	69	patients	interrupted	antiretroviral	therapy	(ART)	for	various	reasons	during	the	follow-
up	period.	By	the	end	of	the	follow-up	period,	304	patients	remained	on	ART.	Statistical	processing	of	the	
results	was	carried	out	using	the	STATISTICA	v.	6.1	application	package.	

Results and discussion.	 Based	 on	 the	 results	 of	 a	 correlation	 analysis	 of	 clinical	 and	 laboratory	
parameters	of	a	cohort	of	HIV-infected	patients,	10	main	risk	factors	were	selected,	including	the	delayed	
initiation	of	antiretroviral	treatment.	After	5	years	of	follow-up,	the	main	reason	for	the	loss	of	patients	from	
the	cohort	was	interruption	of	therapy	—	69	(15.3	%)	people,	63	(14.0	%)	died	from	HIV-related	causes,	
and	14	(3.1	%)	died	from	causes	unrelated	to	HIV	and	IRIS.	Causes	associated	with	the	undesirable	clinical	
outcomes	of	ART	were	noted	in	30.4	%	of	people	—	allergic	reactions,	taking	therapy	together	with	anti-TB	
therapy,	in	turn,	led	to	the	development	of	IRIS	and	an	increase	in	adverse	events.	

Conclusions.	The	analysis	 shows	 that	despite	 the	high	 intensity	of	 the	prescribed	primary	 treatment	
regimens	for	patients	with	HIV	infection,	such	a	factor	as	the	delayed	initiation	of	ART	has	a	significant	
negative	impact	on	the	further	course	of	HIV	infection	and	the	development	of	adverse	events,	worsening	
the	prognosis	of	the	disease.

Keywords:	HIV	infection,	diagnosis,	prognosis,	antiretroviral	therapy.
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Зниження	загального	стану	здоров’я	населен-
ня,	 зокрема	 стоматологічного,	 відбувається	

за	рахунок	вираженої	поліморбідності	[1,	11,	14].	
Загальносоматичні	 захворювання	 у	 більшості	
випадків	є	супутніми	або	активізують	патологіч-
ний	 процес	 у	 пародонті,	 оскільки	 характеризу-
ються	розвитком	системної	гіпоксії,	яка	негатив-
но	 впливає	 на	 регенеративні	 та	 репаративні	

процеси	в	тканинах	пародонта	[2,	8].	Зростання	
поширеності	 запальних	 захворювань	 тканин	
пародонта	потребує	вирішення	багатьох	питань,	
пов’язаних	 із	 запобіганням	 розвитку	 патології	
пародонта.	Слід	з’ясувати	особливості	патогене-
тичних	механізмів	формування	стоматологічної	
захворюваності	в	умовах	соціально-економічних	
потрясінь,	негативних	чинників	довкілля,	сома-
тичної	патології	[9,	12].	

Системні	 чинники	 та	 чинники	 довкілля,	 що	
спричиняють	розвиток	пародонта,	впливають	на	© 2022 Автори. Опубліковано на умовах ліцензії CC BY-ND.

УДК 616.311.2+616.314.17)-002:616.24-002.5]-036-053.2

Н.І. Смоляр, М.М. Шило
Львівський національний медичний університет  
імені Данила Галицького

Поширеність та структура запальних 
захворювань пародонта при туберкульозі  
у дітей шкільного віку

Мета роботи	 —	 вивчити	 поширеність	 і	 структуру	 запальних	 захворювань	 пародонта	 у	 хворих	 на	
туберкульоз	органів	дихання	та	інфікованих	мікобактерією	туберкульозу	(МБТ)	дітей	шкільного	віку.

Матеріали та методи. Обстежено	168	(100	%)	дітей	і	підлітків	шкільного	віку	(від	6	до	17	років)	із	
запальними	 захворюваннями	 тканин	 пародонта,	 з	 них	 102	 (60,72	 %)	 хворих	 на	 туберкульоз	 органів	
дихання	 (перша	 група)	 і	 66	 (39,28	 %)	 інфікованих	 МБТ	 (друга	 група).	 Контрольну	 групу	 утворили	
45	 практично	 здорових	 дітей	 шкільного	 віку.	 Обстеження	 стоматологічного	 статусу	 передбачало	
вивчення	поширення	патології	пародонта,	інтенсивності	ураження	і	тяжкості	перебігу	у	різних	вікових	
групах	дітей	шкільного	віку.

Результати та обговорення.	Поширеність	захворювання	тканин	пародонта	у	хворих	на	туберку-
льоз	((87,25	±	2,36)	%)	та	інфікованих	МБТ	((65,15	±	2,15)	%)	дітей	шкільного	віку	перевищувала	таку	
у	 здорових	 дітей	 ((24,45	 ±	 2,12)	 %)	 відповідно	 у	 4,0	 та	 3,7	 разу.	 Найпоширенішою	 патологією	 було	
запальне	 ураження	 ясен	 у	 вигляді	 катарального	 гінгівіту	 (майже	 у	 4	 рази	 частіше,	 ніж	 у	 дітей	 конт-
рольної	групи).	Спостерігали	гострий	та	хронічний		перебіг	катарального	гінгівіту	і	загострення	хроніч-
ного	 процесу.	 Одночасно	 зі	 зростанням	 з	 віком	 поширеності	 катарального	 гінгівіту	 відзначено	 збіль-
шення	частоти	пародонтиту	переважно	серед	хворих	на	туберкульоз,	 значно	менше	це	захворювання	
виявляли	серед	інфікованих	МБТ.	Оцінка	інтенсивності	ураження	тканин	пародонта	із	застосуванням	
папілярно-маргінально-альвеолярного		індексу	(РМА)	виявила	його	зростання	з	віком,	найбільш	вира-
жене	у	хворих	на	туберкульоз,	дещо	менше	—	в	інфікованих	МБТ.

Висновки. Поширеність	запальних	захворювань	тканин	пародонта	у	хворих	на	туберкульоз	органів	
дихання	та	інфікованих	МБТ	дітей	збільшується	з	віком	і	виявляється	ураженням	ясен	як	у	формі	ката-
рального	гінгівіту,	так	 і	пародонтиту.	Найвищий	рівень	поширеності	цієї	патології	спостерігали	серед	
15—17-річних	школярів,	хворих	на	туберкульоз	легень,	рідше	—	в	інфікованих	МБТ.

Ключовіслова
Туберкульоз органів дихання, інфіковані МБТ, діти шкільного віку, запальні захворювання пародонта.
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його	перебіг.	До	системних	чинників,	які	можуть	
впливати	на	прогресування	захворювання	біль-
шою	 мірою,	 ніж	 пародонтальні	 патогени,	 нале-
жать	 власне	 соматичні	 захворювання,	 причому	
ураженість	пародонта	при	різних	захворюваннях	
внутрішніх	органів	тим	частіша,	чим	тяжча	форма	
хвороби	і	чим	триваліший	її	перебіг,	тобто	певні	
захворювання	супроводжуються	або	поєднують-
ся	з	патологічними	змінами	в	тканинах	пародон-
та	[3,	13].	З	огляду	на	це	патогенез	захворювань	
пародонта	 можна	 розглядати	 як	 комплексний	
процес,	на	який	впливають	як	зміни	тканинного	
субстрату	 пародонта,	 так	 і	 порушення	 функцій	
органів	та	систем	організму	[8,	15].	У	розвитку	
запально-дистрофічних	захворювань	пародонта	
певну	 роль	 відіграє	 комплекс	 чинників,	 одні	 з	
яких	є	вирішальними,	інші	—	створюють	умови	
для	розвитку	захворювання.	Це	свідчить	про	те,	
що	 зв’язок	 між	 захворюваннями	 пародонта	 і	
соматичною	патологією	є	взаємним	[2,	7].

На	думку	більшості	авторів,	провідну	роль	в	
етіології	 і	 патогенезі	 запальних	 захворювань	
пародонта	 відіграють	 зниження	 реактивності	
організму,	 хронічні	 соматичні	 захворювання	 та	
несприятливі	місцеві	чинники	ротової	порожни-
ни	[5,	6].	Численні	спостереження	та	результати	
багатьох	досліджень	свідчать	про	те,	що	уражен-
ня	різних	органів	і	систем	супроводжуються	або	
поєднуються	 з	 патологічними	 змінами	 тканин	
пародонта.	

У	сучасних	умовах	зниження	якості	здоров’я	
населення	 характеризується	 значним	 зростан-
ням	хронічних	захворювань	як	у	дорослих,	так	і	
у	 дітей.	 Спостерігається	 щорічне	 збільшення	
кількості	дітей,	які	мають	хронічні	захворювання	
та	відхилення	у	функціональному	стані	організ-
му,	зумовлені	погіршенням	соціально-економіч-
них	умов	життя,	високим	рівнем	антропогенного	
забруднення	довкілля	та	поширеністю	хвороб	із	
хронічним	 перебігом.	 Імовірність	 виникнення	
місцевої	 патології,	 зокрема	 ураження	 тканин	
пародонта,	збільшується	пропорційно	тривалос-
ті	та	тяжкості	перебігу	хронічних	загальносома-
тичних	захворювань	[3,	7].

Серед	 хвороб	 зі	 схильністю	 до	 хронічного	
перебігу	 особливе	 місце	 посідає	 туберкульоз.	
Останній	є	складною	медико-соціальною	проб-
лемою	як	на	міжнародному,	так	і	на	національ-
ному	рівні,	та	однією	із	головних	причин	смерт-
ності	у	світі.	Туберкульоз	набув	масштабу	епіде-
мії	і	серед	дітей.	За	даними	ВООЗ,	у	2019	р.	на	
туберкульоз	захворіли	1,2	млн	дітей	[10].

В	 умовах	 епідемії	 туберкульозу	 в	 Україні	 та	
зниження	 якості	 здоров’я	 популяційного	 насе-
лення	важливого	значення	набувають	досліджен-
ня	 поєднаних	 захворювань,	 зокрема	 патології	

пародонта	 у	 хворих	 на	 туберкульоз	 органів	
дихання.	

Мета роботи	—	вивчити	поширеність	і	струк-
туру	запальних	захворювань	пародонта	у	хворих	
на	туберкульоз	органів	дихання	та	інфікованих	
мікобактерією	туберкульозу	дітей	шкільного	віку.

Матеріалитаметоди
Проведено	вивчення	стану	тканин	пародонта	

у	хворих	на	туберкульоз	органів	дихання	та	інфі-
кованих	 мікобактерією	 туберкульозу	 (МБТ)	
дітей	та	підлітків	шкільного	віку,	зокрема	поши-
реність	 патології	 пародонта,	 інтенсивність	 ура-
ження	 і	 тяжкість	 її	 перебігу	 у	 різних	 вікових	
групах	школярів.	Вивчення	поширеності	захво-
рювань	 пародонта	 проведено	 з	 урахуванням	
клінічної	форми	і	тривалості	перебігу	туберку-
льозного	процесу.	

Обстежено	168	(100	%)	школярів	віком	від	6	
до	17	років,	з	них	102	(60,72	%)	хворих	на	тубер-
кульоз	легень	(перша	група)	і	66	(39,28	%)	інфі-
кованих	МБТ	(друга	група).	Контрольну	групу	
утворили	45	практично	здорових	дітей	шкільно-
го	віку.	

Стан	тканин	пародонта	оцінювали	за	резуль-
татами	 опитування,	 огляду	 порожнини	 рота,	
визначення	поширеності	хвороб	пародонта	—	за	
допомогою	 пародонтальних	 індексів	 та	 проб	
(індекс	 гінгівіту	 та	 маргінально-альвеолярний	
індекс	(РМА)	у	модифікації	Parma	(1960),	проба	
Шиллера—Писарєва,	проба	на	кровоточивість).	
Діагностику	захворювань	пародонта	проводили	
за	класифікацією	М.Ф.	Данилевського	[4].

Математичну	обробку	результатів	досліджень	
виконано	за	допомогою	програми	Statistica-6.	

Результатитаобговорення
Вивчення	поширеності	уражень	тканин	паро-

донта	(рис.	1)	виявило,	що	у	хворих	на	туберку-
льоз	 та	 інфікованих	 МБТ	 школярів	 патологію	
пародонта	 реєстрували	 відповідно	 у	 4,0	 та	
3,7	ра		зу	частіше,	ніж	у	здорових	дітей	(р	<	0,001),	
інтактний	 пародонт	 —	 у	 5,9	 та	 2,1	 разу	 рідше	
(р	<	0,001).

Проведено	вивчення	частоти	патології	тканин	
пародонта	у	хворих	на	туберкульоз	дітей	залеж-
но	від	віку.	У	віковій	групі	6—8	років	захворю-
вання	тканин	пародонта	виявлене	у	(10,92	±	1,3)	%	
обстежених,	у	групі	9—11	років	—	у	(15,05	±	1,2)	%,	
у	групі	12—14	років	—	у	(21,50	±	1,3)	%.	У	групі	
15—17	 років	 цей	 показник	 був	 найвищим	 —	
(39,78	±	1,6)	%	(р	<	0,001).	У	інфікованих	МБТ	
дітей	також	спостерігали	зростання	поширенос-
ті	патології	тканин	пародонта	залежно	від	віку	—	
відповідно	(10,53	±	1,4),	(12,26	±	1,3),	(4,32	±	1,4)	
і	 (28,04	 ±	 1,5)	 %	 (р	 <	 0,05).	 Частота	 патології	
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тканин	 пародонта	 у	 хворих	 дітей	 статистично	
значущо	перевищувала	таку		у	дітей	контрольної	
групи	 ((3,64	 ±	 0,6),	 (4,27	 ±	 0,6),	 (5,45	 ±	 1,3)	 і	
(11,09	±	1,4)	%	(р	<	0,01).

Отримані	дані	свідчать,	що	поширеність	захво-
рювань	тканин	пародонта	у	хворих	на	туберку-
льоз	 та	 інфікованих	 МБТ	 дітей	 з	 віком	 збіль-
шується.

Аналіз	 структури	 захворювань	 тканин	 паро-
донта	виявив,	що	патологія	мала	форму	гінгівіту	
та	 пародонтиту.	 Найпоширенішою	 патологією	
було	запальне	ураження	ясен	у	вигляді	катараль-
ного	гінгівіту,	який	у	першій	групі	діагностували	
у	 (74,19	 ±	 2,2)	 %	 обстежених,	 у	 другій	 групі	 —	
у	(70,17	±	2,3)	%,	що	майже	у	4	рази	перевищу-
вало	 показник	 у	 контрольній	 групі	 —	 (18,18	 ±	
±	1,3)	%	(р	<	0,001).	Пародонтит	констатували	
відповідно	 у	 (13,98	 ±	 1,3),	 (10,53	 ±	 1,2)	 та	
(3,64	±	0,54)	%	дітей	(р	<	0,001).

У	6—8-річних	дітей	діагностували	лише	ката-
ральний	гінгівіт,	частота	якого	з	віком	зростала.	
У	 віці	 9—11	 років	 цей	 показник	 майже	 вдвічі	
перевищував	 такий	 у	 дітей	 віком	 6—8	 років:	
(17,20	±	2,1)	%	—	у	першій	групі,	(15,79	±	2,0)	%	—	у	
другій	 групі	 та	 у	 4	 рази	 рідше	 —	 у	 дітей	 конт-
рольної	групи	((3,6	±	0,8)	%,	р	<	0,001).

Аналогічну	 динаміку	 поширеності	 гінгівіту		
відзначено	 у	 12—14-річних	 дітей	 —	 відповідно	
(21,50	 ±	 2,2),	 (21,05	 ±	 2,1)	 і	 	 (5,5	 ±	 0,9)	 %	
(р	<	0,001).	Найвищий	рівень	поширеності	гін-
гівіту	 зафіксували	 у	 15—17-річних	 дітей	 —	
(25,81	 ±	 2,4),	 	 (24,56	 ±	 2,3)	 	 і	 (7,28	 ±	 1,6)	 %	
(р	<	0,001).

Одночасно	зі	зростанням	з	віком	поширеності	
катарального	гінгівіту	спостерігали	збільшення	
частоти	 пародонтиту:	 з	 (2,15	 ±	 0,6)	 %	 у	 віці	
9—11	 років	 до	 (8,60	 ±	 1,3)	 %	 (р	 <	 0,05)	 у	 віці	
15—17	 років	 у	 першій	 групі,	 з	 (1,8	 ±	 0,4)	 до	
(5,13	 ±	 0,8)	 %	 (р	 <	 0,05)	 —	 у	 другій	 групі,	 що	
більше	ніж	у	4	рази	перевищувало	динаміку	рос-
ту	 поширеності	 пародонтиту	 в	 контрольній	
групі	—	з	(0,56	±	0,2)		до	(1,76	±	0,6)	%	(р	<	0,001).

Таким	 чином,	 установлена	 закономірність	
зростання	з	віком	частки	дітей	як	із	запальним	
ураженням	ясен	у	формі	катарального	гінгівіту,	
так	і	з	більшими	патологічними	змінами	у	тка-
нинах	пародонта	у	формі	пародонтиту,	але	поши-
реність	 цих	 форм	 патології	 тканин	 пародонта	
була	 більшою	 у	 хворих	 на	 туберкульоз	 дітей	
шкільного	 віку	 (у	 дітей	 віком	 9—11	 років	 —	
(2,15	 ±	 0,6)	 та	 (1,80	 ±	 0,4)	 %	 (р	 <	 0,05)	 і	
15—17	 років	 —	 (8,60	 ±	 1,3)	 та	 (5,13	 ±	 0,8)	 %	
(р	<	0,05)).	

Виявлено	гострий	та	хронічний		перебіг	ката-
рального	гінгівіту	і	загострення	хронічного	про-
цесу	(рис.	2).

Установлено,	що	катаральний	гінгівіт	у	біль-
шості	дітей	характеризувався	гострим	перебігом	
(р	<	0,05).	Загострення	хронічного	катарального	
гінгівіту	 частіше	 діагностували	 у	 дітей	 першої	
групи	порівняно	з	другою	групою,		та	більше	ніж	
удвічі	рідше	—	у	контрольній	групі	(р	<	0,05).

Визначено	 особливості	 перебігу	 гінгівіту	 у	
хворих	 дітей	 залежно	 від	 віку.	 Гостру	 форму	
катарального	гінгівіту	діагностували	більше	ніж	
у	 половини	 дітей	 першої	 ((55,90	 ±	 1,8)	 %)	 та	
другої	((52,63	±	0,9)	%,	р	<	0,05)	групи.	З	віком	
поширеність	цієї	форми	гінгівіту	зменшувала	ся.	
Так,	у	дітей	15—17-річного	віку	вона	становила	
(15,05	±	1,7)	і	(14,03	±	1,8)	%	(р	<	0,001)	відпо-
відно.	Зменшення	частоти	гострого	катарально-
го	гінгівіту	з	віком	відбувалося	за	рахунок	збіль-
шення	поширеності	хронічної	форми	катараль-
ного	гінгівіту	—	від	(26,90	±	1,2)	%	у	дітей	віком	
6—8	років	до	(44,08	±	1,6)	%	(р	<	0,001)	у	дітей	
віком	 15—17	 років	 у	 першій	 групі	 та	 від	
(28,07	±	1,3)		до	(45,61	±	1,4)	%	(р	<	0,001)	—	у	

Рис. 1.Поширеністьзахворюваньпародонтаугрупах
школярів

Рис. 2.Частотарізнихформкатаральногогінгівіту
удітей
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другій	групі.	Аналогічна	динаміка	була	характер-
на	 для	 поширеності	 загострення	 хронічного	
катарального	гінгівіту,	частота	якого	зростала	від	
(17,20	 ±	 1,2)	 %	 у	 дітей	 віком	 6—8	 років	 до	
(40,87	 ±	 1,6)	 %	 (р	 <	 0,001)	 у	 дітей	 віком	
15—17	років	у	першій	групі	та	від	(19,30	±	1,4)	
до	(40,36	±	1,4)	%	(р	<	0,001)	—	у	другій	групі.	

При	 клінічному	 стоматологічному	 огляді	 у	
дітей	 з	 гострою	 формою	 та	 загостренням	 ката-
рального	гінгівіту	констатували	кровоточивість	
ясен,	яка	виникала	при	чищенні	зубів,	а	в	окре-
мих	 випадках	 —	 самовільно	 в	 стані	 спокою.	
У	 хворих	 на	 туберкульоз	 дітей	 гостра	 форма	
катарального	 гінгівіту	 поширювалася	 на	 всю	
альвеолярну	 частину	 ясен.	 Об’єктивно	 визна-
чались	набряк	і	ціаноз	слизової	оболонки	ясен,	
міжзубні	сосочки	прилягали	до	ясен	не	щільно,	
при	доторканні	були	болючими	та	кровоточили,	
але	зубоясенне	з’єднання	на	всьому	протязі	було	
збережене.

У	хворих	на	туберкульоз	та	інфікованих	МБТ	
дітей	 діагностовано	 також	 пародонтит,	 перебіг	
якого	мав	локалізований	характер,	легкого	сту-
пеня	 тяжкості.	 У	 дітей	 віком	 6—8	 років	 в	 обох	
групах	 пародонтит	 не	 діагностували,	 але	 у	 віці	
9—11	років	пародонтит	констатували	у	(2,15	±	0,6)	
та	(1,8	±	0,4)	%	дітей	(р	<	0,05)	відповідно.	З	віком	
поширеність	пародонтиту	зростала	і	у	віці	15—	
17	років	становила	(13,98	±	1,2)	та	(10,53	±	0,6)	%,	
що	більше	ніж	у	5	разів	перевищувало	показник	
у	9—11-річних	дітей	(р	<	0,001).	Виявлено	ста-
тистично	 значуще	 переважання	 пародонтиту	 у	
хворих	на	туберкульоз	дітей	порівняно	з	інфіко-
ваними	МБТ	дітей.

Хворі	 на	 туберкульоз	 діти	 з	 пародонтитом	
пред’являли	 скарги	 на	 кровоточивість	 ясен	 і	
неприємний	запах	з	рота	протягом	кількох	ро	-
ків.	 Детальне	 обстеження	 виявило	 хронічний	
катаральний	гінгівіт,	при	якому	глибина	клініч-
них	 кишень	 у	 фронтальній	 ділянці	 становила	
3,0—3,5	мм.	Легке	доторкання	до	ясен	провоку-
вало	виникнення	кровоточивості.	У	дітей	віком	
12—14	 та	 особливо	 15—17	 років	 констатовано	
значну	 кількість	 зубних	 відкладень	 над’ясен-
ного	 та	 під’ясенного	 зубного	 каменю	 темно-
жовтого	відтінку,	міцно	з’єднаного	з	цементом	
кореня	зуба.	

У	хворих	на	туберкульоз	та	інфікованих	МБТ	
дітей	проведено	оцінку	інтенсивності	ураження	
тканин	 пародонта	 із	 застосуванням	 індексу	
РМА.	У	всіх	вікових	категоріях	хворих	на	тубер-
кульоз	 дітей	 індекс	 РМА	 був	 вищим,	 ніж	 у	
практично	здорових.	Зокрема	у	дітей	6—8-річ-
ного	віку	він	був	вищим	у	(39,02	±	0,41)	%	першої	
групи,	 (36,78	 ±	 0,50)	 %	 —	 другої	 групи	 та	
(14,78	±	0,38)	%	—	контрольної	групи	(р	<	0,001).	

Аналогічну	 закономірність	 спостерігали	 в	 усіх	
вікових	 групах.	 У	 15—17-річних	 дітей	 індекс	
РМА	 був	 вищим	 відповідно	 у	 (75,61	 ±	 0,50),	
(69,57	±	0,56)	і	(31,50	±	0,54)	%	(р	<	0,001).	

Отже,	 відзначено	 зростання	 індексу	 РМА	 з	
віком	як	у	хворих	на	туберкульоз	та	інфікованих	
МБТ	 дітей,	 так	 і	 у	 дітей	 контрольної	 групи	
(р	<	0,05).	

Проаналізовано	значення	індексу	РМА	в	ба	-
лах	 у	 хворих	 на	 туберкульоз.	 Оцінку	 один	 бал	
зафіксували	у	(19,82	±	1,8)	%	обстежених	у	пер-
шій	 групі	 та	 (25,38	 ±	 2,0)	 %	 —	 у	 другій	 групі	
(р	<	0,05),	2	бали	—	у	(56,81	±	3,1)	і	(56,88	±	2,9)	%	
(р	>	0,05)	відповідно,	3	бали	—	у	(23,48	±	2,00)	та		
(20,0	 ±	 2,2)	 %	 (р	 <	 0,05).	 Вивчення	 структури	
індексу	 РМА	 залежно	 від	 віку	 показало,	 що	 у	
6—8-річних	 дітей	 переважала	 оцінка	 «1	 бал»	
((45,12	 ±	 2,4)	 %	 обстежених	 першої	 групи	 та	
(47,50	±	2,8)	%	—	другої	групи).	З	віком	збільшу-
валася	кількість	дітей	з	тяжчим	запальним	ура-
женням	ясен,	про	що	свідчило	статистично	зна-
чуще	 зменшення	 кількості	 дітей	 з	 оцінкою	
«1	бал»	у	15—17-річному	віці	(до	(3,66	±	0,98)		і	
(5,0	±	1,2)	%,	р	<	0,001).	Оцінка	«2	бали»	харак-
теризувалася	 тенденцією	 до	 зростання	 з	 віком	
серед	 обстежених	 обох	 груп.	 Так,	 якщо	 у	 дітей	
віком	 6—8	 років	 таку	 оцінку	 зареєстровано	 у	
(42,68	 ±	 2,3)	 %	 випадків	 у	 першій	 гру	пі	 та	
(42,50	 ±	 2,2)	 %	 —	 у	 другій	 групі,	 то	 у	 віці	 15—	
17	 років	 —	 у	 (68,29	 ±	 2,9)	 	 та	 (67,50	 ±	 2,6)	 %	
(р	<	0,05)	відповідно.	Аналогічна	динаміка	була	
характерна	для	оцінки	«3	бали»	—	від	(12,20	±	
±	 1,7)	 і	 (10,0	 ±	 1,85)	 %	 у	 віці	 6—8	 років	 до	
(28,05	±	2,0)		та	(27,50	±	2,45)	%	у	віці	15—17	ро	-
ків	(р	<	0,05).

Таким	 чином,	 установлено,	 що	 у	 більшості	
хворих	на	туберкульоз	та	інфікованих	МБТ	дітей	
у	 віці	 6—8	 років	 діагностували	 легкий	 ступінь	
гінгівіту.	З	віком	спостерігали	зростання	частоти	
гінгівіту	середнього	і	тяжкого	ступеня,	причому	
ця	 за		кономірність	 була	 вираженішою	 у	 хворих	
на	ту		беркульоз	порівняно	з	інфікованими	МБТ	
дітьми.	

Висновки
Установлено,	 що	 поширеність	 захворювань	

тканин	пародонта	серед	хворих	на	туберкульоз	
органів	 дихання	 та	 інфікованих	 МБТ	 дітей	
шкільного	 віку	 з	 віком	 збільшується.	 Аналіз	
структури	 захворювань	 тканин	 пародонта	 вия-
вив,	що	патологія	тканин	пародонта	траплялася	
у	 формі	 гінгівіту	 та	 пародонтиту.	 Установлено	
закономірність	зростання	з	віком	частки	дітей	як	
із	запальним	ураженням	ясен	у	формі	катараль-
ного	 гінгівіту,	 так	 і	 з	 більшими	 патологічними	
змінами	у	тканинах	пародонта	у	формі	пародон-
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титу	серед	хворих	на	туберкульоз	органів	дихан-
ня	та	інфікованих	МБТ,	але	поширеність	зазна-
чених	 форм	 патології	 тканин	 пародонта	 була	
найбільш	 вираженою	 у	 хворих	 на	 туберкульоз	
школярів.

Перспективи подальших досліджень	поляга-
ють	 в	 обґрунтуванні	 концепції	 комплексного	
лікування	 і	 профілактики	 стоматологічних	 за	-
хворювань	у	хворих	на	туберкульоз	дітей	шкіль-
ного	віку	та	інфікованих	МБТ.

Конфлікту інтересів немає.	Участь авторів:	концепція	і	дизайн	дослідження	—	Н.І.	Смоляр;	збір	та	обробка	матеріалу,	написання	
тексту	—	М.М.	Шило;	редагування	тексту	—	Н.І.	Смоляр.
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N.I. Smolyar, M.M. Shylo
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine

Prevalence and structure of inflammatory periodontal diseases  
in tuberculosis in school-age children

Objective	—	to	study	the	prevalence	and	structure	of	inflammatory	periodontal	diseases	in	respiratory	
tuberculosis	patients	and	infected	with	mycobacterium	tuberculosis	(MTB)	school-aged	children.

Materials and methods. The	 examination	 was	 carried	 out	 in	 168	 (100	 %)	 patients	 with	 respiratory	
tuberculosis	 and	 MBT-infected	 children	 and	 adolescents	 of	 school	 age	 (from	 6	 to	 17	 years)	 with	
inflammatory	 diseases	 of	 periodontal	 tissues.	 Among	 the	 examined	 schoolchildren,	 102	 (60.72	 %)	 were	
school-aged	 children	 with	 respiratory	 tuberculosis	 (the	 first	 group).	 The	 second	 group	 included	
66	(39.28	%)	infected	MTB	schoolchildren.	The	control	group	consisted	of	45	practically	healthy	school-
age	 children.	 The	 conducted	 examination	 of	 the	 dental	 status	 included	 the	 study	 of	 the	 prevalence	 of	
periodontal	pathology,	the	intensity	of	the	lesion	and	the	severity	of	its	course	in	different	age	groups	of	
school	children.

Results and discussion. It	was	established	that	the	prevalence	of	periodontal	tissue	disease	in	school-
aged	children	with	tuberculosis	((87.25	±	2.36)	%)	and	MTB-infected	((65.15	±	2.15)	%)	exceeded	that	of	
healthy	children	((24.45	±	2.12)	%)	by	4.0	and	3.7	times,	respectively.	The	most	common	pathology	was	an	
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inflammatory	lesion	of	the	gums	in	the	form	of	catarrhal	gingivitis,	which	was	almost	4	times	higher	than	
such	data	in	children	of	the	control	group.	The	course	of	catarrhal	gingivitis	was	diagnosed	in	the	form	of	
acute,	 chronic	 and	 exacerbation	 of	 the	 chronic	 process.	 At	 the	 same	 time	 as	 the	 prevalence	 of	 catarrhal	
gingivitis	 increased	 with	 age,	 the	 frequency	 of	 periodontitis	 increased	 in	 the	 children	 of	 the	 examined	
groups,	the	prevalence	of	which	was	most	pronounced	among	patients	with	tuberculosis,	much	less	among	
those	 infected	with	MTB.	The	assessment	of	 the	 intensity	of	periodontal	tissue	damage	using	the	PMA	
index	revealed	 its	 increase	with	age,	most	pronounced	among	patients	with	 tuberculosis,	 somewhat	 less	
among	those	infected	with	MTB.

Conclusions.	The	prevalence	of	inflammatory	diseases	of	periodontal	tissues	in	patients	with	respiratory	
tuberculosis	and	MTB-infected	children	increases	with	age	and	is	manifested	by	gum	damage	in	the	form	
of	both	catarrhal	gingivitis	and	periodontitis,	the	highest	prevalence	of	this	pathology	was	observed	among	
15—17-year-old	schoolchildren	with	pulmonary	tuberculosis,	less	is	expressed	in	infected	MTB.

Keywords:	 tuberculosis	 of	 respiratory	 organs,	 infected	 MTB,	 children	 of	 school	 age,	 inflammatory	
periodontal	diseases.
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ВИПАДОК З ПРАКТИКИ

Швидке	 поширення	 коронавірусної	 хворо-
би-2019	(COVID-19)	оголошено	Всесвіт-

ньою	організацією	охорони	здоров’я	як	загрозу	
для	громадського	здоров’я.	Завдяки	успішному	
вживанню	різних	заходів	для	боротьби	з	епідемією,	
спричиненою	 коронавірусом	 SARS-CoV-2,	 па		-
цієнтів,	 що	 повністю	 одужали,	 виписано	 із	 ліка-

рень.	Однак	деякі	з	них	перехворіли	повторно.	Про	
чинники,	що	спричинили	рецидив,	мало	відомо.

	 Спалах	 COVID-19,	 що	 триває,	 створив	 над-
звичайну	 ситуацію,	 пов’язану	 з	 міжнародним	
занепокоєнням	 у	 галузі	 охорони	 здоров’я.	 Ви	-
падки	 підтверджено	 у	 понад	 200	 країнах.	 Нині	
інфіковані	особи	є	основним	джерелом	зараження.	
Повідомлено	про	багато	випадків	рецидивів	після	
одужання,	спричинені	реактивацією	або	реінфек-
цією.	Різні	рекомендації	потребують	модифікації,	© 2022 Автори. Опубліковано на умовах ліцензії CC BY-ND.
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Повторне захворювання двобічною 
полісегментарною пневмонією, асоційованою 
із COVID-19 (клінічний випадок) 

Описано	клінічний	випадок	тривалого	спостереження	за	пацієнтом,	який	протягом	16	міс	двічі	пере-
ніс	двобічну	полісегментарну	пневмонію,	асоційовану	із	коронавірусною	хворобою-2019	(COVID-19).	

Пацієнт,	52	роки,	мешкає	у	сільській	місцевості.	Захворів	гостро	06.01.2020	р.	Звернувся	у	сільську	
амбулаторію	до	фельдшера	зі	скаргами	на	підвищення	температури	тіла	до	39,0	°С,	задишку	при	незнач-
ному	фізичному	навантаженні,	кашель	із	тяжким	виділенням	мокротиння.	Розпочав	лікування	у	район-
ній	лікарні,	пізніше	продовжив	у	Тернопільському	регіональному	фтизіопульмонологічному	медично-
му	центрі.	Установлено	клінічний	діагноз	«Позагоспітальна	двобічна	полісегментарна	пневмонія,	тяж-
кий	 перебіг,	 ІІІ	 група.	 Хронічне	 обструктивне	 захворювання	 легень,	 група	 В	 (GOLD	 2),	 інфекційне	
загострення.	Легенева	недостатність	2-го	ступеня.	Інтоксикаційний	синдром».	

Після	стаціонарного	лікування	спостерігали	клінічно	часткове	поліпшення.	За	даними	рентгеноло-
гічного	дослідження	мало	місце	розсмоктування	негомогенної	інфільтрації,	але	збільшення	полів	мато-
вої	консолідації.	Саме	тоді	в	Україні	запроваджено	локдаун	у	зв’язку	із	пандемією	COVID-19.	З	огляду	
на	певні	клінічні	та	рентгенологічні	особливості	перебігу	захворювання	у	хворого	запідозрено	COVID-19.	
Тоді	не	проводили	ПЛР-тесту	на	коронавірус.	До	серпня	2020	р.	пацієнт	проходив	амбулаторне	лікуван-
ня	і	спостерігався	у	сімейного	лікаря	за	місцем	проживання.	У	серпні	2020	р.	пацієнту	проведено	конт-
рольне	 обстеження.	 Відзначено	 клініко-рентгенологічне	 поліпшення.	 Однак	 стан	 різко	 погіршився	 у	
другій	 половині	 листопада	 2020	 р.	 Із	 27.11.2020	 р.	 до	 14.12.2020	 р.	 лікувався	 у	 центральній	 районній	
лікарні	 з	 приводу	 COVID-19,	 ПЛР+,	 тяжкий	 перебіг	 позагоспітальної	 двобічної	 пневмонії.	 Під	 час	
контрольної	комп’ютерної	томографії	(30.12.2020)	виявлено	прогресування	—	збільшення	площі	ура-
ження	 (порівняно	 з	 13.08.2020	 р.).	 Продовжено	 лікування	 у	 Тернопільському	 регіональному	 фтизіо-
пульмонологічному	медичному	центрі,	а	після	виписки	—	амбулаторно.	За	даними	контрольного	обсте-
ження	(16.06.2021)	має	місце	розсмоктування	фіброзних	ущільнень,	зменшення	інтенсивності	ділянок	
консолідації	(порівняно	з	30.12.2020	р.).	Висновок:	КТ-картина	хронічного	фіброзувального	захворю-
вання	легень,	фаза	розсмоктування.

Ключовіслова
Пневмонія, SARS-CoV-2, COVID-19, повторне захворювання.
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ефективної	зупинки	передачі	вірусу	та	глибокого	
вивчення	 зв’язків	 з	 випадками	 рецидивів,	 щоб	
запобігти	повторній	хвилі	під	час	пандемії.

Одне	з	важливих	питань,	на	які	потрібно	від-
повісти	щодо	COVID-19,	—	чи	спричиняє	гостра	
респіраторна	 вірусна	 інфекція,	 пов’язана	 з	 тим	
самим	сімейством	вірусів,	що	і	COVID-19,	три-
валий	 імунітет	 проти	 вірусу.	 У	 повідомленнях	
про	 випадки	 згадано	 про	 стійку	 елімінацію	 ві	-
русної	 РНК	 або	 елімінацію,	 що	 рецидивує,	 у	
зразках	носоглотки,	що	збільшує	ризик	реінфек-
ції	SARS-CoV-2.	Дослідження	довели,	що	реін-
фекція	SARS-CoV-2	та	рецидив	COVID-19	хоча	
і	 рідкісні	 явища,	 але	 можливі.	 Цю	 можливість	
слід	дослідити	у	пацієнтів	із	рецидивом	симпто-
мів	COVID-19	[2,	5,	9,	11,	14].

Протягом	перших	3	міс	пандемії,	як	очікува-
лося,	COVID-19	був	імунізаційним	нерецидив-
ним	захворюванням.	Але	після	цього	були	отри-
мані	повідомлення	про	серію	випадків	з	11	віру-
сологічно	підтверджених	пацієнтів	з	COVID-19,	
які	пережили	другий	клінічно	та	вірусологічно	
підтверджений	гострий	епізод	COVID-19.	Згідно	
з	 клінічною	 історією,	 стають	 можливими	 або	
повторна	інфекція,	або	гіпотеза	про	реактивацію.	
Для	розуміння	механізмів	цих	рецидивів	необ-
хідні	більш	масштабні	дослідження,	включаючи	
додаткові	вірусологічні,	імунологічні	та	епідеміо-
логічні	дані	[6].

Зі	збільшенням	кількості	пацієнтів,	які	одужа-
ли	від	коронавірусної	хвороби	(COVID-19),	слід	
приділяти	 більше	 уваги	 подальшому	 спостере-
женню	за	цими	пацієнтами.	У	літературі	доступ-
ні	обмежені	дані	щодо	результатів	на	наявність	
рецидиву	тяжкого	гострого	респіраторного	синд-
рому	коронавірусу	у	пацієнтів	з	тривалим	пере-
бігом	COVID-19.

Повідомлено	 про	 чотири	 випадки	 рецидиву	
позитивних	результатів	SARS	-CoV-2	у	пацієн-
тів,	які	одужували	від	COVID-19	протягом	біль-
ше	120	днів,	за	відсутності	симптомів	та	змін	за	
даними	 комп’ютерної	 томографії	 (КТ)	 грудної	
клітки.	 У	 жодного	 пацієнта	 не	 зареєстровано	
додаткових	рецидивів	під	час	візиту	після	випи-
сування.	 Установлено,	 що	 динамічне	 спостере-
ження	за	SARS-CoV-2	шляхом	виявлення	нукле-
їнових	кислот	і	серологічних	аналізів	має	важли-
ве	 значення	 для	 безсимптомних	 пацієнтів,	 які	
можуть	бути	потенційно	інфекційними	[10].

В	іншому	повідомленні	наведено	інформацію	
також	 про	 чотири	 випадки	 повторних	 епізодів	
COVID-19,	 які	 виникли	 протягом	 27—85	 днів	
після	 першого	 епізоду.	 Початковий	 епізод	 був	
легким	 або	 безсимптомним,	 тоді	 як	 другий	 —	
тяжким,	 що	 потребувало	 госпіталізації.	 У	 всіх	
пацієнтів	 ПЛР-тест	 SARS-CoV-2	 був	 позитив-

ним	 у	 другому	 епізоді.	 Рентгенологічне	 і	 КТ	
дослідження	органів	грудної	порожнини	(ОГП)	
показали	двобічні	альвеолярні	тіні.	Крім	того,	у	
всіх	пацієнтів	були	підвищені	маркери	запален-
ня.	 Троє	 пацієнтів	 одужали	 після	 лікування	
фавіпіравіром	 додатково	 до	 тоцилізумабу	 та	
дексаметазону.	Однак	слід	заперечити	захворю-
вання	іншої	етіології,	зокрема	іншу	інфекцію	або	
емболію	легень,	особливо	якщо	рецидив	виник	
менше	ніж	за	3	тиж	[4].

Проаналізовано	характеристику	випадків	ре	-
цидивів	COVID-19	шляхом	систематичного	ог	-
ляду	та	метааналізу.	Систематичний	пошук	про-
ведено	 у	 PubMed	 та	 Embase.	 Застосовували	
модель	випадкових	ефектів	для	отримання	об’єд-
наної	поширеності	рецидивів	захворювань	серед	
пацієнтів,	які	одужали,	та	поширеності	суб’єктів,	
що	лежать	в	основі	коморбідності,	серед	випадків	
рецидивів.	Інші	характеристики	розраховано	за	
зведеними	даними	окремих	досліджень.	В	кінце-
вий	 аналіз	 залучено	 41	 дослідження.	 Автори	
описали	епідеміологічні	характеристики	випад-
ків	рецидивів	COVID-19.	Із	3644	пацієнтів,	які	
одужали	від	COVID-19	і	були	виписані,	у	15	%	
пацієнтів	результат	ПЦР-тесту	SARS-CoV-2	був	
позитивним	 під	 час	 спостереження.	 Це	 дослід-
ження	узагальнило	сучасні	факти	із	повідомлень	
про	 випадки	 хвороби,	 серії	 випадків	 та	 спосте-
режних	досліджень	щодо	характеристик	випад-
ків	 рецидивів	 COVID-19	 після	 виписування.	
Реко	мендовано	звертати	увагу	на	пацієнтів,	які	
спостерігаються	після	виписування,	навіть	якщо	
вони	перебували	на	карантині	[13].

Повідомляється	 про	 підтверджений	 випадок	
COVID-19	у	пацієнта,	в	якого	результат	тесту	на	
РНК	 SARS-CoV-2	 у	 мазку	 з	 ротоглотки	 був	
позитивним	під	час	реконвалесценції.	Цей	випа-
док	свідчить	про	важливість	моніторингу	за	РНК	
SARS-CoV-2	для	оцінки	інфекційності	[3].

Проаналізовано	 також	 ситуацію,	 пов’язану	 з	
виявленням	вірусної	РНК	під	час	молекулярного	
тестування,	 що	 характеризує	 стан,	 сумісний	 з	
рецидивом	COVID-19.	У	ретроспективній	когорті	
із	55	осіб	виявлено	5	(9	%)	випадків,	які	потребу-
вали	 повторного	 спостереження	 через	 рецидив	
симптомів	на	4—17-й	день	після	виписування.	Клі-
нічне	прогресування	було	доброякісним,	не	спо-
стерігалося	жодних	відмінностей	від	гострої	фази.	

Недавно	 описано	 серію	 (n	 =	 11)	 випадків	
появи	симптомів	у	період	між	24-м	та	49-м	днем	
після	початку	першого	епізоду.	Повідомлено	про	
три	випадки	смерті.	Однак	немає	єдиної	думки	
щодо	можливості	рецидиву,	а	тим	більше	щодо	
різниці	між	можливою	реактивацією	та	реінфек-
цією	SARS-CoV-2.	Також	описано	шість	випадків	
захворювання	 медичних	 працівників,	 у	 яких	
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після	одужання	виникли	симптоми,	що	відпові-
дають	 COVID-19,	 з	 позитивним	 результатом	
ПЦР-тесту	[12].

Зростає	занепокоєння	щодо	осіб,	у	яких	повто-
рюються	епізоди	хвороби	COVID-19	що	свід	чить	
про	недостатній	захисний	 імунітет	навіть	у	ко	-
роткостроковій	перспективі.	Оприлюднено	серії	
спостережень	 та	 контрольні	 дослідження,	 які	
виявили	33	випадки	повторних	симптоматичних	
епізодів	 COVID-19	 QOR-PCR-позитивних	
(Quan	titative	Reverse	Transcription	PCR	—	кіль-
кісна	 ПЛР	 зі	 зворотною	 транскрипцією).	 Ре	-
цидивну	 хворобу	 визначали	 як	 рецидив	 після	
безсимптомного	 клінічного	 одужання	 зі	 звіль-
ненням	від	ізоляції	більше	ніж	через	14	днів	від	
появи	 симптомів,	 підтверджених	 QRT-PCR.	
У	 дослідженні	 випадків	 порівняно	 цю	 групу	
пацієнтів	з	контрольною	групою	із	62	пацієнтів,	
випадково	 обраних	 з	 тієї	 самої	 бази	 даних	
COVID-19.	Із	33	хворих	на	COVID-19,	що	захво-
ріли	повторно,	26	були	жінками.	Середній	час	до	
рецидиву	 становив	 50,5	 днів.	 Вміст	 антитіл	 до	
SARS-CoV-2	 був	 значно	 нижчим	 у	 пацієнтів	 з	
рецидивами	після	початкового	епізоду	COVID-19	
((2,4	±	0,61)	мкг/мл;	p	<	0,0001)	та	після	реци-
диву	 ((6,4	 ±	 11,34)	 мкг/мл;	 p	 =	 0,007).	 Сек	ве-
нування	геному	вірусу	виявило	повторне	заражен-
ня	іншим	ізолятом	в	одного	пацієнта.	Це	перший	
детальний	 аналіз	 серії	 випадків,	 що	 демонструє	
рецидив	 COVID-19	 із	 позитивністю	 QRT-PCR.	
Для	одного	індивідуального	виявлення	філогене-
тично	різних	геномних	послідовностей	у	першому	
та	другому	епізодах	підтверджена	реінфекція,	але	
в	більшості	випадків	дані	формально	не	розмежо-
вували	між	реінфекцією	та	повторним	виникнен-
ням	 хронічної	 інфекції.	 Ці	 епізоди	 свідчать	 про	
необхідність	постійно	дбати	про	захист	від	реци-
диву	після	першого	епізоду	[1,	8].

Повідомлено	 про	 40-річного	 чоловіка,	 який	
страждав	на	рецидивну	легеневу	інфекцію	із	про-
гресуванням	уражень.	Рецидив	COVID-19	може	
виникнути	 у	 частини	 виписаних	 пацієнтів	 з	
низьким	титром	антитіл	проти	SARS-CoV-2.	Цих	
пацієнтів	слід	тримати	в	 ізоляції	довше,	навіть	
після	виписування.	Слід	розробити	чутливіший	
метод	 виявлення	 SARS-CoV-2,	 а	 серологічне	
тестування	на	специфічні	антитіла	можна	вико-
ристовувати	як	еталон	для	визначення	тривалос-
ті	ізоляції	[15].

Останнім	часом	частіше	з’являються	повідом-
лення	 про	 випадки	 повторного	 інфікування	
SARS-CoV-2	у	світі.	Хоча	точних	даних	про	при-
чини	та	інтервал	між	зараженнями	немає,	реєст-
рація	таких	випадків	має	важливе	значення	для	
науковців,	 які	 досліджують	 наявність	 і	 трива-
лість	 імунітету	 до	 нового	 коронавірусу.	 Вчені	

прагнуть	 зрозуміти	 роль	 імунної	 відповіді	 за	
першого	 і	 повторного	 інфікування.	 Припуска-
ють,	що	може	відбутися	реінфекція	SARS-CoV-2,	
але	це	рідкісне	явище,	що	свідчить	про	сильний	
захисний	імунітет	проти	реінфекції,	який	триває	
принаймні	кілька	місяців	після	первинного	за	-
раження	[7].	

Мета роботи —	ознайомити	практичних	ліка-
рів	і	науковців	із	клінічним	випадком	повторно-
го	 захворювання	 на	 двобічну	 полісегментарну	
пневмонію,	асоційовану	із	COVID-19.

Клінічний випадок.	Пацієнт,	52	роки,	мешкає	
у	сільській	місцевості.	Захворів	гостро	06.01.2020	р.	
Звернувся	у	сільську	амбулаторію	до	фельдшера	
зі	скаргами	на	підвищення	температури	тіла	до	
39,0	°С,	задишку	при	незначному	фізичному	на	-
вантаженні,	кашель	із	тяжким	виділенням	мок-
ротиння.	 Почав	 лікування	 амбулаторно,	 через	
4	дні	було	запідозрено	двобічне	запалення	легень	
і	пацієнта	скеровано	у	районну	лікарню,	де	пере-
бував	з	11.01.2020	р.	до	23.01.2020	р.	Після	про-
ведення	 клінічного	 і	 рентгенологічного	 дослід-
ження	 установлено	 клінічний	 діагноз	 «Поза-
госпі	тальна	двобічна	полісегментарна	пневмонія,	
тяжкий	 перебіг.	 Легенева	 недостатність	 2-го	
ступеня».	 Під	 час	 лікування	 температура	 тіла	
нормалізувалася,	але	стан	хворого	не	поліпшу-
вався,	почала	наростати	задишка.	Пацієнта	пере-
ведено	 у	 Тернопільський	 регіональний	 фтизіо-
пульмонологічний	медичний	центр	24.01.2020	р.

Скарги	 на	 момент	 госпіталізації	 на	 задишку	
при	 незначному	 фізичному	 навантаженні,	 ка		-
шель	 із	 відходженням	 білого	 харкотиння	 до	
100	мл/добу,	нежить.	Об’єктивно:	загальний	стан	
середньої	тяжкості	за	рахунок	легенево-серцевої	
недостатності.	Притомний,	контактний,	адекват-
ний.	Правильної	будови	тіла,	задовільного	жив-
лення.	Шкіра	та	слизові	чисті,	дифузний	ціаноз.	
Периферичні	лімфовузли	не	збільшені	(частота	
серцевих	 скорочень	 —	 100/хв,	 артеріальний	
тиск	—	110/70	мм	рт.	ст.,	частота	дихання	—	28/хв,	
SpO2	—	82	%).	Діяльність	серця	ритмічна,	тони	
приглушені,	тахікардія,	акцент	ІІ	тону	над	леге-
невою	артерією.	

Дослідження	 мокротиння:	 кислотно-стійкі	
бактерії	 №	 249	 від	 27.01.20	 р.	 —	 не	 виявлено,	
висіяно	Streptococcus viridans,	чутливий	до	докса-
цикліну,	азитроміцину,	стійкий	до	цефтріаксону,	
цефоперазону,	ципрофлоксацину,	амоксициліну,	
гентаміцину.	

Комп’ютерна	томографія	органів	грудної	по	-
рожнини	 (КТ	 ОГП)	 від	 24.01.2020	 р.	 (рис.	 1).	
Легенева	 паренхіма	 підвищеної	 пневматизації,	
фіброзна	 деформація	 легеневого	 малюнка,	 на	
всьому	протязі,	більше	—	у	кортикальних	зонах,	
периваскулярно	ділянки	негомогенної	та	інтер-
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стиціальної	інфільтрації	неправильної	зірчастої	
форми,	 перибронхіально	 групи	 вузликових	 ті	-
ней,	стінки	бронхів	потовщені,	просвіти	розши-
рені,	деформовані.	Висновок:	Синдром	легеневої	
дисемінації.	Інтерстиціальна	пневмонія.

Хворому	установлено	діагноз:	Позагоспіталь-
на	двобічна	полісегментарна	пневмонія,	тяжкий	
перебіг,	ІІІ	група.	Хронічне	обструктивне	захво-
рювання	легень,	група	В	(GOLD	2),	інфекційне	
загострення.	Легенева	недостатність	2-го	ступе-
ня.	Інтоксикаційний	синдром.	

Призначено	лікування:	«Ітрунгар»,	«Пульмі-
корт®»,	«Беродуал®»,	«Тіотриазолін®»,	«Реосорбі-
лакт®»,	«Декасан®»,	«Медрол®»,	«Сода-буфер®»,	
«Юнідокс	солютаб®».

Через	 2	 тиж	 після	 госпіталізації	 проведено	
контрольну	КТ.	

КТ	 ОГП	 10.02.2020	 р.	 (рис.	 2).	 Легенева	
паренхіма	підвищеної	пневматизації,	фіброзна	
деформація	легеневого	малюнка,	на	всьому	про-
тязі,	 більше	 —	 у	 кортикальних	 зонах,	 ділянки	
консолідації	за	типом	матового	скла	неправиль-
ної	зірчастої	форми.	Картина	хронічного	фібро-
зу	вального	 захворювання	 легень.	 Двобічна	
інтерстиціальна	 пневмонія,	 фаза	 часткового	
розсмоктування.

Лікувальні	і	трудові	рекомендації	при	випису-
ванні	(13.02.2020	р.):	спостереження	у	сімейного	
лікаря,	рентген-контроль	ОГП	(КТ	ОГП)	через	
1	 міс,	 продовжити	 амбулаторно:	 «Беродуал®»	
25	 крапель	 двічі	 на	 добу	 через	 небулайзер,	
«Медрол®»	 у	 дозі	 8	 мг	 двічі	 на	 добу	 до	 2	 тиж,	
оме	празол	 у	 дозі	 20	 мг	 двічі	 на	 тиждень,	
«Кардіомагніл»	у	дозі	75	мг/добу.

КТ	ОГП	від	11.03.2020	р.	(через	1	міс	після	
виписування,	рис.	3).	Легенева	паренхіма	під-
вищеної	 пневматизації,	 фіброзна	 деформація	
легеневого	 малюнка,	 на	 всьому	 протязі,	 біль-
ше	—	у	кортикальних	зонах,	ділянки	консолі-
дації	 за	 типом	 матового	 скла	 неправильної	
зірчастої	форми.	Порівняно	з	10.02.2020	р.	роз-
смоктування	 негомогенної	 інфільтрації,	 але	
збільшу	ються	поля	матової	консолідації.	Кар-
тина	хронічного	фіброзувального	захворюван-
ня	легень.	

Тоді	 в	 Україні	 було	 запроваджено	 локдаун	 у	
зв’язку	із	пандемією	COVID-19.	З	огляду	на	певні	
клінічні	та	рентгенологічні	особливості	перебігу	
захворювання	у	хворого	запідозрено	COVID-19.	
Тоді	не	проводили	ПЛР-тесту	на	коронавірус.	До	
серпня	 2020	 р.	 пацієнт	 проходив	 амбулаторне	
лікування	і	спостерігався	у	сімейного	лікаря	за	

Рис. 1. Комп’ютернатомографіяорганівгрудноїпорожнинивід24.01.2020р.

Рис. 2. Комп’ютернатомографіяорганівгрудноїпорожнинивід10.02.2020р.

Рис. 3. Комп’ютернатомографіяорганівгрудноїпорожнинивід11.03.2020р.
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місцем	 проживання.	 	 серпні	 2020	 р.	 проведено	
контрольне	обстеження.	

КТ	ОГП	від	13.08.2020	р.	(через	7	міс	від	почат-
ку	 захворювання,	 рис.	 4).	 Легенева	 паренхіма	
підвищеної	пневматизації,	фіброзна	деформація	
легеневого	малюнка,	на	всьому	протязі,	більше	—	
у	 кортикальних	 зонах	 ділянки	 консолідації	 за	
типом	матового	скла,	які	в	динаміці	розсмокту-
ються.	 Картина	 хронічного	 фіброзувального	
захворювання	легень,	фаза	стабілізації.	

До	 листопада	 2020	 р.	 пацієнт	 почував	 себе	
задовільно,	 скарг	 з	 боку	 органів	 дихання	 не	
пред’являв.	Однак	стан	різко	погіршився	у	другій	
половині	 листопада	 2020	 р.	 З	 27.11.2020	 р.	 до	
14.12.2020	р.	лікувався	у	відділенні	інтенсивної	
терапії	і	реанімації	центральної	районної	лікарні	
з	 приводу	 COVID-19,	 ПЛР+,	 тяжкий	 перебіг	
позагоспітальної	 двобічної	 пневмонії.	 Виписа-
ний	з	незначним	ефектом.	Стан	пацієнта	продов-
жував	залишатися	тяжким.

КТ	 ОГП	 від	 30.12.20	 року	 (рис.	 5).	 Легенева	
паренхіма	зниженої	пневматизації,	на	всьому	про-
тязі	 фіброзна	 деформація	 легеневого	 малюнка,	
фокуси	і	ділянки	матової	та	негомогенної	консо-
лідації	 зірчастої	 форми,	 бульозні	 просвітлення,	
фіброзні	ущільнення	і	тяжі,	перибронхіально	—	
групи	вузликових	тіней,	стінки	бронхів	потовще-
ні,	просвіти	розширені,	деформовані,	збільшений	
калібр	 легеневих	 су	дин.	 Висновок:	 КТ-картина	
двобічного	полісегментарного	ураження	легень	з	
умовною	 площею	 ураження	 паренхіми	 75	 %.	
Хронічне	 фіброзувальне	 захворювання	 легень.	
CORADS-3.	КТ-3.	Порівняно	з	13.08.2020	р.	про-
гресування	—	збільшення	площі	ураження.	

У	період	з	04.01.2021	р.	до	18.01.2021	р.	хворий	
лікувався	у	Тернопільському	регіональному	фти-

зіопульмонологічному	медичному	центрі.	Скар-
ги	 на	 момент	 госпіталізації	 на	 задишку	 при	
незначному	 фізичному	 навантаженні,	 кашель	 з	
виділенням	мокротиння	(частота	серцевих	ско-
рочень	 —	 108/хв,	 частота	 дихання	 —	 24/хв,	
SpO2		 —	 91	 %	 при	 диханні	 атмосферним	 повіт-
рям).	Клінічний	діагноз	—	постзапальний	пнев-
мофіброз	 після	 перенесеної	 позагоспітальної	
пневмонії,	 асоційованої	 з	 COVID-19.	 Хро	нічне	
обструктивне	 захворювання	 легень,	 група	 В,	
стадія	інфекційного	загострення.	Легенева	недо-
статність	2-го	ступеня.	ПЛР-тест	на	коронавірус	
від	14.12.2020	р.	негативний.	Виписаний	на	амбу-
латорне	лікування	з	поліпшенням.	

При	комплексному	лікуванні	в	стаціонарі	та	
після	виписування	використовували	«Метіпред»	
за	схемою.	Перебував	під	спостереженням	сімей-
ного	 лікаря	 за	 місцем	 проживання.	 Останнє	
конт	рольне	обстеження	проведено	16.06.2021	р.	
Стан	пацієнта	задовільний.	

КТ	 ОГП	 від	 16.06.2021	 р.	 (рис.	 6).	 Легенева	
паренхіма	зниженої	пневматизації,	в	базальних	
сегментах	фіброзно-сітчаста	деформація	легене-
вого	малюнка,	на	всьому	протязі	ділянки	ніжної	
малоінтенсивної	матовості,	бульозні	просвітлен-
ня,	перибронхіально	групи	вузликових	тіней	за	
типом	 бронхіоліту,	 стінки	 бронхів	 потовщені,	
просвіти	 розширені,	 деформовані.	 Порівняно	 з	
30.12.2020	р.	розсмоктування	фіброзних	ущіль-
нень,	зменшення	інтенсивності	ділянок	консолі-
дації.	Висновок:	КТ-картина	хронічного	фібро-
зувального	захворювання	легень,	фаза	розсмок-
тування.	

У	 хворого	 виявлена	 бактеріально-вірусна	
пневмонія,	яка	клінічно	і	рентгенологічно	нага-
дувала	 пневмонію,	 асоційовану	 із	 COVID-19.	

Рис. 4. Комп’ютернатомографіяорганівгрудноїпорожнинивід13.08.2020р.

Рис. 5. Комп’ютернатомографіяорганівгрудноїпорожнинивід30.12.2020р.
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Клініко-рентгенологічно	відзначено	поліпшення	
через	7	міс	лікування.	Через	10	міс	після	першо-
го	виявлення	хвороби	у	пацієнта	повторно	діаг-
ностовано	пневмонію,	асоційовану	із	COVID-19.	

Проведене	 тривале	 стаціонарне	 і	 амбулаторне	
лікування,	що	дало	змогу	досягти	клініко-рент-
генологічної	стабілізації	процесу	і	розсмоктуван-
ня	змін	у	легенях.

Рис. 6. Комп’ютернатомографіяорганівгрудноїпорожнинивід16.06.2021р.

Конфлікту інтересів немає. Участь авторів:	 концепція	 і	 дизайн	 дослідження	 —	 Л.А.	 Грищук;	 збір	 та	 обробка	 матеріалу	
Н.М.	Лопушанська;	написання	тексту	та	редагування	—	Л.А.	Грищук.
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Recurrence of bilateral polysegmental pneumonia associated  
with COVID-19 (clinical case)

We	 describe	 a	 clinical	 case	 of	 long-term	 follow-up	 of	 a	 patient	 who	 had	 experienced	 bilateral	
polysegmental	pneumonia	associated	with	COVID-19	twice	within	16	months.

Patient,	52	years	old,	resident	of	the	countryside.	He	fell	ill	acutely	on	01/06/2020.	He	turned	to	the	
rural	outpatient	clinic	with	a	paramedic	complaining	of	an	 increase	 in	body	temperature	up	to	39.0	 °С,	
shortness	 of	 breath	 with	 little	 physical	 exertion,	 cough	 with	 massive	 sputum	 production.	 He	 began	
treatment	at	the	regional	hospital,	later	continued	at	the	Ternopil	Regional	Phthisiopulmonology	Medical	
Center.	A	clinical	diagnosis	was	made	—	community-acquired	bilateral	polysegmental	pneumonia,	severe	
course,	group	III.	COPD,	group	B	(GOLD	2)	infectious	exacerbation.	P	I	II,	intoxication	syndrome.	After	
inpatient	treatment,	a	partial	improvement	was	clinically	determined,	and	radiographically,	the	resorption	
of	inhomogeneous	infiltration,	but	an	increase	in	matte	consolidation	fields.	It	was	during	this	period	that	
a	 lockdown	 was	 introduced	 in	 the	 country	 in	 connection	 with	 the	 COVID-19	 pandemic.	 Considering	
certain	clinical	and,	in	particular,	radiological	features	of	the	course	of	the	disease	in	a	patient,	COVID-19	
can	be	suspected,	at	that	time	a	PCR	test	was	not	yet	performed.	Until	August	2020,	the	patient	received	
outpatient	treatment	and	was	observed	by	a	family	doctor	at	the	place	of	residence.	In	August	2020,	the	
patient	 underwent	 a	 follow-up	 examination.	 Clinical	 and	 radiological	 improvement	 was	 noted.	 But	 the	
condition	deteriorated	sharply	in	the	second	half	of	November	2020.	From	11/27/2020	to	12/14/2020,	he	
was	 treated	 at	 the	 regional	 CRH	 for	 COVID-19,	 PCR+,	 severe	 course	 of	 community-acquired	 bilateral	
pneumonia.	On	the	control	CT	scan	(December	30,	2020)	—	in	dynamics	from	August	13,	2020,	progression	—	
an	increase	in	the	area	of			the	lesion.	Treatment	continued	at	the	Ternopil	Regional	Phthisiopulmonological	
Medical	Center,	and	after	discharge	on	an	outpatient	basis.	At	the	control	examination	(06/16/2021),	in	the	
dynamics	from	12/30/2020,	the	resorption	of	fibrous	seals,	a	decrease	in	the	intensity	of	consolidation	areas.	
Conclusion:	CT	picture	of	chronic	fibrosing	lung	disease,	resorption	phase.

The	patient	was	diagnosed	with	bacterial-viral	pneumonia,	which	clinically	and	radiologically	resembled	
pneumonia	 associated	 with	 COVID-19.	 Clinical	 and	 radiographic	 findings	 showed	 improvement	 after	
7	months	of	treatment.	After	10	months	from	the	date	of	the	first	detection	of	the	disease,	the	patient	was	
re-diagnosed	with	pneumonia	associated	with	COVID-19.	Long-term	inpatient	and	outpatient	treatment	
was	carried	out,	as	a	result	of	which	it	was	possible	to	achieve	clinical	and	radiological	stabilization	of	the	
process	and	resorption	of	changes	in	the	lungs.

Keywords:	pneumonia,	SARS-CoV-2,	COVID-19,	recurrence.
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Особливості тривалого перебігу 
негоспітальної вірусної пневмонії COVID-19  
за даними комп’ютерної томографії  
(клінічні випадки)

Мета роботи	 —	 вивчити	 в	 динаміці	 патологічні	 зміни	 легень	 у	 пацієнтів	 при	 тривалому	 перебігу	
негоспітальної	 вірусної	 пневмонії	 COVID-19	 шляхом	 аналізу	 даних	 комп’ютерної	 томографії	 (КТ)	
органів	грудної	клітки	(ОГК).	

Матеріали та методи. Проаналізовано	в	динаміці	дані	КТ	ОГК	пацієнтів	зі	змінами	в	легенях	при	
тривалому	перебігу	негоспітальної	вірусної	пневмонії	COVID-19.	Пацієнтів	обстежено	в	Національно-
му	інституті	фтизіатрії	і	пульмонології	імені	Ф.Г.	Яновського	НАМН	України	на	КТ-сканері	Aquilion	
TSX-101A	«Toshiba»	(Японія).	Також	проаналізовано	архівні	дані	КТ	ОГК.	Діагноз	COVID-19	установ-
лювали	відповідно	до	чинного	протоколу	лікування	коронавірусної	хвороби	«Надання	медичної	допо-
моги	для	лікування	коронавірусної	хвороби	(COVID-19)»,	затвердженого	наказом	МОЗ	України	№	762	
від	2	квітня	2020	р.	(у	редакції	від	11	листопада	2020	р.	№	2583).

Результати та обговорення. Проаналізовано	дані	КТ	ОГК	120	хворих	на	негоспітальну	пневмонію	
вірусної	етіології	(COVID-19),	яких	обстежували	з	різними	інтервалами	протягом	6—12	міс.	Установ-
лено,	що	у	30	(25	%)	пацієнтів	(19	чоловіків	та	11	жінок	віком	від	24	до	72	років)	з	тривалим	перебігом	
пневмонії	(COVID-19)	мали	місце	значні	структурні	зміни	паренхіми	легень,	які	діагностували	за	дани-
ми	 КТ	 ОГК.	 Досліджено	 шляхи	 регресу	 виявлених	 змін	 —	 розсмоктування	 або	 розвиток	 «синдрому	
легені,	що	зникає»,	що	потребує	диференційної	діагностики	та	проведення	динамічного	спостереження	
з	виконанням	денситометричних	досліджень	(з	використанням	КТ	ОГК).	Наведено	клінічні	випадки.	
Перший	випадок	демонструє,	як	після	нетяжкого	гострого	періоду	COVID-19	розвинувся	тяжчий	Long	
COVID	з	тривалим	перебігом	негоспітальної	вірусної	пневмонії	COVID-19.	За	даними	КТ	ОГК	виявле-
но	«фіброзоподібні	зміни»,	але	протягом	8	міс	моніторингу	на	тлі	проведеного	патогенетичного	ліку-
вання	відбулося	повне	відновлення	пневматизації	легеневої	паренхіми	без	формування	фіброзу.	Другий	
випадок	демонструє,	як	після	тяжкого	перебігу	гострого	періоду	COVID-19	розвинувся	Long	COVID	з	
тривалим	перебігом	негоспітальної	вірусної	пневмонії	COVID-19.	За	даними	КТ	ОГК	після	гострого	
періоду	захворювання	виявлено	зміни,	які	протягом	7	міс	моніторингу,	незважаючи	на	проведене	ліку-
вання,	призвели	до	розвитку	дегенеративно-деструктивних	змін	легень	та	продовжують	прогресувати.	

Висновки.	 У	 хворих	 з	 Long	 COVID-19	 слід	 проводити	 моніторинг	 даних	 КТ	 ОГК.	 Періодичність	
дослідження	визначають	 індивідуально	з	урахуванням	клінічного	перебігу	захворювання.	У	зв’язку	з	
високою	 частотою	 формування	 у	 хворих	 з	 тривалим	 перебігом	 негоспітальної	 вірусної	 пневмонії	
COVID-19	дегенеративного	процесу	паренхіми	легень	необхідні	нові	методи	лікування	хворих	із	«син-
дромом	легені,	що	зникає».

Ключовіслова
COVID-19, SARS-CoV-2, діагностика, негоспітальна пневмонія, комп’ютерна томографія.
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Коронавірусна	 хвороба	 2019	 (COVID-19),	
асоційована	з	вірусом	SARS-CoV-2,	залиша-

ється	 одним	 з	 найнебезпечніших	 інфекційних	
захворювань	 у	 світі.	 З	 огляду	 на	 те,	 що	 вірус	
постійно	мутує,	передбачити	закінчення	панде-
мії,	яка	розпочалась	у	2019	р.,	неможливо	[10].

За	 три	 роки	 спостережень	 за	 хворими	 на	
COVID-19,	перебігом	захворювання	і	відповіддю	
на	різні	методи	лікування	визначено	характерні	
рентгенологічні	 критерії	 діагностики	 вірусної	
пневмонії,	 асоційованої	 із	 SARS-CoV-2,	 а	 ком-
п’ютерну	томографію	(КТ)	органів	грудної	кліт-
ки	 (ОГК)	 визнано	 найточнішим	 об’єктивним	
методом	 діагностики	 та	 оцінки	 ефективності	
лікування	[1—3].

Якщо	у	2019—2020	рр.	вважали	недоцільним	
проведення	КТ	ОГК	у	гострий	період	захворю-
вання,	то	з	накопиченням	досвіду,	появою	рент-
генологічних	та	патогістологічних	доказів	зміни	
архітектоніки	легень	[5]	та	виникнення	усклад-
нень	 цього	 інфекційного	 захворювання	 зміни-
лась	 думка	 щодо	 проведення	 КТ	 ОГК	 за	 наяв-
ності	у	хворого	негоспітальної	пневмонії	вірусної	
етіології	(COVID-19).

Ґрунтуючись	 на	 попередньому	 практичному	
досвіді,	 Європейське	 товариство	 радіологів	 за	-
про	понувало	проводити	КТ	ОГК	усім	пацієнтам	
з	COVID-19,	які	мають	ураження	нижніх	дихаль-
них	шляхів	[12,	13].	

Накопичені	 дані	 свідчать,	 що	 результати	 КТ	
ОГК	 корелюють	 з	 клінічними	 симптомами	 за	-
хворювання,	сатурацією	кисню	в	крові	та	показ-
никами	функції	зовнішнього	дихання	[1].	

Китайські	 дослідники	 також	 рекомендують	
застосовувати	 КТ	 ОГК	 як	 скринінговий	 тест	
через	його	високу	чутливість	[6].	Багатьма	нау-
ковцями	 доведена	 необхідність	 моніторування	
патологічних	процесів	у	легенях	при	COVID-19	
за	 допомогою	 КТ	 ОГК	 [9].	 Так,	 від	 17	 до	 91	 %	
хворих	 на	 негоспітальну	 пневмонію	 вірусної	
етіології	(COVID-19)	через	3	міс	після	виписки	
зі	стаціонару	мають	патологічні	зміни	за	даними	
КТ	ОГК	[11,	14],	які	можуть	еволюціонувати	та	
зникнути	протягом	6—12	міс	[7,	8,	15].	

У	 зв’язку	 з	 тривалим	 збереженням	 різних	
патологічних	симптомокомплексів	після	гостро-
го	 періоду	 COVID-19	 Гарвардською	 школою	
запропоновано	 термін	 «далекобійник»	 (Long-
hauler)	для	визначення	людини,	в	якої	був	діаг-
ностований	COVID-19	і	рівень	здоров’я	та	функ-
ціонування	 не	 відновився	 до	 вихідного	 через	
3—6	міс	після	перенесеної	хвороби.	До	пацієнтів	
з	постковідними	ускладненнями	належать	деякі	
хворі	на	негоспітальну	пневмонію	вірусної	етіо-
логії	(COVID-19).	Відмітною	рисою	Long	COVID	
є	 патофізіологічні	 синдроми,	 нехарактерні	 для	

попередніх	 коронавірусних	 інфекцій	 (SARS	
(2002—2003)	і	MERS	(2012)):	тривале	системне	
запалення,	 спричинене	 циркулюючими	 цитокі-
нами,	ендотеліїт,	пневмоніт	і	астенічний	синдром.	
Ці	 патофізіологічні	 особливості	 зумовлені	 тим,	
що	 основним	 патогенетичним	 механізмом	 роз-
вит	ку	тяжкого	COVID-19	є	не	лише	вплив	само-
го	 вірусу,	 а	 й	 формування	 вірус-індукованої	
гіпер	імунної	відповіді	організму	—	цитокінового	
шторму,	 який	 спричиняє	 ендотеліальне	 ушкод-
ження	стінок	судин	та	запускає	процеси	коагуля-
ції,	що	призводить	до	тромбоваскуліту,	органної	
дисфункції	протягом	тривалого	часу,	а	при	тяж-
кому	перебігу	—	до	летального	наслідку	[2,	5].

Ураження	паренхіми	легень	у	пацієнтів	з	Long	
COVID	виявляють	переважно	у	хворих,	які	мали	
тяжкий	перебіг	негоспітальної	пневмонії	вірус	ної	
етіології	(COVID-19)	у	гострий	період	захворю-
вання.	Патологічні	зміни	в	легенях	у	пацієнтів	з	
Long	COVID	представлені	ущільненням	парен-
хіми	у	вигляді	симптому	«матового	скла»,	консо-
лідації,	рідше	трапляються	тяжі	у	паренхімі,	сіт-
частість,	тракційні	бронхоектази	та	«фіброзопо-
дібні»	зміни.	Останні	виявляють	у	35	%	пацієнтів.	

Деякі	 автори	 рекомендують	 застосовувати	
таку	тактику	рентгенологічного	обстеження	па	-
ці	єнтів	з	ураженням	легень	при	COVID-19.	Про-
водити	КТ	ОГК	усім	хворим	на	тяжку	негоспі-
тальну	пневмонію	вірусної	етіології	(COVID-19)	
після	 стаціонарного	 курсу	 лікування.	 За	 наяв-
ності	патологічних	змін	за	даними	КТ	ОГК	після	
гострого	 періоду	 захворювання	 рекомендоване	
спостереження	 з	 проведенням	 контрольної	 КТ	
ще	через	2—3	міс.	Моніторинг	продовжують	до	
відновлення	 пневматизації	 паренхіми	 легень.	
Якщо	у	пацієнта	під	час	обстеження	виявляють	
нові	рентгенологічні	симптоми	або	прогресуван-
ня	існуючих,	то	призначають	контрольні	КТ	ОГК	
кожних	2—3	міс	для	моніторингу	змін	архітекто-
ніки	 легень	 та	 оцінки	 можливих	 ускладнень.	
Найчастіше	 спостерігаються	 такі	 ускладнення,	
як	 тромбоз	 дрібних	 гілок	 легеневих	 артерій,	
бульозно-емфізематозні	 зміни,	 пневмоторакс,	
пневмомедіастинум,	 супутні	 інфекції,	 піопнев-
моторакс	[4].	

Диференційну	 діагностику	 проводять	 у	 разі	
приєднання	бактеріальної	 інфекції	до	вірусних	
уражень,	для	визначення	фіброзних	та	«фібро-
зоподібних»	 змін	 у	 легенях	 при	 COVID-19.	
Останні	відрізняються	тим,	що	поступово	зника-
ють	протягом	6—12	міс	[7,	8].	

У	 перші	 роки	 пандемії	 у	 хворих	 на	 негоспі-
тальну	пневмонію	вірусної	етіології	(COVID-19)	
пізніші	рентгенологічні	симптоми	(консолідація,	
ретикулярні	зміни,	симптом	«бруківки»)	[2,	14],	
що	супроводжувалися	ущільненням	змін	у	леге-
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нях,	помилково	вважали	фіброзом.	Якщо	пато-
логічні	 рентгенологічні	 та	 клінічні	 симптоми	
спостерігали	тривало,	то	встановлювали	діагноз	
«постковідний	фіброз	легень».	Проте	через	кіль-
ка	місяців,	іноді	—	протягом	6—12	міс,	відбува-
лось	 або	 повне	 розсмоктування	 патологічного	
процесу,	або	виникнення	деструктивних	змін	у	
легенях	з	формуванням	емфіземи	легень.

Виникнення	таких	помилок	було	спричинене	
відсутністю	моніторингу	даних	КТ	ОГК	протя-
гом	захворювання.	

Мета роботи	—	вивчити	в	динаміці	патологіч-
ні	зміни	легень	у	пацієнтів	при	тривалому	пере-
бігу	негоспітальної	вірусної	пневмонії	COVID-19	
шляхом	аналізу	даних	комп’ютерної	томографії	
органів	грудної	клітки.	

Матеріалитаметоди
Проаналізовано	в	динаміці	дані	КТ	ОГК	паці-

єнтів	зі	змінами	в	легенях	при	тривалому	пере-
бігу	негоспітальної	вірусної	пневмонії	COVID-19.	
Пацієнтів	обстежено	в	Національному	інституті	
фтизіатрії	і	пульмонології	імені	Ф.Г.	Яновського	
НАМН	України	на	КТ-сканері	Aquilion	TSX-101A	
«Toshiba»	(Японія).	Також	проаналізовано	архів-
ні	дані	КТ	ОГК.

Діагноз	COVID-19	установлювали	відповідно	
до	чинного	протоколу	лікування	коронавірусної	
хвороби	«Надання	медичної	допомоги	для	ліку-
вання	 коронавірусної	 хвороби	 (COVID-19)»,	
затвердженого	наказом	МОЗ	України	№	762	від	
2	 квітня	 2020	 р.	 (у	 редакції	 від	 11	 листопада	
2020	р.	№	2583).

Результатитаобговорення
Проаналізовано	 дані	 КТ	 ОГК	 120	 хворих	 на	

негоспітальну	 пневмонію	 вірусної	 етіології	
(COVID-19),	яких	обстежували	з	різними	інтер-
валами	протягом	6—12	міс.	

Установлено,	що	у	30	(25	%)	пацієнтів	(19	чо	-
ловіків	 та	 11	 жінок	 віком	 від	 24	 до	 72	 років)	 з	
тривалим	перебігом	пневмонії	(COVID-19)	мали	
місце	значні	структурні	зміни	паренхіми	легень,	
які	діагностували	за	даними	КТ	ОГК.	

Наводимо	клінічні	приклади	динамічного	спо-
стереження	із	застосуванням	КТ	ОГК	у	хворих	
на	COVID-19	з	тривалим	перебігом	негоспіталь-
ної	вірусної	пневмонії.

Клінічнийвипадок№1

Пацієнтка К.,	 58	 років,	 госпіталізована	 до	
Національного	інституту	фтизіатрії	і	пульмоно-
логії	 імені	 Ф.Г.	 Яновського	 НАМН	 України	 зі	
скаргами	на	задишку	при	незначному	фізичному	
навантаженні,	 загальну	 слабкість,	 пітливість,	
кашель	зі	скудним	слизовим	мокротинням,	під-

вищення	 температури	 тіла	 до	 субфебрильних	
цифр,	 зниження	 сатурації	 кисню	 до	 92—94	 %.	
Проведено	ПЛР-тест	на	наявність	SARS-Cov-2	—	
негативний.

Захворіла	на	коронавірусну	хворобу	в	квітні	
2021	р.	Зі	скаргами	на	загальну	слабкість,	пітли-
вість,	 головний	 біль,	 підвищення	 температури	
тіла	до	38,5	 °С	звернулась	до	сімейного	лікаря.	
Проведено	дообстеження.	ПЛР-тест	до	SARS-CoV-2	
(№	13077709)	—	позитивний.	На	рентгенографії	
від	 07.04.2021	 р.	 —	 лівобічна	 нижньочасткова	
пневмонія.	Лікувалась	амбулаторно.	Приймала	
дексаметазон	 у	 дозі	 4,0	 мл	 внутрішньом’язово	
(в/м)	двічі	на	добу	протягом	5	діб,	вітаміни	С	і	Д,	
«Кардіомагніл»	у	дозі	150	мг	на	добу.	Температу-
ра	тіла	нормалізувалась,	але	хвору	продовжували	
турбувати	загальна	слабкість,	пітливість,	голов-
ний	 біль.	 Через	 2	 тиж	 стан	 хворої	 погіршився:	
посилилася	задишка,	підвищилася	температура	
тіла	до	субфебрильних	цифр,	почала	відзначати	
відходження	слизово-гнійного	мокротиння	при	
кашлі	вранці.	

29.04.2021	 р.	 проведено	 КТ	 ОГК,	 виявлено	
ознаки	двобічної	полісегментарної	вірусної	пнев-
монії	 (ураження	 легень	 до	 40	 %),	 ділянки	 зни-
ження	пневматизації,	переважно	в	кортикальних	
зонах	 на	 тлі	 підсиленого	 легеневого	 малюнка	
різної	форми,	розмірів	та	щільності,	які	візуаль-
но	сприймаються	як	фіброзні	тяжі	(рис.	1).	

Сімейний	лікар	призначив	цефтріаксон	1,0	г	
в/м,	дексаметазон	у	дозі	4,0	мл	в/м	двічі	на	добу,	
моксифлоксацин	у	дозі	400	мг,	потім	—	«Мети-
пред»	за	схемою,	починаючи	з	12	мг/добу.	Стан	
пацієнтки	дещо	поліпшився	(незначно	зменши-
лися	задишка,	кашель,	головний	біль),	але	впро-
довж	майже	2	міс	зберігалися	скарги	на	загальну	
слабкість,	 субфебрильну	 температуру	 тіла,	 за	-
дишку,	 зниження	 сатурації	 кисню	 в	 крові	 до	

Рис. 1.КТОГКхвороїК.знегоспітальноюпневмонією
вірусноїетіології(COVID-19).Аксіальнийзріз
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93—95	 %.	 Для	 дообстеження	 та	 уточнення	 діа-
гнозу	пацієнтку	направлено	на	консультацію	до	
Національного	інституту	фтизіатрії	і	пульмоно-
логії	імені	Ф.	Г.	Яновського	НАМН	України.	

Визначаються	 ознаки	 двобічної	 полісегмен-
тарної	пневмонії,	тромбоваскуліту	з	елементами	
залишків	«матового	скла»,	консолідації	та	рети-
кулярними	змінами	(див.	рис.	1).

Через	місяць	проведено	контрольну	КТ	ОГК.	
Порівняно	 з	 попереднім	 КТ-обстеженням	 від-
значено	 позитивну	 динаміку	 патологічних	 змін	
(рис.	2).

Установлено	 клінічний	 діагноз:	 Двобічна	 не	-
госпітальна	полісегментарна	вірусна	(ПЛР-тест	
на	 SARS-CoV-2	 (№	 13077709)	 —	 позитивний)	
пневмонія,	клінічна	група	3,	середньої	тяжкості,	
фа		за	 розсмоктування.	 Постковідний	 синдром.	
Легенева	 недостатність	 ІІ	 ступеня.	 Супутні	
захворювання:	 Гіпертонічна	 хвороба,	 І	 стадія.	
Ожиріння,	ІІ	ступінь.

З	 приводу	 гіпертонічної	 хвороби	 постійно	
	приймає	 каптоприл	 у	 дозі	 25	 мг	 двічі	 на	 добу	
після	їди.	

У	клініці	Національного	інституту	фтизіатрії	
і	 пульмонології	 імені	 Ф.Г.	 Яновського	 НАМН	
України	хворій	проведено	лікування:	оксигено-
терапія,	 антикоагулянтна	 терапія	 («Фленокс®»	
у	дозі	0,4	мл	підшкірно	двічі	на	добу),	системний	
глюкокортикостероїд	(дексаметазон	у	дозі	8	мг	
внутрішньовенно	 (в/в)	 крапельно	 на	 100	 мл	
фізіологічного	розчину).	Призначено	додаткову	
патогенетичну	 інфузійну	 терапію	 протягом	
10	 діб:	 «Реосорбілакт®»	 у	 дозі	 200	 мл/добу,	
«Ксаврон»	 (едаравон)	 у	 дозі	 30	 мг	 на	 100	 мл	
фізіологічного	розчину,	«Тіворель®»	(L-аргінін	з	
L-карнітином)	у	дозі	100	мл/добу.	Пацієнтка	від-
значила	 поліпшення	 загального	 стану	 та	 змен-
шення	задишки.

Амбулаторно	 хвора	 продовжувала	 приймати	
антикоагулянтну	 терапію	 («Ксарелто®»	 у	 дозі	
20	 мг/добу)	 та	 системний	 глюкокортикостероїд	
(«Медрол»,	починаючи	з	12	мг),	знижуючи	дозу	
протягом	3	міс	під	контролем	лабораторних	показ-
ників.	Протягом	цього	часу	загальний	стан	хворої	
продовжував	поліпшуватися:	зменшились	задиш-
ка	 при	 фізичному	 навантаженні,	 загальна	 слаб-
кість,	нормалізувалась	температура	тіла,	сатурація	
кисню	в	крові	підвищилася	до	96—97	%.	

За	даними	КТ	ОГК	від	26.12.2021	р.	зафіксу-
вали	продовження	розсмоктування	патологічних	
змін	у	легенях	(рис.	3),	а	за	даними	КТ	ОГК	від	
01.02.2022	р.	—	майже	повне	відновлення	пнев-
матизації	легеневої	паренхіми.	Пацієнтка	відзна-
чила	відновлення	загального	стану	(рис.	4).

Таким	чином,	у	пацієнтки	К.	після	нетяжкого	
гострого	періоду	COVID-19	розвинувся	тяжчий	

Рис. 2. КТОГКхвороїК.02.06.2021р.(через1міс)
натомусамомурівні.Аксіальнийзріз

Рис. 3. КТОГКвід26.12.2021р.хвороїК.натому
самомурівні.Аксіальнийзріз
Розсмоктування патологічних змін паренхіми легень.

Рис. 4. КТОГКхвороїК.(через1міс)натомусамому
рівні.Аксіальнийзріз
Повне відновлення пневмати зації легеневої паренхіми.
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Long	COVID	з	тривалим	перебігом	негоспіталь-
ної	 вірусної	 пневмонії	 COVID-19.	 За	 даними	
першої	КТ	ОГК	виявлено	«фіброзоподібні	змі-
ни».	Як	засвідчив	подальший	моніторинг	(про-
тягом	8	міс),	на	тлі	патогенетичного	лікування	
відбулося	повне	відновлення	пневматизації	ле	-
геневої	паренхіми	без	формування	фіброзу.

Клінічнийвипадок№2

Пацієнт А.,	 57	 років,	 госпіталізований	 до	
Національного	інституту	фтизіатрії	і	пульмоно-
логії	 імені	 Ф.Г.	 Яновського	 НАМН	 України	 зі	
скаргами	на	задишку	при	незначному	фізичному	
навантаженні,	кашель	зі	скудним	слизово-гній-
ним	 мокротинням,	 порушення	 сну,	 зниження	
сатурації	кисню	до	85—90	%.	

Захворів	гостро	25.03.2021	р.,	коли	з’явились	
загальна	 слабкість,	 біль	 у	 горлі,	 підвищення	
температури	тіла	>	39	°С.	Лікувався	амбулатор-
но,	приймав	парацетамол,	«Фервекс»,	«Новірин»	
по	500	мг	двічі	на	добу.	Через	7	діб	стан	погір-
шився.	 Проведено	 дообстеження.	 ПЛР-тест	 на	
наявність	 SARS-Cov-2	 —	 позитивний.	 При	 ви	-
никненні	за		дишки	та	зниженні	сатурації	кисню	
<	92	%	госпіталізований	до	інфекційного	відді-
лення	клінічної	лікарні	за	місцем	проживання,	
де	перебував	протягом	3	тиж.	За	даними	КТ	ОГК	
виявлено	 ознаки	 двобічної	 полісегментарної	
вірусної	пневмонії.

Проведено	 стаціонарне	 лікування	 за	 націо-
нальним	протоколом,	яке	передбачало	оксигено-
терапію,	 антикоагулянтну,	 антибактеріальну,	
системну	глюкокортикостероїдну	та	симптома-
тичну	 терапію.	 Загальний	 стан	 хворого	 дещо	
поліпшився.	 Після	 виписування	 зі	 стаціонару	
відзначив	поступове	посилення	задишки,	підви-
щення	 артеріального	 тиску,	 з	 приводу	 цього	
госпіталізований	 до	 Національного	 інституту	
фтизіатрії	і	пульмонології	імені	Ф.Г.	Яновського	
НАМН	України.	

З	 анамнезу	 відомо,	 що	 за	 кілька	 місяців	 до	
захворювання	на	COVID-19	пацієнту	проведено	
КТ	ОГК,	яка	виявила	ознаки	хронічного	бронхі-
ту	(рис.	5).	

Після	дообстеження	в	інституті	пацієнту	вста-
новлено	основний	діагноз:	Двобічна	негоспіталь-
на	полісегментарна	вірусна	пневмонія	(ПЛР-тест	
до	РНК	SARS-CoV-2	(№	49865	від	14.03.2021	р.)	—	
позитивний),	клінічна	група	3—4,	тяжкий	пере-
біг.	 Легене	ва	 недостатність	 ІІ—ІІІ.	 Супутні	
захворювання:	 Ішемічна	 хвороба	 серця.	 Сте	но-
кардія	напруження,	ІІ—ІІІ	функціональний	клас.	
Аортосклероз.

Призначено	лікування	за	національним	про-
токолом:	оксигенотерапію,	антикоагулянтну	те	-
рапію	(«Фленокс®»	у	дозі	0,4	мл	підшкірно	двічі	

на	 добу),	 антибактеріальну	 («Меронем»	 у	 дозі	
1,0	г	на	100	мл	фізіологічного	розчину	в/в	кра-
пельно	тричі	на	добу	протягом	10	діб),	системний	
глюкокортикостероїд	(дексаметазон	у	дозі	8	мг	
в/в	крапельно	на	100	мл	фізіологічного	розчину),	
додатково	—	патогенетичну	інфузійну	терапію	про-
тягом	10	діб:	««Реосорбілакт®»	у	дозі	200	мл/до	бу,	
«Ксаврон»	 (едаравон)	 у	 дозі	 30	 мг	 на	 100	 мл	
фізіологічного	розчину,	«Тіворель®»	(L-аргінін	з	
L-карнітином)	у	дозі	100	мл/добу.	Пацієнт	добре	
переносив	призначене	лікування.	Відзначав	змен-
шення	задишки	та	поліпшення	загального	стану.	

Після	виписування	зі	стаціонару	хворий	про-
довжував	 приймати	 антикоагулянтну	 терапію	
(«Ксарелто®»	 у	 дозі	 20	 мг/добу)	 та	 системний	
глюкокортикостероїд	 («Медрол»,	 починаючи	 з	
12	мг),	знижуючи	дозу	протягом	3	міс	під	конт-
ролем	лабораторних	показників.	Рекомендовано	
спостереження	 у	 пульмонолога	 з	 проведенням	
контрольних	КТ	ОГК	кожних	2—3	міс.

Проаналізовано	архівні	дані	КТ	ОГК	(за	кіль-
ка	 місяців	 до	 захворювання	 COVID-19),	 після	
гострого	періоду	захворювання	та	під	час	моні-
торингу	протягом	7	міс.	

За	кілька	місяців	до	захворювання	на	COVID-19	
(див.	 рис.	 5),	 за	 даними	 КТ	 ОГК,	 білатерально	
спостерігали	підсилений	деформований	легене-
вий	 малюнок	 за	 рахунок	 перибронхіального	 та	
периваскулярного	фіброзу.	У	правій	легені	виз-
начався	 симптом	 «трамвайної	 колії»	 (два	 роз-
ширені	 сегментарні	 бронхи),	 характерний	 для	
хронічного	бронхіту.	Патологічних	змін	паренхі-
ми	легень	не	виявлено.	Середнє	значення	щіль-
ності	легеневої	паренхіми	—	–	900	HU,	мінімаль-
не	—	–	949	HU,	максимальне	—	–	753	HU.

Рис. 5. КТОГКхворогоА.закількамісяців
дозахворюваннянаCOVID-19.Аксіальнийзріз 
У правій легені визначається симптом «трамвайної колії» (два розши-
рених сегментарних бронхи), що свідчить про наявність хронічного 
бронхіту. Решта легеневих полів без патологічних змін.
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За	 даними	 КТ	 ОГК	 після	 гострого	 періоду	
COVID-19	(рис.	6),	визначаються	різноманітні	
рентгенологічні	 симптоми	 з	 ущільненням	 па	-
ренхіми	легень:	ознаки	тромбоваскуліту,	залиш-
ки	«матового	скла»,	консолідації,	«бруківки»	та	
ретикулярні	зміни.	Середнє	значення	щільнос-
ті	 легеневої	 паренхіми	 —	 –	893	 HU,	 мінімаль-
не	 —	 –	930	 HU,	 максимальне	 —	 знизилось	 до	
–	853	HU.

Протягом	 наступних	 2	 міс	 хворий	 приймав	
антикоагулянтну	(«Ксарелто®»	у	дозі	20	мг/добу)	
та	системну	гормональну	(«Медрол»	у	дозі	8	мг)	
терапію.	

За	даними	КТ	ОГК	(рис.	7)	відбулося	значне	
зменшення	запального	процесу,	поліпшилась	про-
зорість	 легеневої	 паренхіми.	 Середнє	 значення	
щільності	легеневої	паренхіми	—	–	897	HU,	міні-
мальне	—	–	926	HU,	максимальне	—	–	848	HU.	

Наступне	КТ	ОГК	проведене	через	3	міс	спо-
стереження	 (рис.	 8).	 Прозорість	 легень	 майже	
повністю	відновилася,	фіброзні	зміни	не	визна-
чалися,	але	зареєстровано	зниження	середнього	
значення	 щільності	 легеневої	 паренхіми	 до	

–	924	HU,	мінімального	—	до	–	960	HU,	макси-
мального	—	до	–	882	HU,	що	свідчило	про	змен-
шення	структурних	елементів	легеневої	тканини	
та	формування	«синдрому	легені,	що	зникає».	

Загальний	стан	хворого	дещо	поліпшився,	але	
продовжувала	турбувати	задишка	при	фізичному	
навантаженні.	Сатурація	кисню	в	крові	станови-
ла	94—96	%.	Пацієнт	знизив	дозу	«Медролу»	до	
4	мг.	При	спробі	повної	відміни	препарату	стан	
хворого	погіршувався.

Контрольну	 КТ	 ОГК	 проведено	 через	 2	 міс	
(рис.	9).	Прозорість	легень	відновлена,	фіброзних	
змін	не	спостерігалося.

Щільність	легеневої	паренхіми	продовжувала	
знижуватися.	Середнє	значення	щільності	леге-
невої	 паренхіми	 знизилось	 до	 —946	 HU,	 міні-
мальне	 —	 до	 —966	 HU,	 максимальне	 —	 до	
–	908	HU,	що	свідчило	про	продовження	дегене-
ративного	процесу,	зникнення	структурних	еле-
ментів	 легені,	 тобто	 прогресування	 «синдрому	
легені,	що	зникає».

Таким	чином,	у	пацієнта	А.	після	тяжкого	пе	-
ребігу	 гострого	 періоду	 COVID-19	 розвився	

Рис. 6. КТОГКхворогоА.післягострогоперіоду
коронавірусноїпневмонії.Аксіальнийзріз
Визначаються масивні зміни білатерально.

Рис. 7. КТОГКхворогоА.через2міс.Аксіальнийзріз 
Спостерігається розсмоктування патологічних змін у паренхімі 
легень. 

Рис. 8. КТОГКхворогоА.натомусамомурівні
через3міс.Аксіальнийзріз

Рис. 9.КТОГКхворогоА.натомусамомурівні
через7місвідпочаткумоніторингу.Аксіальнийзріз
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Long	COVID	з	тривалим	перебігом	негоспіталь-
ної	вірусної	пневмонії	COVID-19.	За	даними	КТ	
ОГК	 після	 гострого	 періоду	 захворювання	
виявлено	патологічні	зміни,	які	протягом	7	міс	
моніторингу,	незважаючи	на	проведене	лікуван-
ня,	 призвели	 до	 розвитку	 дегенеративно-
деструк	тивних	 змін	 легень	 та	 продовжують	
прогресувати.	 Це	 свідчить	 про	 необхідність	
пошуку	 та	 впровад	ження	 нових	 методів	 ліку-
вання.

Висновки
1.	У	25	%	хворих	на	негоспітальну	пневмонію	

вірусної	етіології	(COVID-19)	з	тривалим	пере-
бігом	 спостерігаються	 значні	 рентгенологічні	
зміни	(за	даними	КТ	ОГК).	

2.	 Виявлено	 шляхи	 регресу	 патологічних	
змін	—	розсмоктування	або	розвиток	«синдрому	
легені,	що	зникає»,	що	потребує	диференційної	
діагностики	та	проведення	динамічного	спосте-
реження	 з	 виконанням	 денситометричних	 дос-
лід	жень	(з	використанням	КТ	ОГК).

3.	 Прогресування	 дегенеративних	 процесів	
легень	 при	 тривалому	 перебігу	 негоспітальної	
вірусної	пневмонії	COVID-19	зумовлює	необхід-
ність	розробки	нових	методів	лікування	хворих	
із	«синдромом	легені,	що	зникає».

4.	 У	 хворих	 з	 Long	 COVID-19	 за	 наявності	
ураження	 легень	 слід	 проводити	 моніторинг	
даних	 КТ	 ОГК.	 Періодичність	 дослідження	
визначають	індивідуально	з	урахуванням	клініч-
ного	перебігу	захворювання.	

Подяка.	 Подяка	 висловлюється	 усім	 співробітникам	 НІФП	 НАМН,	 які	 брали	 участь	 у	 лікуванні	 та	 обстеженні	 хворих	 на	
COVID-19.
Джерела фінансування.	Дослідження	проведене	за	кошти	державного	бюджету.
Конфлікту інтересів немає. Участь авторів:	збір	даних,	написання	статті	—	О.Б.	Яковенко;	дизайн	дослідження,	аналіз	КТ	ОГК	
та	 інтерпретація	 даних,	 редагування	 статті	 —	 М.І.	 Линник;	 обстеження	 та	 лікування	 хворих,	 збір	 даних,	 написання	 статті	 —	
В.І.	Ігнатьєва,	В.А.	Святненко;	обстеження	та	лікування	хворих,	збір	даних	—	В.В.	Поліщук.
Етичні аспекти.	 Усі	 процедури,	 які	 виконували	 в	 дослідженнях	 із	 залученням	 пацієнтів,	 проведено	 з	 дотриманням	 вимог	
Гельсінської	 декларації	 1964	 р.	 з	 поправками.	 Дослідження	 схвалено	 комітетом	 з	 етики	 Національного	 інституту	 фтизіатрії	 і	
пульмонології	імені	Ф.Г.	Яновського	НАМН	України.	Пацієнти,	які	взяли	участь	у	дослідженнях,	були	поінформовані	та	підпи-
сали	відповідну	форму	Інформаційної	згоди	пацієнта.
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Features of the long-term course of community-acquired viral 
pneumonia COVID-19 according to computed tomography  
(clinical cases)

Objective	—	to	study	the	dynamics	of	pathological	changes	of	lungs	in	patients	with	a	long	course	of	viral	
pneumonia	of	COVID-19	by	the	analysis	of	data	of	a	computer	tomography	(CT)	of	thoracic	organs	(ТО).

Materials and methods. Analyzed	in	the	dynamics	of	CT	of	TO	patients	with	changes	in	the	lungs	with	
a	 long	 course	 of	 community-acquired	 viral	 pneumonia	 COVID-19.	 Patients	 were	 examined	 at	 the	 SI	
«National	Institute	of	Tuberculosis	and	Pulmonology	F.G.	Yanovsky	NAMS	of	Ukraine»	(NIFP	NAMS)	on	
the	CT	scanner	Aquilion	TSX-101A	«Tochiba»	(Japan),	as	well	as	analyzed	the	archival	data	of	the	CT	TO.

The	diagnosis	of	COVID-19	was	established	in	accordance	with	the	current	protocols	for	the	treatment	
of	coronavirus	disease	«Provision	of	medical	care	for	the	treatment	of	coronavirus	disease	(COVID-19)»,	
approved	by	the	Order	of	the	Ministry	of	Health	of	Ukraine	dated	April	2,	2020	N	762	).

Results and discussion. CT	of	TO	was	analyzed	in	120	patients	with	community-acquired	pneumonia	
of	viral	etiology	(COVID-19),	who	were	examined	at	various	intervals	for	6—12	months.	It	was	found	that	
in	30	patients	(19	men	and	11	women	aged	24	to	72	years)	with	long-term	pneumonia	(COVID-19),	there	
are	significant	structural	changes	in	the	lung	parenchyma	that	are	diagnosed	on	CT	of	TO.

The	ways	of	regression	of	the	detected	changes,	as	a	result	of	which	there	is	a	resorption	of	pathological	
changes	or	the	development	of	«disappearing	lung	syndrome»,	requires	differential	diagnosis	and	dynamic	
monitoring	with	densitometric	studies	using	CT	of	TO.	Clinical	cases	are	given.	The	first	case	shows	how	
after	 a	 mild	 acute	 period	 of	 COVID-19,	 developed	 more	 severe	 Long	 COVID	 with	 a	 long	 course	 of	
community-acquired	 viral	 pneumonia	 COVID-19.	 On	 the	 first	 CT	 of	 TO	 «fibrotic-like	 changes»	 were	
revealed,	but	at	the	subsequent	monitoring	(within	8	months)	against	the	background	of	the	carried-out	
pathogenetic	treatment,	there	was	a	full	restoration	of	pneumatization	of	a	pulmonary	parenchyma	without	
formation	 of	 fibrosis.	 The	 second	 case	 demonstrates	 how	 after	 a	 severe	 course	 of	 acute	 COVID-19,	
developed	 Long	 COVID	 with	 a	 long	 course	 of	 community-acquired	 viral	 pneumonia	 COVID-19.	 The	
second	case	demonstrates	how	after	a	severe	course	of	acute	COVID-19,	developed	Long	COVID	with	a	
long	course	of	community-acquired	viral	pneumonia	COVID-19.	CT	of	TO	after	the	acute	period	of	the	
disease	 revealed	 changes	 that	 during	 monitoring	 (for	 7	 months)	 despite	 the	 treatment,	 led	 to	 the	
development	of	degenerative-destructive	changes	in	the	lungs	and	continue	to	progress.

Conclusions.	In	patients	with	Long	COVID	-19	it	is	advisable	to	monitor	CT	of	TO.	The	frequency	of	
the	study	should	be	decided	personally,	taking	into	account	the	clinical	course	of	the	disease.	Due	to	the	
high	rate	of	degenerative	pulmonary	parenchymal	COVID-19	viral	pneumonia	in	patients	with	long-term	
nosocomial	viral	pneumonia,	new	methods	of	treating	patients	with	«disappearing	lung	syndrome»	need	to	
be	developed.
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Туберкульоз	відомий	людству	з	давніх	часів:	
протягом	 тисяч	 років	 люди	 інфікуються	

мікобактерією	 туберкульозу	 (MБТ).	 Однак,	
незважаючи	на	всі	досягнення	в	різних	галузях	
медицини,	 спрямованих	 на	 завзяту	 боротьбу	 зі	
сухотами,	 туберкульоз	 залишається	 основною	
інфекційною	причиною	смерті,	тимчасово	посту-
пившись	 першим	 місцем	 COVID-19	 [23,	 60].	
Близько	чверті	населення	світу	інфіковано	МБТ,	
тобто	близько	2	млрд	осіб,	з	них	майже	70	млн	
дітей	 і	 підлітків	 віком	 до	 15	 років	 [46—48,	 60].	
Однак	90	%	інфікованих	осіб	залишаються	без-

симптомними	 носіями	 МБТ.	 Отже,	 більшість	
інфікованих	осіб	здатна	стримувати	МБТ,	тобто	
перебувають	 у	 стані	 латентної	 туберкульозної	
інфекції	(ЛТБІ)	без	будь-яких	виявів	активного	
захворювання,	а	деякі	навіть	можуть	позбутися	
інфекції.	Відносно	невелика	частка	(5—10	%)	осіб	
захворіє	 на	 туберкульоз	 протягом	 життя.	 Ос	-
кільки	 МБТ	 використовує	 механізми	 внутріш-
ньоклітинного	виживання	та	ухилення	від	іму-
нітету,	 успішний	 контроль	 за	 туберкульозною	
інфекцією	 передбачає	 залучення	 всіх	 ланок	
імунної	системи	[3,	8,	47,	62	].	

Захворювання	 поширюється,	 коли	 хворі	 на	
туберкульоз	виділяють	МБТ	у	повітря	(напри-
клад,	при	кашлі).	Зазвичай	хвороба	вражає	леге-© 2022 Автори. Опубліковано на умовах ліцензії CC BY-ND.
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Сучасний погляд на механізм виникнення  
та розвиток латентної туберкульозної 
інфекції. Огляд літератури

Розглянуто	 сучасну	 концепцію	 розуміння	 латентної	 туберкульозної	 інфекції.	 Проаналізовано	
64	літературних	джерела	із	електронних	баз	медичних	публікацій,	переважно	PubMed.

Близько	чверті	населення	світу	інфіковано	мікобактерією	туберкульозу.	Більшість	інфікованих	осіб	
здатна	стримувати	мікобактерії	туберкульозу,	які	перебувають	у	стані	латентної	інфекції	без	будь-яких	
виявів	активного	захворювання.	Відносно	невелика	частка	(5—10	%)	осіб	захворіє	на	туберкульоз	про-
тягом	життя.	На	сучасному	етапі	неможливо	виявити	латентні	мікобактерії	туберкульозу,	тому	немає	
змоги	визначити	осіб,	які,	будучи,	імовірно,	інфікованими	та	безсимптомними	носіями,	позбулися	міко-
бактерій	туберкульозу,	а	також	тих,	хто	залишається	латентно	інфікованим,	або	у	кого	латентне	інфіку-
вання	 прогресуватиме	 до	 неспроможності	 контролювати	 мікобактерії	 туберкульозу	 і	 зрештою	 розви-
неться	активний	туберкульоз.	Догма	про	бінарну	природу	туберкульозної	інфекції	(активний	туберку-
льоз	або	латентна	туберкульозна	інфекція)	є	надмірно	спрощеною	і	нині	її	вважають	застарілою	кон-
цепцією.	 Розуміння	 всіх	 імунних	 компонентів	 та	 реакцій,	 які	 є	 сутністю	 латентної	 туберкульозної	
інфекції	або	резистентності	до	неї,	до	постійного	контролю	за	мікобактеріями	туберкульозу	або	навіть	
їхньої	елімінації	з	організму	господаря	має	вирішальне	значення	для	розуміння	захисного	імунітету	від	
мікобактерії	туберкульозу.

Дослідження	імунної	відповіді	на	мікобактерії	туберкульозу	в	осіб,	резистентних	до	латентної	тубер-
кульозної	інфекції,	можуть	дати	уявлення	про	альтернативні	механізми	захисту	від	мікобактерій	тубер-
кульозу,	лікування	туберкульозу	та	підходи	до	розробки	вакцини.

Ключовіслова
Латентна туберкульозна інфекція, туберкульоз, контроль за мікобактеріями туберкульозу.
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ні	 (легеневий	 туберкульоз),	 але	 також	 може	
вражати	інші	локалізації	(позалегеневий	тубер-
кульоз)	[60].	За	даними	Всесвітньої	організації	
охорони	здоров’я	(ВООЗ)	у	2020	р.,	на	туберку-
льоз	захворіло	9,9	млн	осіб	та	1,5	млн	померли	
від	нього.	Нині	туберкульоз	разом	із	COVID-19	
залишається	 найсмертоноснішою	 інфекцією	 у	
світі	[60].	

Деякі	невдачі	програм	боротьби	з	туберкульо-
зом	 і	 відсутність	 високоефективної	 вакцини	
проти	 туберкульозу	 привернули	 увагу	 до	 най-
перших	подій	у	патогенезі	туберкульозу,	а	саме	—	
потрапляння	МБТ	в	організм	і	контроль	за	МБТ	
у	легенях	людини.	Хоча	МБТ	не	є	облігатними	
внутрішньоклітинними	 патогенами,	 вони	 про-
водять	більшу	частину	свого	інфекційного	циклу	
всередині	фагоцитів	господаря,	а	гранульома	—
відповідь	тканини	на	туберкульозну	інфекцію	є	
надзвичайно	багатою	на	макрофаги	структурою	
[3,	18].

Завдяки	 здатності	 інфікувати	 макрофаги	 та	
виживати	 в	 них	 МБТ	 можуть	 персистувати	 і	
спричиняти	 у	 більшості	 осіб	 клінічно	 неявну	
інфекцію,	 яку	 називають	 ЛТБІ.	 На	 сучасному	
етапі	 неможливо	 виявити	 латентні	 МБТ,	 тому	
немає	змоги	визначити	осіб,	які,	будучи,	імовір-
но,	 інфікованими	 та	 безсимптомними	 носіями,	
позбулися	МБТ	[3,	22,	61],	а	також	тих,	хто	зали-
шається	 латентно	 інфікованим,	 або	 у	 кого	 ла	-
тентне	 інфікування	 прогресуватиме	 до	 неспро-
можності	контролювати	МБТ	і	зрештою	розви-
неться	активний	туберкульоз.	

Нині	 можливе	 виявлення	 імунної	 клітинної	
відповіді	на	антигени	МБТ	у	вигляді	позитивного	
туберкулінового	шкірного	тесту	(ТШТ)	та/або	
аналізу	 вивільнення	 інтерферону-γ	 (ІФН-γ)	 у	
крові	(IGRA-тест)	як	маркер	виявлення	ймовір-
ної	ЛТБІ	[3,	11,	14,	22,	29,	30,	35,	58,	61].	Отже,	
термін	ЛТБІ	не	відповідає	механізму	виникнен-
ня	[3].	

Для	проведення	огляду	літератури	проаналі-
зовано	64	літературних	джерела	з	електронних	
баз	медичних	публікацій,	переважно	PubMed.

За	останнє	десятиліття	завдяки	технологічним	
досягненням	у	транскрипційному	профілюванні,	
візуалізації	 in vivo	 та	 інноваційним	 і	всебічним	
клінічним	дослідженням,	які	дали	змогу	отрима-
ти	повніше	уявлення	про	патогенез	туберкульо-
зу,	широкого	визнання	отримала	концепція,	що	
туберкульозна	 інфекція	 має	 спектр	 виявів	 і	
широкий	діапазон	наслідків,	зокрема	резистент-
ність	(відсутність	ознак	інфекції,	незважаючи	на	
повторний	вплив	МБТ);	спочатку	інфікування,	
але	здатність	до	ерадикації	МБТ;	інфікованість,	
але	 безсимптомність	 та	 стабільність;	 латентна	
інфікованість	 з	 високим	 ризиком	 реактивації;	

активний	туберкульоз	із	хронічними	симптома-
ми;	блискавичне	тяжке	захворювання	на	тубер-
кульоз.	Догма	про	бінарну	природу	МБТ-інфекції	
(активний	 туберкульоз	 або	 ЛТБІ)	 є	 надмірно	
спрощеною	 і	 нині	 її	 вважають	 застарілою	 кон-
цепцією	[1,	3,	15,	40,	41].	

Оскільки,	за	оцінками	ВООЗ,	чверть	населен-
ня	світу	латентно	інфікована	МБТ,	існує	великий	
резервуар	туберкульозної	інфекції,	з	якого	може	
виникнути	 захворювання	 на	 туберкульоз,	 що	
спричинить	 розвиток	 його	 всесвітньої	 пандемії	
[26].	 Розуміння	 всіх	 імунних	 компонентів	 та	
реакцій,	які	є	сутністю	ЛТБІ	або	резистентності	
до	неї,	до	постійного	контролю	за	МБТ	або	навіть	
їхньої	елімінації	з	організму	господаря,	має	вирі-
шальне	 значення	 для	 уявлення	 про	 захисний	
імунітет	 від	 МБТ	 та	 виявлення	 осіб	 з	 високим	
ризиком	розвитку	туберкульозу	 [21].	Генетичні	
дослідження	виявили,	що	MБТ	мають	різні	чин-
ники,	які	призвели	до	еволюційного	успіху	збуд-
ника	туберкульозу.	Імовірно,	МБТ	еволюціону-
вала	разом	із	людиною	понад	6000	років,	набувши	
способи	 уникнення	 вродженого	 та	 адаптивного	
імунного	захисту,	що	сприяло	її	успішному	вижи-
ванню	всередині	клітини	[3,	5,	12,	21,	34,	37,	45].	

Моделі	на	тваринах	важливі	для	розуміння	як	
патогенезу,	так	і	імунітету	до	туберкульозу.	Такі	
моделі	 дали	 уявлення	 про	 основні	 механізми	
патогенезу	туберкульозу,	особливо	під	час	ранніх	
реакцій	 господаря,	 спрямованих	 на	 контроль	 і	
стри	мування	МБТ	у	дихальних	шляхах.	Однак	
лише	деякі	з	них	відображують	різноманітність	
реакції	людини	на	туберкульозну	інфекцію.	Дос-
лід	ники	дійшли	висновку,	що	жодна	модель	на	
тварині	повністю	не	відтворює	людського	ту		бер-
кульозного	 синдрому	 із	 різноманіттям	 стадій.	
Крім	 того,	 інфікування	 МБТ	 є	 гетерогенним	
явищем	на	рівні	як	патогенезу,	так	і	імунітету	[3,	
10,	38,	42,	49,	64].

Моделі	на	мишах	не	відтворюють	стану	ЛТБІ.	
Миші	здатні	контролювати	початкову	туберку-
льозну	 інфекцію,	яка	згодом	переходить	у	хро-
нічний	стан	та	повільно	прогресує	аж	до	смерті	
тварини.	Миша	не	є	моделлю	ЛТБІ.	Гранульоми	
миші	та	людини	відрізняються	за	організаційни-
ми	 характеристиками.	 Гранульоми	 у	 людей	
мають	упорядкованішу	архітектуру,	часто	з	казе-
озним	некрозом	у	центрі,	який	може	бути	оточе-
ний	 периферичним	 валом	 фіброзу.	 Моделі	 на	
морських	 свинках	 та	 кроликах	 виявили	 більш	
подібні	 до	 людських	 гранульоми,	 але	 ЛТБІ	 не	
була	продемонстрована	в	жодній	із	цих	моделей	
тварин	[3,	42].	

У	яванських	макак,	інфікованих	малими	доза-
ми	МБТ,	розвивається	як	активний	туберкульоз,	
так	і	ЛТБІ,	подібна	до	такої	у	людей,	що	дає	змогу	
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вивчити	 клінічно	 безсимптомні	 ранні	 вияви	
інфекції	 [64].	 За	 даними	 літератури	 нелюдські	
примати,	 особливо	 макаки,	 		були	 безцінними	
моделями	МБТ-інфекції	легень.	Макаки	демон-
струють	 дивовижну	 подібність	 до	 людей	 прак-
тично	в	усіх	аспектах	анатомії	та	фізіології	[10,	
36,	38,	39].	

У	 літературі	 показано,	 що	 макаки	 та	 люди	
мають	 загальні	 клінічні	 вияви	 туберкульозу,	
зокрема	легеневі	та	позалегеневі	ознаки	і	симп-
томи	[9,	10,	24,	36,	38].	Таким	чином	вони	відо-
бражують	 повний	 спектр	 реакцій	 господаря	 та	
клінічних	виявів,	які	найбільше	нагадують	такі,	
як	у	людини	[10,	36].	Макаки	розрізняються	за	
спри	йнятливістю	до	МБТ:	близько	90	%	макак-
резусів	 та	 60	 %	 макак-крабоїдів	 хворіють	 на	
туберкульоз	 після	 інфекції	 дихальних	 шляхів	
малими	дозами	[10,	24,	36].	Обидві	моделі	макак	
використовують	для	вивчення	патогенезу	тубер-
кульозу	та	реакцій	на	протитуберкульозну	вак-
цину,	 а	 також	 дають	 важливу	 інформацію	 про	
імунні	кореляти	захисту,	опосередковані	Т-клі-
тинами	і	В-клітинами,	та	механізми	захисту	від	
МБТ	і	прогресування	до	захворювання	на	тубер-
кульоз	 в	 умовах	 імуносупресії	 (наприклад,	
Simian	 Immunodeficiency	 Virus)	 та	 виснаження	
Т-клітин	і	В-клітин	[4,	9,	10,	31,	36,	38,	42,	49,	64].	
Модель	 яванського	 макака	 має	 вищий	 рівень	
контролю	 МБТ	 і	 більше	 підходить	 для	 дослі-
дження	перших	подій	у	легенях,	що	призводять	
до	розвитку	гранульоми	та	ЛТБІ	або	прогресу-
вання	до	активного	захворювання	[10,	24,	36,	42,	
49].	 Моделі	 гранульоми	 людини	 дають	 змогу	
аналізувати	ранні	взаємодії	господаря	і	патогену	
під	час	інфекції	MБТ	[6].	Вони	поєднують	такі	
клітини,	як	мононуклеарні	фагоцити,	лімфоцити,	
фібробласти	 та	 епітеліальні	 клітини,	 і	 дають	
змогу	досліджувати	вплив	різних	імун	них	ком-
понентів	 людини	 на	 раннє	 формування	 грану-
льоми.	Тести	на	пригнічення	росту	мали	певний	
успіх	у	таких	моделях	захворювань,	як	малярія,	
вірус	 імунодефіциту	 людини	 (ВІЛ),	 менінгіт,	
туберкульоз	[17,	54,	55,	59].	

Тести	 на	 пригнічення	 росту	 мікобактерій	
(MGIAs)	 є	 ще	 одним	 інструментом	 для	 оцінки	
імунних	 відповідей	 in vitro/ex vivo	 на	 MБТ	 у	
людей	 [27,	 55].	 Імунні	 механізми,	 що	 беруть	
участь	в	інгібуванні	росту	мікобактерій	MGIA,	є	
цінним	інструментом	для	з’ясування	механізмів,	
що	лежать	в	основі	імунного	контролю	за	ростом	
мікобактерій,	 зокрема	 захисту	 від	 МБТ	 in vivo.	
Такі	системи	контролюються	та	ними	легко	мані-
пулювати,	наприклад,	за	допомогою	виснаження	
або	додавання	певних	типів	клітин	чи	 імунних	
медіаторів.	Однак	ці	системи	in vitro	мають	обме-
ження,	такі	як	коротка	тривалість	інфекції,	обме-

жена	різноманітність	типів	клітин	і	нездатність	
моделювати	 кінетику	 рекрутування	 імунних	
клітин.	 З	 огляду	 на	 повільно	 зростаючий,	 при-
мхливий	характер	мікобактерій,	складність	мо	-
делей	зараження	та	прогалини	у	розумінні	іму-
нології	туберкульозу	розробка	успішного	MGIA	
є	 актуальним	 завданням.	 Ці	 моделі,	 ймовірно,	
будуть	дедалі	складнішими	та	сприятимуть	розу-
мінню	формування	гранульоми	людини.	Однак,	
оскільки	 імунний	 біомаркер	 захисту	 від	 тубер-
кульозу	не	виявлено,	такий	аналіз	може	змінити	
правила	гри	у	цій	галузі	[3,	9,	12,	27,	31].

Згідно	 з	 дослідженнями	 на	 тваринах,	 після	
вдихання	деякі	МБТ	досягають	дистальних	від-
ділів	 альвеол,	 де	 поглинаються	 альвеолярними	
макрофагами,	 резидентними	 дендритними	 клі-
тинами	(DC)	і	рекрутованими	мононуклеарними	
фагоцитами	[2,	3,	27,	49,	51,	57].	Інфіковані	клі-
тини	переміщуються	в	місцеві	лімфоїдні	тканини	
(наприклад,	 лімфоїдну	 тканину	 бронхів	 або	
медіа	стинальні	лімфатичні	вузли),	де	антигени	
МБТ	піддаються	процесингу	і	презентуються	DC	
для	ініціації	адаптивної	імунної	відповіді.	У	біль-
шості	 випадків	 це	 призводить	 до	 формування	
легеневої	гранульоми,	яка	контролює	або	усуває	
MБТ	[22,	63].	Нездатність	адаптивних,	переваж-
но	 клітинно-опосередкованих	 імунних	 відпові-
дей	 на	 контроль	 за	 MБТ,	 як,	 наприклад,	 у	
новонарод	жених	та	на	пізніх	стадіях	ВІЛ-ін	фек-
ції,	 призводить	 до	 прямого	 прогресування	 від	
інфекції	до	легеневого	або	дисемінованого	(по	-
ширеного)	туберкульозу	[2,	3,	27,	51,	57].

Гранульома,	яка	становить	собою	організовану	
сферичну	 структуру,	 є	 патогістологічною	 озна-
кою	 туберкульозу.	 Класична	 гранульома	 має	
некротичне	(казеозне)	ядро,	оточене	епітеліоїд-
ними	 макрофагами,	 із	 зовнішньою	 манжетою	 з	
лімфоцитів	 і	 макрофагів.	 Існують	 різновиди	
гранульом,	зокрема	не	некротичні,	гнійні	(нейт-
рофільні),	фіброзні	та	мінералізовані.	Ці	моделі	
гранульом	виявлено	на	ранніх	етапах	досліджень	
туберкульозу	 людини	 та	 у	 макак	 [3,	 28,	 52].	
Гранульома	 стримує	 та	 запобігає	 поширенню	
туберкульозної	інфекції,	а	також	створює	імунне	
мікросередовище,	в	якому	макрофаги	активують-
ся	 для	 знищення	 або	 стримування	 росту	 МБТ.	
Тим	 не	 менш,	 бактерія	 еволюціонувала,	 щоб	
зберігатися	в	деяких	гранульомах,	часто	—	про-
тягом	багатьох	років	або	навіть	упродовж	усього	
життя	господаря.	Фактичний	метаболічний	стан	
МБТ	у	гранульомах	у	довгостроковій	перспек-
тиві	невідомий,	імовірно,	відбувається	репліка-
ція,	 хоча	 досить	 повільна	 чи	 уривчаста.	 Існує	
значна	гетерогенність	гранульом	навіть	в	одного	
господаря	за	реакціями	господаря,	ростом	і	зни-
щенням	бактерій,	дисемінацією	та	реактивацією.	
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Це	ілюструють	серійні	позитронно-емісійні	ком-
п’ютерні	 томограми	 гранульом,	 в	 яких	 окремі	
гранульоми	видаються	динамічними	та	незалеж-
ними,	збільшуючись	або	зменшуючись	у	розмірі	
(вимірюваному	за	допомогою	комп’ютерної	то	-
мографії),	 з	 різною	 метаболічною	 активністю	
(вимірюваною	за	авідністю	F-фтордезок	си	глю-
кози)	в	однієї	макаки	і	навіть	в	одній	і	тій	самій	
частці	легені	[3,	12,	18,	40,	52].

Дослідження	на	макаках	розширили	уявлення	
про	імунні	механізми	при	ЛТБІ	[5,	9,	10,	24,	34,	
36,	38,	42,	49,	64].	Ці	дослідження	показують,	що	
гранульоми	 можуть	 бути	 ініційовані	 однією	
МБТ,	 вони	 гетерогенні	 та	 розвиваються	 неза-
лежними	 шляхами,	 деякі	 стають	 стерильними,	
інші	містять	невелику	кількість	МБТ,	треті	про-
гресують	з	некрозом	і	неконтрольованим	бакте-
ріальним	ростом	або	природним	шляхом,	або	за	
наявної	 імуносупресії.	 Дослідження	 на	 нелюд-
ських	макаках	також	до		помогли	встановити,	що	
до	 складу	 контрольованих	 гранульом	 входять	
ядро	макрофагів	і	нейт	рофіли/поліморфноядер-
ні	клітини,	оточені	Т-клі	тинами	та	В-клітинами,	
що	експресують	збалансований	набір	прозапаль-
них	(наприклад,	ІФН-γ,	інтерлейкін-17	(IЛ-17),	
фактор	некрозу	пух	ли	ни-α	(ФНП-α))	та	проти-
запальних	(на		приклад,	IЛ-10,	трансформуваль-
ний	фактор	росту-β	(TGF-β))	цитокінів	[18],	і	що	
первинна	 туберкульозна	 інфекція,	 яка	 триває,	
забезпечує	 надійний	 захист	 при	 вторинному	
впливі	 МБТ	 [7].	 Вияв	лення	 відмінностей	 між	
гранульомами,	які	конт	ролюють	та	не	контролю-
ють	МБТ,	є	важливим	напрямом	досліджень	[3].

У	більшості	осіб,	які	не	мають	явного	імуно-
дефіциту,	адаптивні	імунні	реакції	контролюють	
ріст	МБТ,	насамперед	завдяки	Т-клітинам,	що	за	
допомогою	секреції	цитокінів,	таких	як	ІФН-γ	і	
ФНП-α,	 сприяють	 здатності	 макрофагів	 конт-
ролювати	ріст	МБТ	[33,	49].	У	багатьох	осіб	без	
імунодефіциту	 (близько	 90	 %)	 не	 відбувається	
прогресування	туберкульозної	інфекції	до	актив-
ного	захворювання	[3,	18,	22].	Доказом	того,	що	
ці	особи	зазнали	впливу	МБТ	і,	ймовірно,	інфі-
ковані,	є	позитивний	ТШТ	і/або	IGRA-тест,	що	
відповідає	критеріям	наявності	ЛТБІ	[18,	22,	29,	
30,	61].	ТШТ	ґрунтується	на	реакції	гіперчутли-
вості	 уповільненого	 типу	 на	 суміш	 із	 100—
200	 денатурованих	 білків	 і	 пептидів	 МБТ,	 яку	
називають	очищеним	білковим	похідним	(PPD).	
Оскільки	багато	білків	із	PPD	також	виявлено	в	
інших	 мікобактеріях,	 зокрема	 у	 вакцинному	
штамі	M. bovis	бацили	Кальметта—Герена	(БЦЖ)	
[42],	реакції	на	PPD	можуть	бути	неспецифічни-
ми	 для	 МБТ.	 Більш	 МБТ-специфічний	 IGRA-
тест,	який	становить	собою	вимірювання	в	крові	
реакції	 CD4+	 T-клітин	 на	 пептиди	 МБТ-

специфічних	 білків,	 таких	 як	 ESAT6,	 CFP10	 і	
TB10.4,	що	не	продукуються	більшістю	нетубер-
кульозних	мі			кобактерій	і	БЦЖ	[3,	18].

Дослідження	показують,	що	ризик	прогресу-
вання	від	ЛТБІ	до	активного	туберкульозу	ста-
новить	близько	5—10	%	і	є	найвищим	у	перших	
1—2	роки	після	конверсії	ТШТ/IGRA-тесту	[43,	
44,	50].	В	осіб,	у	яких	недавно	відбулася	конвер-
сія	ТШТ/IGRA-тесту	і	прогресування	від	ЛТБІ	
до	активної	хвороби,	наявний	поганий	контроль	
за	 первинною	 туберкульозною	 інфекцією,	 що	
підтримує	повільну	реплікацію	МБТ	доти,	доки	
неконтрольована	інфекція	стане	клінічно	явною.	
Дуже	високі	та	дуже	низькі	відповіді	на	IGRA-
тест	можуть	диференціювати	ризик	прогресуван-
ня	 до	 туберкульозу	 у	 дітей,	 але	 для	 дорослих	
величина	відповіді	має	обмежене	значення	[32,	
43,	44,	50,	52]	та	не	відображує	мікобактеріаль-
ного	навантаження	або	стану	активації	імунного	
захисту	при	ЛТБІ.	У	деяких	осіб	прогресування	
від	 ЛТБІ	 до	 туберкульозу	 відбувається	 через	
роки,	але	оцінка	цього	періоду	дуже	відрізняєть-
ся	 [3,	 20,	 43,	 52].	 Епідеміологічні	 дослідження	
впливу	імуносупресії	(наприклад,	ВІЛ-інфекції,	
анти-ФНП-терапії	та	трансплантації	органів	або	
кісткового	мозку)	на	осіб	з	ЛТБІ	показали,	що	
лише	у	меншої	кількості	осіб	розвивається	тубер-
кульоз	[56].	В	умовах	низького	тягаря	туберку-
льозу	ризик	повторного	зараження	МБТ	є	низь-
ким,	але	і	в	цих	умовах	спостерігається	прогре-
сування	до	захворювання.	Ці	дані	дають	підставу	
припустити,	 що	 в	 осіб,	 у	 яких	 туберкульозна	
інфекція	 прогресувала	 до	 захворювання,	 були	
наявні	 життєздатні	 МБТ,	 тоді	 як	 у	 тих,	 у	 кого	
цього	не	відбулося,	МБТ	могли	елімінуватися	з	
організму.	Дослідження	імунних	корелятів	захво-
рювання	та	ризику	туберкульозу	у	різних	видів	
виявили,	що	гени,	які	презентують	певні	імунні	
шляхи,	можуть	бути	захисними,	шкідливими	або	
надмірними	щодо	контролю	за	туберкульозною	
інфекцією	і	водночас	дають	уявлення	про	моде-
лювання	захворювання	на	туберкульоз	та	імуно-
логічну	основу	прогресування	захворювання	на	
туберкульоз,	тобто	є	можливість	визначити	осіб	
з	ризиком	прогресування	від	ЛТБІ	до	туберку-
льозу	[3,	9],	але	необхідні	наступні	дослідження,	
щоб	визначити	здатність	цих	біомаркерів	оціню-
вати	 експозицію	 МБТ	 та	 ТБ-інфекцію,	 розмір	
мікобактеріального	 навантаження	 та	 рівень	 за	-
хисного	імунітету.

Цікаво,	що	є	особи,	які	зазнали	значного	впли-
ву	МБТ	та,	ймовірно,	резистентні	до	ЛТБІ	[31],	
тоді	як	багато	осіб	із	ЛТБІ,	в	яких	вона	прогресує	
до	захворювання	на	туберкульоз,	не	мають	набу-
того	 імунодефіциту	 або	 чинника	 ризику,	 тому	
можна	припустити	наявність	потенційних	неви-
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значених	 генетичних	 чинників	 ризику.	 Вища	
частота	туберкульозу	у	монозиготних	близнюків	
порівняно	 із	 дизиготними	 свідчить	 про	 роль	
генетичних	 чинників	 [4].	 Крім	 того,	 Менде-
лівська	 сприйнятливість	 до	 мікобактеріальних	
захворювань	(MSMD)	визначила	важливість	осі	
ІФН-γ/Stat1/IЛ-12	 для	 захисту	 господаря	 від	
мікобактерій,	 зокрема	 МБТ	 [47].	 MSMD	 —	 це	
рідкісний	стан,	що	характеризується	схильністю	
до	клінічного	захворювання,	спричиненого	слаб-
ко	 вірулентними	 мікобактеріями,	 такими	 як	
вакцини	БЦЖ	та	мікобактерії	з	довкілля,	у	здо-
рових	осіб	без	явних	відхилень	у	рутинних	гема-
тологічних	 та	 імунологічних	 тестах.	 Термін	
MSMD	 не	 відображує	 всіх	 клінічних	 ознак,	
оскільки	хворі	також	схильні	до	сальмонельозу,	
кандидозу	 і	 туберкульозу,	 рідше	 до	 інфекцій,	
спричинених	 іншими	 внутрішньомакрофагаль-
ними	бактеріями,	грибами	чи	паразитами	і,	мож-
ливо,	деякими	вірусами	[19].	Дослідження	гене-
тичної	асоціації	мають	безпосередньо	пов’язати	
ген,	локус	або	генну	мережу	з	конкретним	меха-
нізмом,	який	пояснює	стійкість	або	сприйнятли-
вість	до	туберкульозу	[13].	Необхідно	провести	
додаткові	дослідження	більш	ранніх	фаз	патоге-
незу	туберкульозу,	зокрема	сприйнятливості	до	
туберкульозної	інфекції	та	розвитку	ЛТБІ.

Під	ЛТБІ	розуміють,	що	в	гранульомах	орга-
нізму	господаря	наявна	невелика	кількість	ла	-
тентних,	 але	 життєздатних	 МБТ,	 які	 можуть	
реактивуватись	та	спричинити	туберкульоз	[47].	
Нині	неможливо	виявити	латентні	МБТ	in vivo,	
тобто	не	можна	виділити	серед	осіб	з	ЛТБІ	тих,	
які	мають	латентні	МБТ	чи,	можливо,	позбули-
ся	МБТ.	Проте	відомо,	що	в	більшості	випадків	
клітинна	 імунна	 відповідь	 на	 МБТ,	 що	 визна-
чається	як	ЛТБІ,	відображує	контроль	впливу	
за	МБТ	і/або	інфікування	ними	[3,	37].	Також	
відомо,	що	ЛТБІ	включає	спектр	імунних	реак-
цій	господаря,	які,	ймовірно,	впливають	на	по	-
тенційний	кліренс	або	ступінь	стійкого	тягаря	
МБТ,	 що	 персистують	 [3,	 63].	 Хоча	 МБТ	 не	
вимірюють	безпосередньо,	дослідження	з	вико-
ристанням	позитронно-емісійної	комп’ютерної	
то		мографії	 можуть	 дати	 уявлення	 про	 цей	
спектр	імунної	активації	та	її	кореляцію	з	конт-

ролем	МБТ	або	прогресуванням	до	туберкульо-
зу.	Нині	є	потреба	у	поліпшенні	розуміння	всіх	
імунних	компонентів,	що	призводять	до	резис-
тентності,	 елімінації	 чи	 збереження	 ЛТБІ,	 що	
розширить	уявлення	про	захисний	імунітет	до	
МБТ	[3,	20].

У	 дослідженні	 Cohort	 for	 TB	 Research	 with	
Indo-US	Medical	partnership	(C-TRIUMPH)	[32]	
виявлено,	 що	 деякі	 особи,	 які	 контактували	 із	
випадком	заразного	туберкульозу	легень,	ніколи	
не	заражаються	МБТ,	у	них	відсутня	позитивна	
відповідь	на	тести	на	ЛТБІ,	тобто	вони	не	мають	
ЛТБІ.	 Характеристика	 цих	 резистентних	 до	
ЛТБІ	осіб	може	вказати	напрям	подальших	іму-
нологічних	 досліджень	 для	 розробки	 протиту-
беркульозних	вакцин.	

Дослідження	 TB	 contacts	 for	 retracing	 [52]	
показало,	що	у	частини	дорослих,	які	мали	тісний	
контакт	 із	 хворими	 на	 легеневий	 туберкульоз,	
виявлена	 стійкість	 до	 ЛТБІ,	 яка	 виявлялася	
повторними	 негативними	 результатами	 ТШТ	 і	
IGRA-тесту.

Відомо,	близько	10	%	південноафриканських	
золотошукачів	 залишаються	 негативними	 за	
ТШТ	після	багатьох	років	роботи	в	шахтах	[25].

За	оцінками	дослідників,	5—10	%	дорослих,	які	
мали	 тісний	 домашній	 контакт	 з	 хворими	 на	
туберкульоз	в	ендемічних	на	туберкульоз	міських	
умовах,	таких	як	Індія,	Уганда,	Південна	Африка,	
залишаються	негативними	за	результатами	ТШТ	
і/або	 IGRA-тесту	 та	 клінічно	 благополучними	
після	тривалого	спостереження	[53].	

Відсутність	 реакції	 у	 вигляді	 традиційної	
ЛТБІ	в	осіб,	які	зазнали	значного	впливу	МБТ,	
спричиняє	кілька	цікавих	питань	щодо	імунопа-
тогенезу.	Чи	мають	особи,	які	стійкі	до	туберку-
льозної	інфекції	(резистентні),	унікальну	імунну	
відповідь	слизової	оболонки	дихальних	шляхів,	
що	виводить	МБТ	з	дихальних	шляхів	до	того,	
як	вони	досягнуть	альвеол?	Чи	здатні	вроджені	
чи	 навчені	 макрофаги	 контролювати	 МБТ	 без	
допомоги	Т-клітин?	Чи	мають	резистентні	паці-
єнти	альтернативну	Т-клітинну	відповідь,	неви-
міряну	 за	 допомогою	 TШТ	 і	 IGRA-тесту,	 яка	
очищує	та/або	контролює	МБТ?	Яка	роль	гене-
титичних	чинників?	

Конфлікту інтересів немає. Участь авторів:	концепція	і	дизайн	дослідження	—	І.В.	Петренко,	С.Б.	Норейко,	Я.В.	Бондаренко;	
збір	 матеріалу	 —	 Я.В.	 Бондаренко,	 І.О.	 Галан,	 О.В.	 Стополянський;	 обробка	 матеріалу	 та	 написання	 тексту	 —	 С.Б.	 Норейко,	
Я.В.	Бондаренко,	І.О.	Галан;	редагування	тексту	—	В.	І.	Петренко,	С.Б.	Норейко,	Я.В.	Бондаренко,	І.О.	Галан,	О.В.	Стополянський.
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A modern view on the mechanism of occurrence and development  
of latent tuberculosis infection. Literature review

Сonsider	the	modern	concept	of	understanding	of	latent	tuberculosis	infection.	To	conduct	this	review,	
64	literature	sources	were	analyzed	using	electronic	databases	of	medical	publications,	mainly	PubMed.

About	a	quarter	of	the	world's	population	is	infected	with	M. tuberculosis.	Most	of	those	infected	are	able	
to	 contain	 M. tuberculosis,	 that	 is,	 they	 are	 in	 a	 state	 of	 latent	 tuberculosis	 infection	 without	 any	
manifestations	 of	 active	 disease.	 At	 the	 present	 stage,	 it	 is	 impossible	 to	 detect	 persistent	 (latent)	
M. tuberculosis,	 which	 makes	 it	 impossible	 to	 identify	 those	 individuals	 who	 among	 likely	 infected	 and	
asymptomatic	hosts	cleared	of	M. tuberculosis,	and	those	who	remain	latently	infected	or	latent	infected	will	
progress	to	failure	to	control	M.	tuberculosis	and	eventually	develop	tuberculosis.	The	dogma	of	the	binary	
nature	of	M. tuberculosis	infection	(active	tuberculosis	or	latent	tuberculosis	infection)	is	an	oversimplified	
and	now	outdated	concept.	Understanding	all	the	immune	components	and	responses	that	are	the	essence	
of	latent	tuberculosis	infection	or	resistance	to	it,	to	the	constant	control	of	M. tuberculosis	or	even	their	
elimination	from	the	host	is	crucial	for	understanding	protective	immunity	from	M. tuberculosis.

Studies	of	the	immune	response	to	M. tuberculosis	in	people	resistant	to	latent	tuberculosis	infection	may	
provide	insight	into	alternative	mechanisms	of	protection	against	M. tuberculosis,	treatment	of	tuberculosis,	
and	approaches	to	vaccine	development.

Keywords:	Latent	tuberculosis	infection,	tuberculosis,	M. tuberculosis	control.
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Солітарні	 (поодинокі)	 вогнищеві	 ураження	
легень	(синоніми:	утвори,	утворення,	ново-

утворення,	вузли,	нодулі)	в	останні	десятиріччя	
розглядають	як	актуальну	мультидисциплінарну	
клінічну	проблему	[1,	27].	Досить	часто	такі	вог-
нища	 (вузли)	 в	 легенях	 бувають	 випадковою	
знахідкою	під	час	рентгенологічного	обстеження	
пацієнтів,	яке	проводили	з	інших	причин	(про-
філактичний	 огляд,	 скринінгові	 дослідження,	
доопераційне	 загальне	 обстеження	 при	 нелеге-
невих	захворюваннях	тощо),	оскільки	на	момент	
виявлення	утворення	зазвичай	асимптоматичні.	

Найчастіше	 з	 цією	 проблемою	 у	 повсякденній	
клінічній	практиці	стикаються	радіологи	(рент-
генологи),	терапевти	і	пульмонологи	[27].	Така	
знахідка	потребує	з’ясування	природи	утворення	
та	 встановлення	 ризику	 розвитку	 злоякісної	
пухлини	[5,	7,	43,	55].

З	огляду	на	особливості	виявлення	легеневих	
вузлів	у	медичній	практиці	деякі	науковці	запро-
понували	 первинний	 розподіл	 діагностованих	
солітарних	вузлів	у	легенях	залежно	від	клінічної	
картини	 і	 анамнестичних	 даних	 [35].	 Зокрема	
пропонують	 виділити	 три	 категорії	 солітарних	
легеневих	вузлів	(СЛВ)	з	урахуванням	клінічних	
обставин	 їхнього	 виявлення:	 випадкові	 СЛВ,	
СЛВ,	асоційовані	з	низкою	симптомів,	та	СЛВ,	

УДК 616-002.592:616-073.75:616-091.8

І.В. Ліскіна
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Солітарні вогнищеві ураження легень:  
сучасні погляди на діагностику та медичну 
тактику їхнього ведення. Огляд літератури

Представлено	огляд	літератури,	який	присвячений	висвітленню	основних	положень,	що	стосуються	
сучасної	актуальної	мультидисциплінарної	проблеми	—	одиночних	або	солітарних	утворів	легень,	які	
виявляють	переважно	випадково.	Наведено	основні	терміни,	які	використовуються	при	вивченні	таких	
утворів,	 або	 більш	 розповсюдженний	 термін	 —	 вузлів,	 а	 також	 їхнє	 визначення.	 Також	 представлені	
відомі	 натепер	 нозологічні	 причини	 розвитку	 одиночних	 легеневих	 вузлів.	 Описано	 морфологічні	
характеристики	 таких	 вузлів	 за	 рентгенограмою	 або	 томограмою.	 Основна	 проблема	 при	 виявленні	
таких	 вузлів	 —	 це	 встановлення	 їхньої	 природи,	 і	 перш	 за	 все	 їхнього	 злоякісного	 або	 доброякісного	
характеру.	Оскільки	подальша	медична	тактика	 їхнього	ведення	достеменно	різниться.	Головна	увага	
наразі	приділяється	саме	злоякісним	утворам,	оскільки	вони	потребують	максимально	швидкої	і	досто-
вірної	ідентифікації	та	відповідних	дій	з	боку	лікарів.

Встановлено,	що	за	основними	показниками	радіологічних	зображень	таких	вузлів	точно	визначити	
їхню	етіологію	неможливо.	Хоча	виявлено	певні	залежності	ризику	злоякісності	утворів	від	їхніх	роз-
мірів,	контурів	та	особливостей	оптичної	щільності.	І	лише	морфологічне	дослідження	дає	змогу	вста-
новити	 істинну	 природу	 вузлів.	 Вважається,	 що	 гіпердіагностика	 злоякісності	 утворів	 призводить	 до	
надмірного	застосування	дороговартісних	 інвазивних	діагностичних	процедур	та	певною	мірою	шко-
дить	пацієнту	у	випадках	доброякісних	утворень.

Огляд	завершується	переліком	можливих	варіантів	медичної	тактики	при	виявленні	солітарних	леге-
невих	утворень	неясного	генезу.	Стисло	представлено	їхні	недоліки	та	переваги.

Ключовіслова
Солітарний легеневий вузол, діагностика, медична тактика.
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виявлені	 під	 час	 скринінгового	 дослідження.	
Такий	 класифікаційний	 підхід	 є	 корисним,	 ос	-
кіль	ки	ризик	злоякісності	вузла	варіює	залежно	
від	 клінічних	 даних	 [16].	 Рівень	 ризику	 раку	
легень	визначає	вибір	найбільш	доцільного	алго-
ритму	 лікувально-діагностичних	 дій.	 Клініко-
анамнес	тичні	дані	впливають	на	частоту	подаль-
ших	радіологічних	досліджень.	Утворення,	вияв-
лені	 під	 час	 радіологічного	 дослідження	 (на	
рентгенограмі	 або	 томограмі)	 за	 клінічними	
показаннями	 непульмонологічного	 профілю,	
описують	 як	 випадкові	 СЛВ.	 Наприклад,	 за	
наявності	скарг	на	біль	у	животі	та	призначенні	
комп’ютерної	томографії	(КТ)	черевної	порож-
нини,	яка	охоплює	також	нижні	відділи	грудної	
порожнини,	можна	виявити	легеневе	утворення.	
Інша	ситуація,	коли	легеневий	вузол	виявляють	
на	знімку	легень,	зробленому	з	приводу	наявнос-
ті	 у	 пацієнта	 респіраторних	 скарг	 (симптомів).	
На		прик	лад,	у	разі	появи	кашлю	та	кровохаркан-
ня	було	призначено	КТ	органів	грудної	порож-
нини	 (ОГП).	 На	 зображеннях	 виявлено	 СЛВ.	
Такий	 варіант	 називають	 СЛВ,	 асоційованим	 з	
низкою	симптомів.	Також	СЛВ	можна	діагнос-
тувати	під	час	скринінгового	дослідження	з	про-
веденням	 низькодозової	 КТ	 (НДКТ).	 Такий	
варіант	називають	СЛВ,	виявленим	при	скринін-
гу.	 Якщо	 СЛВ	 виявлено	під	час	першого	скри-
нінгового	обстеження,	то	їх	називають	вузлами	
поширення,	оскільки	ймовірність	їхнього	вияв-
лення	відповідає	поширенню	(частоті)	вузлів	та	
відповідних	за		хворювань	серед	усього	населення	
на	 певний	 момент	 часу.	 Якщо	 СЛВ	 виявляють	
під	 час	 повторної	 (наступної)	 скринінгової	
НДКТ,	то	його	називають	випадковим,	оскільки	
така	 ймовірність	 відображує	 загальну	 частоту	
розвитку	нових	СЛВ	та	раку	легень	за	часовий	
інтервал	між	двома	послідовними	скринінговими	
обстеженнями.	Застосу	вання	таких	рекомендацій	
при	скринінгу	раку	в	популяціях	з	високим	ризи-
ком	раку	легень	асоціюється	з	частотою	виявлен-
ня	утворень	під	час	НДКТ	від	40	до	60	%	[35].

Головна	мета	при	вирішенні	проблеми	солітар-
них	вогнищевих	утворень	легень	—	точна	 іден-
тифікація	та	характеристика	злоякісних	вузлів,	
розробка	чіткого	алгоритму	медичного	ведення	
таких	пацієнтів,	що	дає	змогу	успішно	лікувати	
рак	легень	на	ранній	стадії,	запобігаючи	тяжким	
формам	захворювання,	стражданню	пацієнтів	та	
великим	витратам,	пов’язаним	з	інвазивнішими	
та	необґрунтованими	лікувальними	процедура-
ми	 у	 разі	 доброякісних	 утворень	 [27].	 Зазна-
чається,	 що	 загалом	 дослідження	 поодиноких	
вогнищевих	 утворень	 легень	 дороговартісне	 та	
емоційно	 тяжке,	 особливо	 якщо	 пацієнт	 має	
чинники	ризику	карциноми	легень	[9].

Повідомляється	про	різну	частоту	виявлення	
СЛВ,	хоча	в	цілому	вона	суттєво	збільшилася	за	
останні	 десятиріччя,	 що	 зумовлено	 насамперед	
удосконаленням	та	розробкою	нових	високоточ-
них	радіологічних	методів	досліджень	і	автома-
тизованих	програм	аналізу	отриманих	зображень	
легень	[26].	За	опублікованими	даними	[13,	16,	
27,	48],	солітарні	вузли	в	легенях	раніше	знахо-
дили	на	близько	0,2	%	рентгенограм	під	час	тра-
диційного	рентгенологічного	дослідження,	тоді	
як	при	проведенні	КТ	ОГП	у	27,3	%	пацієнтів,	
які	брали	участь	у	Національному	скринінговому	
дослідженні	легень	(NLST),	виявлено	принаймні	
один	СЛВ	діаметром	>	4	мм	[36].	Різну	частоту	
виявлення	 солітарних	 вогнищ	 у	 легенях	 у	 дос-
лідженнях	можна	пояснити	відмінностями	за	роз-
міром	вибірок,	національними	особливостями	і	
технічними	особливостями	діагностики.	Резуль-
тати	аналізу	451	томограми	населення	5	регіонів	
на	північному	сході	Франції,	зроблених	у	різний	
час,	свідчать	про	низьку	частоту	виявлення	леге-
невих	вузлів	діаметром	<	3	см.	Однак	відзначено	
збільшення	кількості	випадків	виявлення	таких	
утворень:	з	10,2	на	100	тис.	населення	у	2002—
2003	рр.	до	12,6	—	у	2004—2005	рр.	[30].	Широке	
впровадження	у	повсякденну	клінічну	практику	
КТ	ОГП	в	останні	десятиріччя	супроводжувало-
ся	прогресивним	збільшенням	частоти	виявлен-
ня	поодиноких	легеневих	утворень.

Оскільки	СЛВ	у	безсимптомних	пацієнтів	діа-
гностують	за	результатами	радіологічних	дослід-
жень,	триває	вивчення	діагностичних	можливос-
тей	 цього	 напряму	 досліджень.	 На	 даних,	 які	
отримують	 при	 аналізі	 комп’ютерних	 томограм,	
результатів	 позитронно-емісійної	 томографії,	
ґрун	туються	 як	 основні	 поняття	 та	 визначення	
СЛВ,	їхній	розподіл	за	морфологічними	характе-
ристиками,	топографією	тощо,	так	і	чинні	рекомен-
дації	щодо	варіантів	медичних	заходів	та	алгорит-
мів	ведення	пацієнтів	з	цими	утвореннями.

Можливість	 правильного	 розподілу	 на	 зло-
якісні	та	доброякісні	СЛВ	за	КТ-зображеннями	
суттєво	 варіює	 [22,	 50,	 51].	 Специфічні	 ознаки	
комп’ютерних	томограм	для	такого	розподілу	не	
визначені,	особливо	у	разі	стійких	вузлів	із	різ-
ною	щільністю.	Оскільки	не	розроблені	радіоло-
гічні	критерії	та	математичний	аналіз	зображень	
СЛВ	зі	100-відсотковою	верифікацією	природи	
таких	вузлів,	не	втратила	актуальності	морфоло-
гічна	(цитологічна	та	 гістологічна)	діагностика	
утворень	за	можливості	та	доцільності	отриман-
ня	їхньої	тканини.

Окремим	напрямом	науково-практичних	дос-
ліджень	є	аналіз	низки	сучасних	малоінвазивних	
методів	отримання	біоптатів	СЛВ	та	їхнє	поєд-
нання	при	різних	варіантах	локалізації	утворень,	
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наявних	 попередніх	 клініко-анамнестичних	
даних,	з	обов’язковим	урахуванням	рівня	ризику	
злоякісності	 утворення	 на	 першому	 етапі	 його	
виявлення.

За	прийнятими	дефініціями,	зокрема	товари-
ства	Флейшнера	(Fleischner	Society,	США),	які	
ґрунтуються	на	результатах	радіологічного	дос-
лід	ження,	легеневий	вузол	(вузлик)	—	це	майже	
округлої	форми	ущільнення-затемнення	з	більш-
менш	чіткими	контурами,	максимальний	розмір	
якого	не	перевищує	3	см	[8,	9].	Утворення	округ-
лої	форми,	діаметр	яких	>	3	см,	визначають	як	
«легеневі	маси».	Їх	слід	розглядати	як	індикатор	
розвитку	карциноми	легень	доти,	доки	при	гіс-
тологічному	 дослідженні	 не	 буде	 верифікована	
інша	 патологія	 [16].	 Медичні	 підходи	 у	 таких	
випадках	відрізняються	від	тих,	які	прийняті	для	
вогнищ	розміром	<	3	см.

У	 російськомовних	 та	 низці	 європейських	
медичних	 публікацій	 наводиться	 дещо	 інше	
визначення.	 Поодинокий	 (солітарний)	 легене-
вий	 вузол	 —	 це	 сферичне	 внутрішньолегеневе	
утворення	з	чіткими	контурами,	що	не	переви-
щує	3	см	у	діаметрі,	не	асоційоване	з	ателектазом,	
лімфаденопатією	середостіння	або	плевральним	
випотом,	можливою	кавітацією	або	звапнінням	
[1,	7,	40,	57].	До	таких	утворень	відносять	вузли,	
які	 контактують	 із	 вісцеральною	 плеврою	 [4].	
У	більшості	випадків	у	пацієнтів	відсутні	клініч-
ні	симптоми	ураження	та	інші	специфічні	рент-
генологічні	ознаки.	

За	 морфологічними	 ознаками	 КТ-зображень	
СЛВ	 поділяють	 на	 солідні	 та	 субсолідні.	 Суб-
солідні	 вогнищеві	 утворення	 (Subsolid	 nodules,	
SSN)	 поділяють	 на	 СЛВ	 типу	 «матового	 скла»	
(pure	ground	glass	nodules)	та	СЛВ,	які	містять	
солідний	компонент	(part-solid	nodules)	або	част-
ково	солідні	[57].	Найчастіше	виявляють	солідні	
СЛВ,	 які	 характеризуються	 однорідним	 затем-
ненням	з	оптичною	щільністю	рівня	м’яких	тка-
нин.	 Солітарні	 легеневі	 вузли	 типу	 «матового	
скла»	мають	неоднорідний	вигляд	із	посиленим	
ло		кальним	затемненням	легеневої	паренхіми,	яке	
не	 маскує	 бронхіальних	 та	 судинних	 структур,	
розташованих	 нижче.	 Частково	 солідні	 СЛВ	
мають	компоненти	обох	типів	[27,	41].

Кілька	 наукових	 товариств	 (товариство	
Флейш	нера	[29],	Британське	торакальне	товари-
ство	(BTS)	[4],	Американський	коледж	лікарів-
пульмонологів	 (ACCP)	 [7,	 43]	 та	 Національна	
онкологічна	мережа	[58])	видали	рекомендації,	
які	 несуттєво	 відрізняються,	 з	 алгоритмами	
лікарських	 заходів	 при	 легеневих	 вузлах.	 Усі	
запропоновані	підходи	враховують	клінічні	чин-
ники	 ризику	 раку	 легень,	 морфологічні	 особ-
ливості	рентгенологічного	зображення	утворен-

ня,	його	розміри,	швидкість	росту	та	результати	
попередніх	 досліджень	 утворення	 (у	 разі	 наяв-
ності)	для	оцінювання	можливості	його	злоякіс-
ності	та	вибору	найбільш	прийнятного	лікування	
[21].	Однак	більшість	із	цих	рекомендацій	досить	
слабкі,	оскільки	ґрунтуються	на	доказах	низько-
го	 рівня	 якості.	 У	 практичній	 діяльності	 ними	
користуються	 близько	 40	 %	 клініцистів	 [52].	
Крім	того,	лікувальні	заходи	у	більшості	пацієн-
тів	із	випадково	виявленими	поодинокими	вуз-
ликами	 у	 легенях	 переважно	 ґрунтуються	 на	
клінічній	оцінці	загального	стану,	хоча	накопи-
чений	досвід	з	цієї	проблеми	свідчить	про	необ-
хідність	 застосування	 певного	 алгоритму	 та	
мультидисциплінарного	підходу.

Легеневі	вузли	можуть	бути	як	поодинокими,	
так	 і	 множинними.	 Відповідно	 до	 прийнятої	
термінології,	щоб	вузол	можна	було	віднести	до	
солітарного,	 він	 має	 бути	 повністю	 оточений	
нормальною	 (незміненою)	 легеневою	 паренхі-
мою,	не	асоціюватися	з	ателектазом,	розширен-
ням	 воріт	 легень	 або	 плевральним	 випотом	 [7,	
40].	У	багатьох	осіб	під	час	радіологічного	дос-
лід	ження	 виявляють	 множинні	 вузликові	 ура-
ження,	зокрема	типу	«матового	скла»	[12,	47],	у	
більшості	 випадків	 вони	 мають	 доброякісний	
характер	або	можуть	мати	різну	етіологію	в	одно-
го	пацієнта.

Головна	клінічна	проблема	полягає	в	тому,	що	
етіологія	СЛВ	є	вкрай	різноманітною,	тому	для	
її	 уточнення	 слід	 застосовувати	 різні	 медичні	
тактики.	 Звузити	 діагностичний	 пошук	 дають	
змогу	 урахування	 клінічної	 симптоматики	 (за	
наявності),	 кількість	 вузликів	 та	 їхні	 морфоло-
гічні	 характеристики	 за	 рентгенограмами	 або	
томограмами	 (розташування,	 форма,	 контур	
утворення,	 наявність	 і	 тип	 звапніння,	 ознаки	
кавітації).	Сукупність	цих	даних	іноді	може	до	-
помогти	одразу	точно	визначити	патологію	[16,	
27].	Також	важливими	даними	вважають	особли-
вості	щільності	вузлика	за	томограмою	та	зміни	
його	розміру	при	спостереженні	в	динаміці	[5].

У	разі	випадково	виявленого	СЛВ	у	будь-якого	
пацієнта	першим	обов’язковим	кроком	має	бути	
проведення	«претестової	оцінки	ризику	злоякіс-
ності»	 (pretest	 probability	 of	 malignancy).	 Така	
оцінка	 ґрунтується	 на	 наявності	 або	 відсутності	
відповідних	чинників	ризику	у	пацієнта	(тютюно-
куріння	(активне	нині	або	в	минулому),	вік	паці-
єнта,	 епізоди	 тривалого	 впливу	 канцерогенних	
речовин,	відомості	про	перенесений	у	минулому	
рак	легень,	наявність	сімейної	історії	раку	легень,	
коморбідні	хронічні	легеневі	хвороби	тощо)	[27].

Певне	значення	має	локалізація	СЛВ.	Є	дані,	
що	карцинома	легень	найчастіше	розташовуєть-
ся	 у	 верхніх	 частках	 легень.	 Можливо,	 це	 по	-
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в’язане	з	вищою	концентрацією	канцерогенів	у	
повітрі,	яке	вдихає	людина,	та	фізіологією	акту	
дихання	[15,	25].	Зокрема	це	стосується	тютюно-
куріння	[16].

Вважають,	 що	 існують	 ознаки,	 типовіші	 для	
доброякісних	утворень.	Так,	перифісулярні	вуз-
лики,	які	визначаються	як	солідні	та	контакту	ють	
з	 міжчастковими	 борознами	 або	 плеврою	 [14],	
практично	 завжди	 доброякісні.	 Найімовір	ніше,	
за	природою	це	внутрішньолегеневі	лімфатичні	
вузли	[16,	17,	56].	Під	час	скринінгових	дослід-
жень	серед	когорти	пацієнтів	з	такими	характе-
ристиками	вузлів	у	жодному	випадку	не	діагнос-
товано	злоякісних	утворень,	навіть	при	тривало-
му	спостереженні	за	ними	[2,	14,	32].	З	огляду	на	
це	 BTS	 рекомендує	 не	 проводити	 додаткових,	
зокрема	інвазивних,	досліджень	у	разі	виявлення	
дрібних	(<	1	см)	гомогенних	з	чіткими	контурами	
вузликів,	 розташованих	 біля	 борозни	 або	 суб-
плеврально	[4].	Однак	у	настановах	товариства	
Флейшнера	 зазначено,	 що	 перифісулярна	 або	
субплевральна	локалізація	сама	по	собі	не	може	
гарантувати	відсутність	ризику	злоякісності.	Слід	
ураховувати	 морфологію	 контурів	 утвору	 (на	-

приклад,	променисті	краї	чи	зміщення	борозни)	
та	клінічні	чинники	ризику	у	пацієнта	[29].

Наявність	кавітації	в	СЛВ	може	спостерігати-
ся	як	у	разі	інфекційних	та	запальних	процесів,	
так	і	при	злоякісних	СЛВ,	зокрема	при	розвитку	
плоскоклітинної	 карциноми	 [16].	 Допоміжним	
корисним	показником	вважають	товщину	стінки.	
Гладкі	 тонкі	 стінки	 типовіші	 для	 доброякісних	
уражень,	 тоді	 як	 товсті	 нерівні	 стінки	 частіше	
спостерігаються	 при	 злоякісних	 утвореннях.	
Описано,	що	95	%	вузлів	з	кавітацією	і	товщиною	
стінки	>	15	мм	були	злоякісними,	а	92	%	вузлів	
з	кавітацією	і	товщиною	стінки	<	5	мм	—	добро-
якісними.	 У	 разі	 товщини	 стінки	 5—15	 мм	 не	
можна	визначити,	злоякісне	утворення	чи	ні	[59].

У	зарубіжних	оглядах	наведено	можливі	нозо-
логії,	 які	 супроводжуються	 розвитком	 СЛВ.	
Одну	із	найбільших	класифікацій	запропонува-
ли	V.S.	Skouras	та	співавт.	(2013)	(таблиця)	[45].	
До	цього	списку	можна	додати	запальну	псевдо-
пухлину	легені	[5].

Установлено,	що	основними	характеристика-
ми	СЛВ,	які	підлягають	аналізу,	є	розмір,	швид-
кість	росту	і	тип	затемнення	(щільність	утворен-

Таблиця.Диференційнадіагностикасолітарнихлегеневихвузлів[45]

Інфекційнийпроцес Доброякісніпухлини Злоякісніпухлини

Туберкульоз	(туберкулома)
Округлий	фокус	пневмонії
Абсцес	легені
Мікотичне	враження	(міцетома)
Паразитарне	враження
Мікобактеріоз
Нокардіоз
Пневмоцистоз
Кір
Септичний	ембол

Гамартома	
Хондрома
Фіброма
Нейрофіброма
Шванома
Ліпома
Склерозувальна	гемангіома
Плазмоклітинна	гранульома
Ендометріоз	

Рак	легені
Легеневий	карциноїд
Солітарні	метастази
Тератома	
Лейоміома	

Запальнийпроцес Судинноїприроди Лімфоїдноклітинноїприроди
(доброякіснітазлоякісні)

Пневмонія,	що	організується
Ревматоїдний	артрит
Гранульоматоз	із	поліангіїтом
Мікроскопічний	поліангіїт
Саркоїдоз

Артеріовенозна	мальформація
Інфаркт	легені
Легенева	артеріальна	аневризма
Легеневий	варикоз	вен
Гематома	

Внутрішньолегеневий		
або	субплевральний	лімфатичний	
вузол
Лімфома

Різне

Округлий	ателектаз
Ліпоїдна	пневмонія
Амілоїдоз
Слизові	пробки	бронхів
Інфікована	була
Рубець	у	легені
Потовщення	плеври,	її	утворення	або	рідина	в	плевральній	порожнині	(псевдопухлини)
Уроджені	вади	розвитку
Бронхогенна	кіста
Легенева	секвестрація
Атрезія	бронха	зі	слизовою	пробкою
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ня)	 (солідні,	 типу	 «матового	 скла»	 та	 частково	
солідні	утворення)	[16].

Виявлено,	 що	 одним	 із	 найважливіших	 пре-
дикторів	(показник	ступеня	ризику)	злоякіснос-
ті	 СЛВ	 є	 його	 розмір.	 За	 результатами	 аналізу	
багатоцентрового	 скринінгу	 щодо	 виявлення	
раку	легень	серед	осіб	похилого	віку	та	з	наяв-
ністю	чинника	ризику	(тривалого	стажу	тютю-
нокуріння)	у	США	показник	позитивного	про-
гнозованого	ризику	злоякісності	зростає	від	1,7	%	
для	вузликів	7—10	мм	у	діаметрі	до	11,9;	29,7	та	
41,3	 %	 відповідно	 для	 вузлів	 діаметром	 11—20,	
21—30	та	>	30	мм	[9,	37].

У	дослідженні	[32]	підтверджено,	що	діаметр	
вузла	 пов’язаний	 із	 рівнем	 ризику	 раку	 легені.	
Установлено	сильний	зв’язок	нелінійного	харак-
теру	у	пацієнтів,	які	входили	в	групу	скринінгу	
з	проведенням	НДКТ	(р	<	0,001	для	нелінійного	
зв’язку).

В	інших	дослідженнях	[4,	7,	28,	29,	34]	вияв-
лено,	 що	 не	 лише	 розмір,	 а	 і	 швидкість	 росту	
(збільшення	об’єму)	вузла	є	поширеними	показ-
никами	 для	 оцінювання	 ризику	 злоякісності	
вузлів	 та	 визначення	 медичної	 тактики	 щодо	
такого	 утворення	 відповідно	 до	 міжнародних	
настанов.	 Показники,	 наведені	 у	 настановах,	
визначено	на	підставі	існування	прямо	пропор-
ційних	зв’язків	між	первинним	розміром,	швид-
кістю	росту	та	ризиком	злоякісності	вузлів.

Донедавна	медична	тактика	у	разі	СЛВ	ґрун-
тувалася	на	вимірюванні	лише	діаметра	вузла,	
незважаючи	на	те,	що	в	останніх	настановах	як	
важливий	показник	впроваджено	«об’єм»	вузла.	
Зокрема,	 BTS	 до	 основних	 показників	 додало	
первинний	об’єм	та	час	подвоєння	об’єму	[4],	а	
товариство	 Флейшнера	 —	 первинний	 об’єм	
вузла	[29].	Такі	зміни	зумовлені	тим,	що	існує	
потенційна	загроза	неточності	вимірювання	за	
даними	томограми	діаметра,	об’єму	та	швидкос-
ті	росту.

За	показником-індикатором	«розмір	вузла»	у	
низці	досліджень	визначено,	що	частка	злоякіс-
них	вузликів	серед	усіх	вузликів	розміром	<	5	мм	
була	дуже	низькою	(0—1	%),	серед	вузликів	роз-
міром	5—10	мм	—	від	6	до	28	%,	серед	вузликів	
розміром	>	2	см	—	найбільшою	(64—82	%).	До	
останньої	 групи	 належали	 новоутворення	 діа-
метром	>	3	см,	які	описують	як	«легеневі	маси»	
або	легеневі	новоутворення,	не	застосовуючи	до	
них	терміни	«вузол»	або	«вузлик»	[55].

Щодо	групи	субсолідних	вузлів,	до	якої	нале-
жать	 вузли	 типу	 «матового	 скла»	 (несолідні	
вузли)	 та	 частково	 солідні	 вузли,	 результати,	
отримані	у	низці	скринінгових	досліджень	Early	
Lung	Cancer	Action	Project	(ELCAP)	[10,	11,	61],	
свідчать,	 що	 частка	 злоякісних	 утворень	 серед	

утворень	малого	розміру	(5—6	мм)	не	перевищує	
1	%.	При	збільшенні	розміру	(діаметра)	уражень	
в	усіх	зазначених	дослідженнях	зростала	частка	
злоякісних	утворень.

Відносною	діагностичною	ознакою	вважають	
контури	легеневих	вузлів.	Дані	6	досліджень	[44,	
46,	49,	51,	53,	63]	з	групами	пацієнтів	із	виявле-
ними	випадково	або	під	час	скринінгу	солітар-
ними	 вузлами	 свідчать,	 що	 ризик	 злоякісності	
становив	20—30	%	для	вузлів	із	гладкими	конту-
рами,	хоча	в	одному	з	досліджень	[46]	зареєстро-
вана	поширеність	злоякісних	новоутворень	58	%	
випадків.	 Для	 вузлів	 із	 нерівними	 контурами,	
звивистими	або	загостреними	краями	(спікуло-
подібними	 («spicula»))	 ризик	 злоякісності	 був	
вищим,	 але	 варіабельним	 (від	 33	 до	 100	 %).	
В	 іншому	 дослідженні	 [24]	 повідомлено,	 що	
се	ред	 несолідних	 та	 субсолідних	 СЛВ	 округла	
форма	 частіше	 асоціювалася	 зі	 злоякісністю,	
хо		ча	не	виявлено	сильної	кореляції	між	гладки-
ми,	нерівними	або	загостреними	(спікулоподіб-
ними)	краями	утворень	та	злоякісністю.

Із	широким	впровадженням	у	світі	скринінго-
вих	програм	для	ранньої	діагностики	раку	легень	
почали	значно	частіше	виявляти	дрібні	вузлики	
у	легенях.	Окрім	того,	тонкошарова	(тонкосек-
ційна,	мультидетекторна)	КТ	суттєво	збільшила	
кількість	випадків	діагностики	утворень	малого	
розміру,	 які	 можна	 виявити	 лише	 на	 тонкосек-
ційних	зображеннях.	У	цьому	контексті	розміри	
та	швидкість	росту	вузликів,	як	 і	раніше,	зали-
шаються	ключовими	ознаками	для	характерис-
тики	СЛВ,	незважаючи	на	те,	що	рекомендовані	
певні	обмеження	при	оцінюванні	вузликів	лише	
за	розміром.	Це	можна	пояснити	кількома	при-
чинами.	По-перше,	відсутністю	єдиного	уніфіко-
ваного	методу	виміру	вузликів	(діаметра,	площі,	
об’єму	 або	 маси).	 По-друге,	 при	 застосуванні	
методів	із	різним	числом	вимірів	(лінійні	показ-
ники,	площа,	об’єм)	можливі	помилки,	які	впли-
вають	на	різні	показники	вимірів	та	оцінку	роз-
рахунку	збільшення	вузлів.	По-третє,	останніми	
роками	саме	ретельна	характеристика	щільності	
вузлів	 набула	 значущості	 для	 прогнозування	
ризику	 злоякісності,	 особливо	 це	 стосується	
субсолідних	 вузлів.	 Для	 цих	 вузлів	 описані	
додаткові	 морфологічні	 ознаки	 (внутрішня	
струк	тура,	наявність	бул,	характеристики	солід-
ного	компонента,	краї	та	будова	прилеглої	леге-
невої	паренхіми),	які	асоціюються	з	підвищеним	
ризиком	злоякісності	[21].	

Тривають	 дослідження	 окремих	 морфологіч-
них	типів	легеневих	вузлів	—	солідних,	частково	
солідних	і	типу	«матового	скла»,	які	суттєво	від-
різняються	 як	 за	 етіологією,	 так	 і	 за	 ризиком	 і	
типами	злоякісних	уражень	легень	[31,	33,	41].
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Принципове	 значення	 має	 термінологія,	 яку	
застосовують	при	радіологічному	описі	легене-
вих	вогнищ.	Термін	«непрозорість»	(англ.	opacity)	
можна	застосовувати,	якщо	субсолідна	непрозо-
ра	обмежена	ділянка	має	неправильну	форму	або	
погано	 відмежована	 від	 сусідньої	 паренхіми	 —		
легені.	Зрозуміло,	що	відрізнити	істинний	вузлик	
від	 непрозорої	 ділянки	 легеневої	 паренхіми	
складне	 завдання.	 На	 відміну	 від	 зазначеного	
терміну	 поняття	 затемнення	 типу	 «матового	
скла»	слід	застосовувати	до	більших	за	розміра-
ми	нечітко	контурованих	ділянок	з	підвищеною	
щільністю	тканини,	крізь	які	можна	ідентифіку-
вати	нормальні	структури	легені.	Хоча	терміни	
«симптом	 ореолу»	 на	 томограмі	 та	 «симптом	
зворотного	ореолу»	охоплюють	обидва	елементи	
(солідний	і	типу	«матового	скла»),	їх	вивчають	
окремо	та	вони	не	є	складовою	СЛВ	[41].

Субсолідні	СЛВ	можуть	бути	транзиторними	
та	 стійкими.	 Хоча	 повідомляється	 про	 тісний	
зв’язок	між	субсолідними	вузлами	і	аденокарци-
номами	 легень	 (за	 оновленою	 класифікацією),	
значна	частка	субсолідних	вузликів	(як	транзи-
торних,	 так	 і	 стійких)	 представлена	 доброякіс-
ними	 утвореннями.	 Серед	 доброякісних	 утво-
рень	можуть	бути	вузлики	інфекційної	та	запаль-
ної	природи,	зокрема	пневмонія	на	стадії	органі-
зації,	 обмежений	 інтерстиціальний	 фіброз	 і	
крововиливи.	 Злоякісні	 утворення	 охоплюють	
аденокарциноми	різного	типу	та	зрідка	—	мета-
стази,	особливо	меланоми.

S.M.	 Lee	 та	 співавт.	 [23]	 виявили,	 що	 серед	
126	субсолідних	СЛВ	69,8	%	були	транзиторни-
ми.	В	інших	дослідженнях	[6,	39]	показано,	що	
такі	чинники,	як	молодий	вік,	еозинофілія,	полі-
гональна	 форма	 утворення,	 значна	 кількість	
утворень,	їхній	нечіткий	контур	та	велика	частка	
солідного	компонента,	типовіші	для	транзитор-
них	уражень.	Рекомендоване	спостереження	за	
такого	 типу	 вузлами	 в	 динаміці	 (проведення	
тонкосекційної	 КТ	 через	 3	 міс)	 для	 з’ясування	
характеру	 стійкості	 вузла	 або	 можливого	 його	
зникнення	[34].

Цікаво,	що	транзиторні	субсолідні	вузли	вини-
кають	 унаслідок	 численних	 неспецифічних	 ін	-
фекцій	 та	 запальних	 станів	 різного	 генезу,	 але	
найчастіше	їхня	точна	етіологія	залишається	не	
встановленою.

Найчастіше	стійкі	субсолідні	вузли	—	це	ура-
ження,	які	належать	до	широкого	спектра	гісто-
логічних	типів	аденокарцином	легень	[10,	17,	19,	
38],	що	особливо	детально	описано	при	скринін-
гових	дослідженнях	щодо	раку	легень.	Рідко	це	
можуть	 бути	 лімфопроліферативні	 процеси	 у	
легенях,	пневмонія	на	стадії	організації,	вогни-
щевий	фіброз	[60].	У	публікаціях	останніх	років	

зазначено,	що	більшість	резектованих	вузликів	
типу	«матового	скла»,	тобто	несолідних,	за	гіс-
тологічним	описом	відповідали	атиповій	адено-
матозній	 гіперплазії	 легень,	 аденокарциномі	
in situ,	 мінімально	 інвазивній	 аденокарциномі,	
аденокарциномі	переважно	лепідичного	гістоло-
гічного	типу.	Усі	ці	патологічні	стани	асоціюють-
ся	зі	сприятливим	прогнозом	у	разі	своєчасного	
видалення	[33].

У	дослідженні	C.I.	Henschke	та	співавт.	[10]	із	
233	виявлених	під	час	скринінгового	досліджен-
ня	утворень	було	44	субсолідних	вузлів	(16	част-
ково	солідних	та	28	типу	«матового	скла»).	Серед	
цих	44	вузлів	злоякісних	утворень	було	15	(34	%)	
порівняно	 із	 7	 %	 у	 групі	 солідних	 вузлів	
(p	 =	 0,000001),	 відповідно	 частка	 злоякісності	
для	частково	солідних	утворень	становила	63	%	
(10	 із	 16),	 а	 для	 несолідних	 —	 18	 %	 (5	 із	 28).	
Навіть	після	розподілу	за	розміром	вузлів	рівень	
злоякісності	був	вірогідно	вищим	для	частково	
солідних	утворень	порівняно	зі	солідними	вуз-
лами	або	утвореннями	типу	«матового	скла».	За	
гістологічним	типом	злоякісних	пухлин	у	групі	
частково	солідних	вузлів	і	утворень	типу	«мато-
вого	 скла»	 виявлено	 переважання	 аденокарци-
ном	бронхіолоальвеолярного	типу	або	аденокар-
цином	з	ознаками	бронхіолоальвеолярної	будо-
ви,	тоді	як	серед	солідних	вузлів	—	аденокарци-
ном	інших	підтипів	(p	=	0,0001).

Медичнатактикаупацієнтів
ізсолітарнимилегеневимивузлами

1.	Відсутність	подальших	медичних	втручань	та	
призначень.

2.	КТ-спостереження	з	інтервалом	або	інтервала-
ми,	які	переважно	зумовлені	розміром	вузла	та	
клінічними	ризиками	(як	ризиком	злоякіснос-
ті	утворення,	так	і	коморбідною	патологією).

3.	Послідовне	 візуалізаційне	 дослідження	 із	
застосуванням	ПЕТ/КТ.

4.	Інвазивне	 дослідження	 з	 нехірургічною	 біо-
псією	(наприклад,	часто	застосовують	тонко-
голкову	 біопсію	 під	 контролем	 КТ	 у	 разі	
периферично	розташованих	вузлів).

5.	Одночасне	 встановлення	 точного	 гістологіч-
ного	діагнозу	СЛВ	і	лікування	з	хірургічним	
втручанням	 (найчастіше	 —	 лобектомія,	 як	
виняток	—	часткова	резекція	легеневої	ткани-
ни	з	утворенням.

6.	Стереотактична	 променева	 терапія	 в	 ділянці	
утворення/вогнища	або	радіочастотна	абляція	
для	неоперабельних	пацієнтів.

7.	Різні	комбінації	зазначених	вище	схем.
Вибір	 найадекватнішого	 варіанта	 медичної	

тактики	проводять	з	урахуванням	розміру	утво-
рення,	клінічного	ризику	його	злоякісності,	упо-
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добань	 пацієнта	 (за	 умови	 поінформування	
лікуючим	лікарем	щодо	СЛВ	та	прогнозу	щодо	
його	подальшого	розвитку)	та	загального	стану	
здоров’я	пацієнта	[4,	7,	27,	29].	

На	 думку	 T.	 Khan	 [16],	 хірургічна	 резекція	
утворень	легені	залишається	золотим	стандартом	
як	діагностичних,	так	і	лікувальних	заходів,	зокре-
ма	у	разі	високого	ризику	злоякісності	вузла.

Також	 вважають,	 що	 хірургічна	 резекція	 є	
основним	методом	вибору	при	лікуванні	субсо-
лідних	вузлів	[41].	Незважаючи	на	те,	що	є	дані	
про	100	%	або	близький	до	цього	рівня	безреци-
дивний	5-річний	період	у	разі	атипової	аденома-
тозної	 гіперплазії,	 аденокарциноми	 in situ та	
малоінвазивної	 аденокарциноми,	 при	 такому	
підході	потрібні	уточнені	показання	для	хірур-
гічного	втручання	[54].	Деякі	автори	є	прибічни-
ками	 обмеженої	 сублобарної	 резекції,	 зокрема	
крайової	резекції	та	сегментектомії,	у	разі	субсо-
лідних	СЛВ	розміром	≤	2	см	замість	лобектомії,	
обґрунтовуючи	це	відсутністю	суттєвої	різниці	у	
виживаності	 та	 локальному	 метастазуванні	 [3,	
20,	42,	62].	Однак	в	останніх	публікаціях	зазна-
чено,	 що	 у	 разі	 появи	 солідного	 компонента	 у	
СЛВ	або	його	збільшенні	за	даними	контрольної	
КТ	 ризик	 злоякісної	 природи	 утворення	 висо-
кий,	 тому	 потрібна	 його	 хірургічна	 резекція.	
Доопераційна	біопсія	частково	солідних	вузлів	з	
отриманням	солідного	компонента	часто	немож-
лива	 і	 тому	 немає	 сенсу	 в	 умовах	 клініки.	 Не	-
поганою	тактикою	у	разі	субсолідних	СЛВ,	особ-
ливо	типу	«матового	скла»,	є	ретельне	спостере-
ження	 за	 пацієнтом	 за	 допомогою	 послідовних	
КТ,	а	у	разі	зростання	ризику	злоякісності	—	про-
ведення	хірургічної	біопсії	під	контролем	лока-
лізації	вузла	наявними	радіологічними	метода-
ми.	 Оптимальний	 обсяг	 резекції	 легеневої	 тка-
нини	потребує	уточнення	за	результатами	ран-
домізованих	досліджень,	але	обмежена	сублобар-
на	резекція	може	забезпечити	відмінний	резуль-
тат	[18],	незважаючи	на	невисокий	ризик	реци-
диву	 пухлини	 в	 залишковій	 частці	 легені,	 що	

зумовлено	 її	 гістологічними	 особливостями.	
Однак	 ці	 особливості	 не	 можна	 визначити	 ні	
доопераційно,	ні	інтраопераційно	[31].

Детальніші	 рекомендації	 щодо	 менеджменту	
СЛВ	 залежно	 від	 їхнього	 розміру,	 щільності	 та	
низки	 чинників	 ризику	 злоякісності	 запропо-
новані	профільними	міжнародними	товариства-
ми,	зокрема	товариством	Флейшнера	[29],	ACCP	
[7]	 і	BTS	[4].	 Існують	азійські	та	австралійські	
настанови,	які	мають	локальне	застосування.	Усі	
ці	рекомендації	вдосконалюються	та	оновлюють-
ся	з	урахуванням	нових	даних,	впровадженням	
нових	методик	діагностики,	лікування	тощо.	

Висновки
Належні	клінічні	дії,	тобто	медичний	менедж-

мент	у	пацієнтів	із	випадково	виявленими	пооди-
нокими	легеневими	вузлами,	мають	ураховувати	
потенційну	 шкоду,	 що	 може	 бути	 спричинена	
непотрібними	 інвазивними	процедурами	у	разі	
доброякісних	 вузлів,	 та	 необхідність	 якомога	
більш	ранньої	діагностики	злоякісних	новоутво-
рень.	 Це	 не	 завжди	 просто	 або	 можливо.	 Усі	
наявні	 настанови	 щодо	 алгоритмів	 медичного	
менеджменту	враховують	претестовий	клінічний	
ризик	раку	легень	і	КТ-характеристики	легене-
вих	 утворень.	 Однак	 ці	 рекомендації	 швидше	
відображують	 складність	 існуючої	 проблеми,	 а	
не	користь	від	впровадження	в	клінічну	практи-
ку.	 Обов’язково	 слід	 ураховувати	 уподобання	
пацієнта	як	щодо	тактики	вибору	діагностичного	
алгоритму	 та	 лікування	 або	 спостереження	 та	
проводити	мультидисциплінарні	лікарські	кон-
силіуми	у	разі	таких	утворень.	На	думку	багатьох	
лікарів,	які	стикаються	з	проблемою	випадково	
виявлених	 легеневих	 вузлів-вогнищ,	 слід	 зосе-
редити	увагу	на	розробці	максимально	інформа-
тивних,	 але	 простих	 у	 застосуванні	 алгоритмів	
оцінки	вузлів,	можливо,	з	розробкою	та	впровад-
женням	 нових	 діагностичних	 методів,	 зокрема	
молекулярних,	з	біомаркерами,	та	спеціального	
типу	біопсій	[27].

Конфлікту інтересів немає.
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Solitary focal lung lesions: modern views on the diagnosis and medical 
tactics of their management. Literature review

A	review	of	the	literature	is	devoted	to	highlighting	of	the	main	points	relating	to	the	modern	actual	
multidisciplinary	problem	—	single	or	solitary	lung	nodules	with	incidental	detection.	The	main	terms	that	
are	used	in	the	study	of	such	lesions	or	the	more	common	term	—	nodules,	as	well	as	their	definition	are	
given.	Known	pathology	causes	for	the	development	of	solitary	pulmonary	nodules	are	also	presented.	The	
morphological	characteristics	of	such	nodules	are	described	by	X-ray	or	tomogram.	The	main	problem	if	
such	nodules	are	detected	is	to	establish	their	nature	and,	above	all,	their	malignant	or	benign	nature.	Since	
the	 further	medical	 tactic	of	 their	management	are	exactly	different.	Now	the	main	attention	 is	paid	 to	
malignant	 tumors,	 since	 they	 require	 the	 fastest	 most	 reliable	 identification	 and	 appropriate	 medical	
actions.

It	has	been	established	that	accurate	determination	of	nodules	etiology	by	the	main	indicators	of	their	
radiological	images	is	impossible.	Although	certain	dependences	of	the	malignancy	risk	of	nodules	on	their	
size,	contours	and	features	of	optical	density	have	been	identified.	And	only	a	morphological	study	allows	
us	to	establish	the	true	nature	of	the	nodules.	It	is	believed	that	over	diagnostics	of	malignancy	of	pulmonary	
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nodules	leads	to	excessive	use	of	expensive	invasive	diagnostic	procedures,	and	to	some	extent	harms	the	
patient	in	cases	of	benign	nodules.	

The	review	ends	with	a	list	of	possible	options	for	medical	management	when	solitary	lung	nodules	of	
unknown	origin	are	detected.	Their	disadvantages	and	advantages	are	briefly	presented.

Keywords: solitary	pulmonary		nodule,	diagnostics,	management.
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The	involvement	of	the	thyroid	gland	by	tuber-
culosis	is	one	of	the	rarest	localizations	of	this	

disease	[6—10,	13].	Currently,	most	authors	believe	
that	thyroid	tuberculosis	is	diagnosed	in	0.1—1.0	%	
of	all	known	cases	of	tuberculosis	[4,	48].

The	 incidence	 of	 thyroid	 disease	 is	 low	 (about	
1	%)	even	in	Asian	countries	where	there	is	a	high	
incidence	of	tuberculosis	[28].	However,	at	autopsy,	
this	 disease	 is	 found	 much	 more	 often	 (2—7	 %	 of	
cases)	[37].

In	the	19th	century,	it	was	generally	believed	that	
the	 thyroid	 gland	 is	 not	 affected	 by	 tuberculosis,	

and	that	there	was	some	antagonism	between	tuber-
culosis	and	goiter,	that	is,	an	enlarged	thyroid	gland	
in	 itself	 denies	 the	 diagnosis	 of	 tuberculosis.	 The	
thyroid	gland	is	known	for	its	resistance	to	tuber-
culosis	infection	[5].	However,	this	ability	did	not	
find	explanation.	Several	factors	are	thought	to	be	
responsible	for	this	antagonistic	effect:	the	bacteri-
cidal	activity	of	the	thyroid	colloid	material;	a	high	
degree	of	blood	flow	in	the	thyroid	gland,	 leading	
to	 its	high	oxygenation	[6];	high	con	centration	of	
iodine	[5,	52].	

Thyroid	tuberculosis	prevails	in	women	(the	ratio	
of	men	to	women	is	1	:	2)	[24,	27].

This	disease	was	first	diagnosed	in	1862	by	Lebert	
in	 a	 patient	 with	 disseminated	 pulmonary	 tuber-© 2022 Autors. Published under the CC BY-ND license.
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Thyroid tuberculosis: rare location or rarely 
diagnosed? Literature review 

Objective	—	to	study	of	the	frequency,	clinical	picture,	diagnosis	and	treatment	of	tuberculosis	of	thyroid	
gland.

Materials and methods. Analyses	the	date	of	the	world	experience	and	own	observations.
Results and discussion.	Thyroid	tuberculosis	is	a	less	frequent	localization	of	this	disease.	Currently,	most	

authors	believe	that	thyroid	tuberculosis	is	diagnosed	in	0.1–1	%	of	all	known	cases	of	tuberculosis.	Clinical	
observations	 have	 found	 that	 the	 thyroid	 gland	 is	 more	 often	 involved	 in	 the	 tuberculous	 process	 with	 a	
generalized	miliary	process,	and,	as	previously	thought,	in	this	case	there	are	no	clinical	signs	of	damage	to	the	
thyroid	 gland.	 A	 variable	 clinical	 presentation	 of	 thyroid	 tuberculosis	 was	 demonstrated.	 It	 is	 usually	
presented	 with	 local	 symptoms	 associated	 with	 diffuse	 enlargement	 of	 the	 thyroid	 gland.	 It	 is	 difficult	 to	
estimate	the	quantity	of	diagnosed	cases	due	to	insufficient	knowledge	of	the	doctors	about	this	pathology	and	
difficulties	 of	 tuberculosis	 etiology	 diagnosis.	 Tuberculous	 etiology	 must	 be	 ruled	 out	 in	 all	 lesions	 on	 the	
median	surface	of	the	neck.	Fine-needle	biopsy	can	help	to	confirm	the	diagnosis	of	thyroid	tuberculosis,	but	
the	final	diagnosis	is	possible	only	with	histological	or	cytological	studies.	The	diagnosis	of	thyroid	tuberculo-
sis	requires	the	use	of	most	of	all	the	methods	used	in	the	diagnosis	of	tuberculosis:	from	the	simplest	(such	as	
X-ray	or	Mantoux	test	(with	2	international	units	of	tuberculin)	methods	to	modern	rapid	molecule-genetic	
tests	 XpertMTB/Rif	 that	 detect	 specific	 fragments	 of	 MTB	 DNA	 in	 serum	 or	 plasma).	 Ultrasound	 and	
computer	 tomography	 also	 help	 the	 clearing	 of	 the	 diagnosis.	 Surgical	 treatment	 in	 combination	 with	
antimycobacterial	chemotherapy	is	effective.	

Conclusions.	Further	investigations	are	needed	to	understand	the	definition,	diagnosis	and	treatment	of	
tuberculosis	among	other	diseases	of	thyroid.	

Keywords
Thyroid, tuberculosis, diagnosis, treatment.
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culosis	[2,	12].	In	1878,	Chiari	described	7	cases	of	
microscopically	 confirmed	 thyroid	 tuberculosis	 in	
an	autopsy	of	100	patients	who	died	from	dissemi-
nated	pulmonary	tuberculosis	[5].

The	thyroid	gland	is	involved	in	the	tuberculous	
process	either	hematogenously	or	when	the	infection	
spreads	 directly	 from	 the	 tuberculous	 focus	 to	
another	 organ,	 most	 often	 from	 the	 lymph	 nodes	
[20].	Some	studies	have	shown	that	a	paravertebral	
abscess	can	spread	to	the	area	of			the	thyroid	gland	
[50].	The	first	description	of	primary	thyroid	tuber-
culosis	in	the	form	of	a	rapidly	growing	goiter	with	
cervical	 lymphadenopathy	 without	 pulmonary	
involvement	was	made	in	1893	by	Bruns.

5	 cases	 of	 thyroid	 tuberculosis	 were	 found	 in	 a	
study	of	1200	cases	of	surgical	intervention	on	the	
thyroid	 gland	 (1926)	 [9].	 Rankin	 and	 Graham	
(1932)	 studied	 20,758	 cases	 of	 partial	 thyroidec-
tomy	at	the	Mayo	Clinic	in	1920—1930,	and	only	
21	of	 them	confirmed	thyroid	tuberculosis,	which	
accounted	for	0.1	%	of	all	thyroidectomies.	Levitt	
(1952)	 found	only	2	cases	of	 thyroid	 tuberculosis	
among	2114	postoperative	thyroid	biopsies.	Isolated	
cases	of	thyroid	tuberculosis	were	also	diagnosed	by	
other	 researchers.	 [9,	 15,	 19,	 32].	 Bolis	 in	 Italy	
(1970)	 confirmed	 only	 2	 cases	 of	 fibrous-caseous	
thyroid	tuberculosis	among	74	393	cases	of	postop-
erative	 biopsies.	 Subsequently,	 two	 fine-needle	
biopsy	studies	were	conducted	and	8	cases	of	tuber-
culosis	were	found	among	1283	studies	and	18	cases	
among	1565	cases	[24].

The	 exact	 number	 of	 reported	 cases	 of	 thyroid	
tuberculosis	is	difficult	to	quantify,	but	to	our	know-
ledge,	at	least	186	cases	are	described	in	the	English-
language	literature	alone	[2,	8,	33,	40,	42],	four	of	
which	are	diagnosed	in	children.	In	fact,	it	is	difficult	
to	estimate	 the	number	of	diagnosed	cases	due	to	
the	lack	of	awareness	of	physicians	about	this	pathol-
ogy	and	the	difficulty	of	ruling	out	a	tuberculosis	
etiology	in	the	diagnosis	[39].

Clinical	observations	have	found	that	the	thyroid	
gland	 is	 more	 often	 involved	 in	 the	 tuberculous	
process	with	a	generalized	miliary	process	[40],	and,	
as	 previously	 thought,	 in	 this	 case	 there	 are	 no	
clinical	signs	of	damage	to	the	thyroid	gland	[8,	30,	
34,	46].	In	most	studies,	patients	with	tuberculous	
lesions	 of	 the	 thyroid	 gland	 maintained	 clinical	
euthyroid	status	with	its	biochemical	confirmation.	
However,	Mosiman	(1917)	described	7	cases	with	
clinical	 thyrotoxicosis,	 although	 its	 biochemical	
confirmation	was	impossible	at	that	time.	In	2010,	
a	 report	 from	the	Netherlands	described	a	case	of	
miliary	 tuberculosis	 with	 tuberculous	 thyroiditis	
(confirmed	 histologically	 and	 microbiologically),	
accompanied	 by	 thyrotoxicosis.	 T4	 level	 was	
>	 309	 nmol/L	 (control	 65—110	 nmol/L),	 T3	 —	

4.6	nmol/L	(control	1.2—3.0	nmol/L)	and	TSH	was	
<	0.05	IU/L.

Subsequently,	a	variable	clinical	presentation	of	
thyroid	 tuberculosis	 was	 demonstrated.	 It	 is	 usu-
ally	presented	with	local	symptoms	associated	with	
diffuse	enlargement	of	 the	 thyroid	gland	[28,	34].	
Focal	caseous	 tuberculosis	of	 the	 thyroid	gland	 is	
less	common.	It	manifests	 itself	as	a	 local	painless	
induration	(node)	with	or	without	lymphadenopa-
thy,	 mimicking	 thyroid	 cancer	 [1,	 2,	 9].	 However,	
there	is	appearance	of	thyroiditis	(painful	swelling	
of	the	gland),	as	well	as	the	formation	of	an	acute	or	
cold	abscess	with	or	without	fistula	formation	[10,	
12].	 The	 development	 of	 fibrosis	 and	 fusion	 with	
adjacent	 tissues	 can	 sometimes	 give	 symptoms	 of	
compression	in	the	form	of	dysphagia	and	dyspnea	
or	paralysis	of	 the	 recurrent	 laryngeal	nerve	 [13].	
A	description	of	5	variants	of	thyroid	tuberculosis	
is	proposed:	multiple	foci	throughout	the	gland	with	
miliary	 tuberculosis;	 goiter	 with	 caseosis;	 cold	
abscess,	sometimes	present	on	the	anterior	surface	
of	the	gland;	chronic	fibrosing	tuberculosis	(which	
mimics	de	Quervain’s	thyroiditis	due	to	the	presence	
of	giant	cells,	lymphocytes,	and	various	fibrosis	vari-
ants)	and	acute	abscess	formation	[17].	Previously,	
the	diagnosis	of	 thyroid	tuberculosis	was	made	at	
autopsy.	Currently,	the	diagnosis	of	thyroid	tuber-
culosis	is	confirmed	by	needle	aspiration	biopsy	[14].	
Prior	to	the	use	of	fine	needle	biopsy	as	a	method	
for	examining	thyroid	nodules,	patients	were	sub-
jected	to	surgical	removal	of	the	thyroid	gland	(if	
a	tumor	was	suspected)	and	the	diagnosis	was	made	
by	 the	 presence	 of	 Mycobacterium tuberculosis	 in	
biopsy	samples	[3,	32,	40,	45,	49].

Microscopically,	tuberculosis	of	the	thyroid	gland	
is	confirmed	by	destruction	with	caseous	tubercu-
lous	granuloma.	The	histological	diagnosis	is	based	
on	the	presence	of	epithelioid	cell	granulomas	with	
peripheral	 lymphocytes,	 Pirogov—Langhans	 giant	
cells,	and	central	caseous	necrosis	[26].

Mycobacterium tuberculosis	 is	detected	using	the	
staining	by	Zeihl—Nelsen	[4].	Epithelioid	granuloma	
is	also	observed	in	sarcoidosis	and	subacute	thyroid-
itis,	but	the	presence	of	caseosis	and	acid-fast	bacilli	
are	specific	for	tuberculous	thyroiditis	[10,	31].

Complications	of	fine	needle	biopsy	are	rare	and	
include	 subcutaneous	 hematoma,	 rarely	 tracheal	
trauma,	 and	 local	 infection	 [29].	 Formation	 of	 a	
subcutaneous	 abscess	 at	 the	 site	 of	 a	 fine	 needle	
biopsy	is	rare	[26].

Ultrasound	 and	 magnetic	 resonance	 studies	 in	
thyroid	tuberculosis	are	described	infrequently	due	
to	 the	 rare	 pathology.	 Ultrasound	 of	 the	 thyroid	
gland	 shows	 heteroechogenicity	 with	 areas	 of	
hypoechogenicity,	 nodular	 and	 cystic	 formations	
mimicking	carcinoma,	multiple	nodes,	diffuse	goiter,	
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or	 occasionally	 abscess.	 Tuberculous	 foci	 in	 the	
thyroid	gland	are	usually	hypoechoic.	The	abscess	
is	anechoic	and	may	contain	internal	shadows	[9].	
This	usually	results	in	regional	lymphadenopathy.

Computed	 tomography	 (CT)	 can	 show	 an	 en	-
larged	thyroid	gland;	nodes	in	the	parenchyma	have	
a	reduced	density	compared	to	normal	thyroid	tis-
sue.	Swelling	abscesses	both	inside	the	thyroid	gland	
and	under	the	skin	are	surrounded	by	a	peripheral	
rim	[26].	In	addition,	CT	helps	to	determine	other	
localizations	 of	 tuberculosis	 of	 the	 neck.	 With	 a	
tuberculous	 focus,	a	 signal	of	medium	 intensity	 is	
recorded,	more	intense	than	that	given	by	a	normal	
thyroid	parenchyma.

Contrast	computed	tomography	can	help	to	find	
caseous	 masses.	 The	 tomographic	 picture	 shows	
caseous	center	and	a	peripheral	rim	around	due	to	
acute	 inflammation,	 leading	 to	 compaction	 of	 the	
surrounding	tissue	(«dermal	sign»)	[21].

The	 results	 of	 magnetic	 resonance	 imaging	 in	
thyroid	tuberculosis	are	described	in	single	studies.	
The	structure	of	a	normal	thyroid	gland	 is	homo-
geneous.	 The	 magnetic	 resonance	 signal	 coming	
from	it	is	higher	compared	to	that	coming	from	the	
neck	 muscles	 [16].	 In	 thyroid	 tuberculosis,	 histo-
logically	and	microbiologically	confirmed,	the	thy-
roid	gland	showed	an	average	signal	in	both	T1	and	
T2	modes,	and	the	signal	intensity	was	higher	than	
in	normal	thyroid	parenchyma.

Nevertheless,	the	clinical	and	radiological	featu-
res	of	thyroid	tuberculosis	are	nonspecific	and	his-
tological	examination	 is	necessary	 for	an	accurate	
diagnosis.	 Tuberculosis	 of	 the	 thyroid	 gland	 is	 an	
uncommon	 disease	 and	 primary	 involvement	 of	
thyroid	is	even	more	rare.	It	is	a	rare	disease	even	
in	countries	in	which	tuberculosis	is	endemic.	The	
diagnosis	is	often	difficult	as	the	clinical	presenta-
tion	has	no	distinct	characteristics.	

Clinical case.	A	21-year-old	man	is	admitted	to	
the	 hospital	 because	 of	 painless	 swelling	 on	 the	
anterior	surface	of	the	neck,	fatigue,	malaise	without	
fever	 and	 hemoptysis	 for	 1	 month.	 He	 was	 BCG	
vaccinated	 in	 the	 past.	 On	 examination:	 a	 dense	
formation	on	the	anterior	surface	of	the	neck,	mobile	
when	swallowing,	presumably	originating	from	the	
thyroid	gland.	There	 is	no	clinical	manifestations	
of	 hypothyroidism	 or	 thyrotoxicosis.	 Complete	
blood	count:	Hb	—	120	g/L,	WBC	—	12.2	·	109/L,	
neutrophils	—	82	%,	lymphocytes	—	17	%,	eosino-
phils	—	1	%,	ESR	—	15	mm/hour.	Thyroid	function	
tests:	total	T4	—	8.63	mg/dL	(normal	limits	—			5.1—
14.1),	TSH	—	0.51	μIU	(normal	limits	—			0.27—4.2).	
Chest	 X-ray	 is	 normal.	 Ultrasound	 of	 the	 neck	
shows	hypoechoic	nodule	at	the	lower	pole	of	the	
left	 thyroid	 lobe	 with	 an	 exophytic	 component	
extending	 to	 the	 thymus;	 in	 the	 left	 lobe	 of	 the	

gland,	 calcifications	 are	 determined.	 The	 lymph	
nodes	of	the	jugular	chain	are	enlarged	bilaterally.	
The	 changes	 described	 suggested	 thyroiditis.	
Ultrasound-guided	fine-needle	biopsy	shows	large	
areas	 of	 necrosis,	 epithelioid	 cell	 granuloma,	 and	
isolated	 cells	 of	 thyroid	 follicles.	 Mycobacterium 
tuberculosis	is	microscopically	detected	in	the	aspi-
rate.	A	week	after	the	biopsy,	the	tumor-like	forma-
tion	on	the	neck	rapidly	increased	in	size,	pain	and	
fluctuation	appeared.	Magnetic	resonance	imaging	
shows	 a	 low-intensity	 shadow	 in	 the	 trachea.	
Several	 small	 lymph	 nodes	 in	 the	 neck	 are	 also	
noted.	 A	 subcutaneous	 nodule	 is	 observed	 in	 the	
zone	corresponding	to	the	thyroid	gland.	In	addi-
tion,	there	is	a	focus	in	the	C6	vertebra.	The	spinal	
cord	is	not	changed.	Abdominal	ultrasound	is	nor-
mal.	 No	 other	 localizations	 of	 tuberculosis	 were	
found.	 ELISA	 analysis	 did	 not	 detect	 HIV.	 Final	
diagnosis:	 multifocal	 tuberculosis	 involving	 the	
cervical	vertebrae	and	thyroid	gland.	Subcutaneous	
abscess	drained.	The	patient	underwent	a	course	of	
anti-tuberculosis	 chemotherapy.	 After	 6	 months	
from	the	start	of	treatment,	the	tumor-like	forma-
tion	on	the	neck	disappeared,	the	patient’s	general	
state	is	satisfactory	[27].	

In	 a	 study	 comparing	 clinical	 and	 paraclinical	
symptoms	 and	 signs	 of	 tuberculosis	 in	 thyroid	
lesions	among	26	patients,	thyroid	tuberculosis	was	
confirmed	in	7	cases	and	thyroid	tuberculosis	was	
only	 suspected	 in	 19	 cases.	 Acid-fast	 bacilli	 were	
found	in	4	patients	(57.1	%)	in	the	aspirate	obtained	
by	fine-needle	biopsy.	A	positive	tuberculin	skin	test	
was	 observed	 only	 in	 3	 patients	 with	 confirmed	
tuberculosis	(42.9	%).	Microscopically,	an	epitheli-
oid	cell	granuloma,	Pirogov—Langhans	giant	cells	
and,	in	one	case,	signs	of	carcinoma	were	found.	The	
majority	of	patients	(63.2	%)	with	confirmed	tuber-
culosis	were	observed	to	be	euthyroid	[3,	45].

The	most	common	lesions	in	the	medial	anterior	
neck	 include	 thyroid-glossal	 dust	 cyst,	 lipomas,	
thyroid	 cancer,	 and	 occasionally	 median	 lymph	
nodes,	especially	 lymph	nodes	 just	above	the	thy-
mus.	Thyroid	tuberculosis	should	be	differentiated	
from	various	types	of	thyroiditis,	including	subacute	
(giant	cell)	thyroiditis	[17],	diffuse	toxic	goiter,	and	
nodular	 goiter.	 Thyroid	 tuberculosis	 is	 also	 diffe-
rentiated	 from	 sarcoidosis	 [22].	 The	 diagnosis	 of	
tuberculosis	is	made	in	the	presence	of	caseosis	and	
acid-fast	 bacteria.	 Chronic	 fibrosis	 of	 the	 thyroid	
gland	 is	 associated	 with	 tuberculosis,	 mainly	 by	
European	authors,	although	a	clear	relationship	of	
sclerosing	 thyroiditis	 with	 tuberculosis	 remains	
doubtful	[5].

It	is	especially	important	to	differentiate	thyroid	
tuberculosis	from	thyroid	cancer	in	order	to	avoid	
unnecessary	surgical	intervention	[2].
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Sometimes	the	diagnosis	of	the	thyroid	gland	is	
made	 erroneously	 when	 miliary	 tuberculosis	 and	
papillary	thyroid	carcinoma	are	combined,	or	previ-
ously	diagnosed	thyroid	tuberculosis	later	turns	out	
to	be	medullary	thyroid	cancer	[1,	3,	18].	The	dif-
ferential	 diagnosis	 of	 tuberculous	 thyroiditis	 de	-
pends	on	the	presence	or	absence	of	localized	pain.	
If	pain	 is	 the	dominant	clinical	 symptom,	 the	dif-
ferential	diagnosis	is	performed	between	infectious	
thyroiditis	 (bacterial,	 fungal,	 viral)	 or	 subacute	
granulomatous	 thyroiditis	 (de	 Quervain,	 thyroid	
sarcoidosis,	etc.).	Due	to	the	rarity	of	cases	of	tuber-
culous	lesions	of	the	thyroid	gland,	tuberculosis	was	
suspected	 in	 patients	 suffering	 from	 pulmonary	
tuberculosis	when	they	developed	significant	dest-
ruction	of	the	thyroid	gland	with	the	formation	of	
fistulas	[25,	28].	Most	patients	present	with	diffuse	
enlargement	of	the	thyroid	gland	[8,	28].

Bacteriological	examination	of	the	punctate	and	
subsequent	 histological	 examination	 confirm	 the	
diagnosis	of	tuberculosis.	De	Quervain’s	thyroiditis	
may	resemble	the	histopathological	features	of	thy-
roid	 sarcoidosis	 and	 mimic	 thyroid	 tuberculosis,	
however,	 caseous	 masses	 are	 absent	 in	 these	 dis-
eases,	 unlike	 tuberculosis.	 In	 the	 absence	 of	 pain,	
thyroid	tuberculosis	may	be	mistaken	for	a	malig-
nant	neoplasm;	at	the	same	time,	these	diseases	can	
be	combined	[41].

We	 present	 our	 own	 clinical	 observations.	
	Ob  servation N 1	(subacute	tuberculous	thyroiditis	in	
a	patient	with	infiltrative	pulmonary	tuberculosis).	
A	 46-year-old	 woman	 was	 treated	 in	 Kharkiv	 TB	
dispensary	N	1	with	a	diagnosis:	new	case	of	infiltra-
tive	tuberculosis	of	the	right	upper	lobe	with	destruc-
tion	and	bacterial	excretion,	drug	resistance	to	iso-
niazid,	 streptomycin	 and	 ethionamide.	 She	 was	
admitted	because	of	weakness,	fatigue,	weight	loss	of	
10	 kg	 over	 the	 past	 3	 months,	 sweating	 at	 night,	
subfebrile	temperature	in	the	evening,	dry	cough.	In	
addition,	the	patient	had	pain	in	the	anterior	surface	
of	the	neck,	radiating	to	the	right	ear	when	swallow-
ing,	hoarseness	for	3	weeks.	On	palpation,	the	thyroid	
gland	is	sharply	painful,	enlarged	to	1	degree.	From	
disease	history,	it	was	established	that	the	patient	fall	
ill	 three	 weeks	 before	 admission,	 when	 the	 body	
temperature	increased	to	40—42	°С,	she	took	anti-
pyretic	 drugs,	 the	 body	 temperature	 decreased	 to	
37.5—38.0	 °С.	 Tuberculous	 contact	 has	 not	 been	
found.	 She	 made	 chest	 X-ray	 annually,	 last	 year	 it	
was	normal.	The	patient’s	general	state	was	of	moder-
ate	severity.	There	was	swelling	of	the	anterior	surface	
of	 the	 neck.	 The	 percussion	 sound	 was	 shortened	
above	the	right	lung.	Auscultation	showed	weakened	
breathing	above	the	right	lung,	dry	whistling	rales.	

Sputum	tests	showed	MTB	microscopically	and	
subsequently	on	culture,	resistant	to	isoniazid,	strep-

tomycin	 and	 ethambutol.	 Complete	 blood	 count:	
moderate	leukocytosis	(14.2	·	109/l),	in		creased	ESR	
(45	mm/hour).	Urine	test	was	within	normal	limits.	
Mantoux	test	was	close	to	hyperergic	(20	mm	pap-
ule).	 Chest	 X-ray	 showed	 an	 enrichment	 of	 the	
pulmonary	pattern;	small	focal	shadows	of	medium	
and	low	intensity	in	the	right	upper	pulmonary	lobe,	
destruction	cavity	4.5	·	4.0	cm	at	the	apex;	the	pul-
monary	root	in	the	upper	section	is	expanded.

Clinical	 symptoms	of	 thyroid	dysfunction	were	
not	identified.

Ultrasound	of	the	thyroid	gland:	the	volume	of	
the	 thyroid	gland	 is	 increased	 to	23.47	cm3,	 there	
are	2	nodes	in	the	left	lobe	(7	·	5	and	5	·	4	mm).	An	
ultrasound	scan	of	the	thyroid	gland	also	revealed	
its	heterogeneity,	the	presence	of	nodules,	and	cystic	
degeneration.

Fine-needle	 biopsy	 of	 the	 thyroid	 gland	 under	
X-ray	control	revealed	epithelioid	cells,	giant	mul-
tinucleated	cells	of	the	Pirogov—Langhans.

Thus,	a	patient	with	new	case	of	infiltrative	tuber-
culosis	 of	 the	 right	 upper	 pulmonary	 lobe	 with	
destruction	and	bacterial	excretion	was	diagnosed	
with	tuberculous	thyroiditis,	a	diffuse-nodular	form	
with	an	increase	in	the	thyroid	gland	up	to	1	degree,	
euthyroid.

The	patient	was	prescribed	a	standard	5-compo-
nent	 anti-tuberculosis	 treatment	 with	 correction	
after	receiving	data	on	the	drug	resistance	of	myco-
bacteria,	as	well	as	vitamins	of	group	«B»,	hormone	
therapy	(prednisolone	according	to	a	10-day	regi-
men,	starting	with	20	mg),	calcium	gluconate	10	%	
10.0	ml	intravenously	N	10.

After	 5	 days,	 the	 patient’s	 body	 temperature	
returned	to	normal,	pain	in	the	thyroid	gland	sig-
nificantly	 decreased.	 After	 10	 days,	 the	 pain	 and	
hoarseness	disappeared.	After	2	months,	the	patient	
stopped	 bacterial	 excretion.	 After	 6	 months,	 the	
cavity	healed,	a	 fibrous	cord	 formed	at	 the	site	of	
the	cavity.	In	the	upper	lobe	of	the	right	lung,	single	
intense	foci,	elements	of	linear	foci	were	observed.	

Observation N 2	(thyroid	tuberculosis).	A	22-years-
old	 patient,	 who	 is	 a	 medical	 student,	 gradually	
developed	swelling	of	the	right	side	of	the	anterior	
surface	of	the	neck.	On	examination,	a	formation	was	
found	on	the	anterior	surface	of	the	neck	to	the	right	
of	the	midline,	3	·	2	cm	in	size,	mobile	when	swallow-
ing.	 The	 surface	 of	 the	 formation	 is	 smooth,	 the	
consistency	is	dense.	The	edges	of	the	formation	are	
unclear	on	palpation.	Formation	is	associated	with	
the	right	lobe	of	the	thyroid	gland.	There	were	no	
clinical	symptoms	of	thyroid	dysfunction	(hyper-	or	
hypothyroidism).	Nodular	euthyroid	goiter	was	previ-
ously	diagnosed.	ESR	—	55	mm/hour,	other	param-
eters	of	complete	blood	count	were	normal.	Chest	
X-ray	showed	no	pathological	changes.	The	levels	of	
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triiodothyronine,	thyroxine,	and	pituitary	thyroid-
stimulating	 hormone	 were	 normal.	 An	 ultrasound	
revealed	a	nodule	3	·	2	cm	in	diameter	in	the	right	
lobe	 of	 the	 thyroid	 gland.	 Puncture	 needle	 biopsy	
revealed	a	colloid	goiter.	The	patient	underwent	a	
right	hemithyroidectomy.	The	postoperative	period	
passed	without	complications.	The	diagnosis	of	thy-
roid	 tuberculosis	 was	 made	 histologically.	 Anti-
tuberculosis	treatment	was	started.	A	three-month	
postoperative	follow-up	revealed	no	complications.

	Thyroid	tuberculosis	is	a	rare	disease	of	the	thy-
roid	 gland	 and	 is	 therefore	 rarely	 included	 in	 the	
differential	diagnosis.

Treatment.	The	first	report	of	successful	drainage	
of	 a	 tuberculous	 thyroid	 abscess	 was	 made	 by	
Schwartz	in	1894.	Surgery	followed	by	anti-tubercu-
lous	treatment	was	effective	[25].	More	recently,	 it	
has	been	proven	that	antimycobacterial	chemothe-
rapy	 alone	 can	 be	 effective	 without	 removing	 the	
goiter	[11].	Such	treatment	leads	to	significant	clini-
cal	 improvement	 and	 avoids	 surgical	 intervention	
[11].	 Abscess	 drainage	 for	 thyroid	 tuberculosis	 in	
combination	with	antituberculosis	treatment	is	effec-
tive	and	rarely	requires	further	surgery	[20,	21,	52].

Thus,	 the	 diagnosis	 of	 thyroid	 tuberculosis	
requires	the	use	of	most	of	all	the	methods	used	in	
the	diagnosis	of	tuberculosis:	from	the	simplest	(such	
as	X-ray	or	Mantoux	test	(with	2	international	units	
of	tuberculin)	methods	to	modern	rapid	molecule-
genetic	 tests	 XpertMTB/Rif	 that	 detect	 specific	
fragments	of	DNA	of	Mycobacterium	tuberculosis	
in	 serum	 or	 plasma).	 Ultrasound	 and	 computed	
tomography	also	contribute	to	clarifying	the	diag-
nosis.	Ultrasound	shows	heterogeneous	hypoechoic	
masses,	 and	 computed	 tomogram	 reveals	 a	 low-
intensity	shadow	of	a	«swelling»	around	the	forma-
tion	and	regional	lymphadenopathy	[38].

Tuberculous	 etiology	 must	 be	 ruled	 out	 in	 all	
lesions	 on	 the	 median	 surface	 of	 the	 neck	 [28].	
Fine-needle	 biopsy	 [10]	 can	 help	 to	 confirm	 the	
diagnosis	 of	 thyroid	 tuberculosis,	 but	 the	 final	
diagnosis	is	possible	only	with	histological	or	cyto-
logical	studies.	Surgical	treatment	in	combination	
with	antimycobacterial	chemotherapy	is	effective	
[43,	44,	50].	Further	research	will	contribute	to	a	
better	 understanding	 of	 the	 definition,	 diagnosis	
and	treatment	of	tuberculosis	among	other	thyroid	
diseases.	

Джерела фінансування:	власні	кошти.
Конфлікту інтересів немає.	Участь авторів:	концепція	і	дизайн	дослідження	та	збір	матеріалу	—	С.Л.	Матвєєва;	обробка	матері-
алу,	статистична	обробка	даних,	написання	тексту,	інтерпретація	даних,	редагування	статті	—	О.С.	Шевченко.
Етичні аспекти:	всі	процедури,	які	виконувались	у	дослідженні	із	залученням	пацієнтів,	проведено	відповідно	до	етичних	стан-
дартів	закладу	щодо	клінічної	практики	і	Гельсінської	декларації	1964	р.	з	поправками.	Дослідження	схвалене	комітетом	з	етики	
Харківського	національного	медичного	університету	(протокол	№	7	від	9	березня	2021	р.).	
Отримано	інформовану	згоду	від	усіх	пацієнтів,	залучених	у	дослідження.
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Харківський національний медичний університет 

Туберкульоз щитоподібної залози: 
рідкісна локалізація чи рідкісна діагностика? Огляд літератури 

Мета роботи	 —	 вивчення	 частоти,	 клінічної	 картини,	 діагностики	 та	 лікування	 туберкульозу	
щитоподібної	залози.

Матеріали та методи. Аналіз	даних	світового	досвіду	та	власних	спостережень.	
Результати та обговорення. Туберкульоз	щитоподібної	залози	є	рідкісною	локалізацією	цього	

захворювання.	На	сьогодні	більшість	авторів	вважають,	що	туберкульоз	щитоподібної	залози	діаг-
ностується	в	0,1—1	%	всіх	відомих	випадків	туберкульозу.	Клінічними	спостереженнями	встановле-
но,	що	щитоподібна	залоза	частіше	втягується	в	туберкульозний	процес	при	генералізованому	мілі-
арному	процесі,	і,	як	вважалося	раніше,	в	цьому	випадку	відсутні	клінічні	ознаки	ураження	щитоподіб-
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ної	залози.	Продемонстровано	різну	клінічну	картину	туберкульозу	щитоподібної	залози.	Зазвичай	
виявляється	 місцевими	 симптомами,	 пов’язаними	 з	 дифузним	 збільшенням	 щитоподібної	 залози.	
Оцінити	 кількість	 виявлених	 випадків	 важко	 через	 недостатню	 поінформованість	 лікарів	 про	 цю	
патологію	та	труднощі	діагностики	етіології	туберкульозу.	При	всіх	ураженнях	серединної	поверхні	
шиї	необхідно	виключити	туберкульозну	етіологію.	Тонкоголкова	біопсія	може	допомогти	підтвер-
дити	діагноз	туберкульозу	щитоподібної	залози,	але	остаточний	діагноз	можливий	тільки	за	допо-
могою	гістологічного	або	цитологічного	дослідження.	Діагностика	туберкульозу	щитоподібної	зало-
зи	вимагає	використання	більшості	методів	діагностики	туберкульозу:	від	найпростіших	(наприклад,	
рентгену	чи	проби	Манту	(з	2	міжнародними	одиницями	туберкуліну)	до	сучасних	експрес-молеку-
лярно-генетичних	тестів	XpertMTB	/Rif,	які	виявляють	специфічні	фрагменти	ДНК	мікобактерій	
туберкульозу	у	сироватці	або	плазмі).	Ультразвукова	діагностика	 і	комп’ютерна	томографія	також	
допомагають	уточнити	діагноз.	Ефективним	є	хірургічне	лікування	в	поєднанні	з	антимікобактері-
альною	хіміотерапією.

Висновки.	Необхідні	нові	дослідження	для	зрозуміння	дефініції,	діагностики	та	лікування	тубер-
кульозу	серед	інших	захворювань	щитоподібної	залози.

Ключові слова: щитоподібна	залоза,	туберкульоз,	діагностика,	лікування.	
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У	середині	1980-х	років	спостерігалася	значна	
активація	туберкульозної	інфекції	в	усьому	

світі	[9].	Завдяки	зусиллям	медичної	спільноти	
та	 урядів	 у	 більшості	 країн	 вдалося	 знизити	
захворюваність	на	туберкульоз	на	20—30	%	[9].

За	даними	статистики,	в	Україні	у	2020	р.	на	
тлі	епідемії	коронавірусної	інфекції	(COVID-19)	
захворюваність	на	туберкульоз	(ТБ)	значно	зни-
зилася.	Так,	кількість	осіб	з	уперше	в	житті	вста-
новленим	діагнозом	ТБ,	взятих	на	облік	у	2020	р.,	
була	на	31	%	меншою,	ніж	у	попередньому	році	
[5,	6].	Однак	наведені	дані	свідчать	про	погіршен-
ня	 виявлення	 ТБ	 через	 ускладнення	 доступу	© 2022 Автори. Опубліковано на умовах ліцензії CC BY-ND.

УДК 616-002.5(477.52)

І.Д. Дужий, Г.П. Олещенко, Ю.Ю. Шевченко,  
М.Ю. Шевченко, Н.В. Яркова
Сумський державний університет

Структура захворюваності на позалегеневий 
туберкульоз у Сумській області

Мета роботи	—	уточнити	особливості	перебігу	позалегеневого	туберкульозу	для	поліпшення		його	
діагностики	 шляхом	 дослідження	 тенденції	 захворюваності	 на	 цю	 форму	 туберкульозу	 мешканців	
Сумської		області.

Матеріали та методи. Проаналізовано	 структуру	 захворюваності	 на	 позалегеневий	 туберкульоз	
мешканців	Сумської	області	у	2004—2020	рр.	

Результати та обговорення. За	період	з	2004	до	2020	р.	в	області	зареєстровано	1414	нових	випад-
ків	позалегеневого	туберкульозу.	Найбільшу	кількість	хворих	(142	(24,3	%))	зареєстровано	у	2004	р.,	
найменшу	(33	(9,8	%))	—	у	2020	р.,	тобто	цей	показник	зменшився	у	2,5	разу.	Захворюваність	на	поза-
легеневий	туберкульоз	у	2020	р.	становила	3,1	випадку	на	100	тис.	населення,	що	майже	втричі	менше,	
ніж	у	2004	р.	(11,3	випадку	на	100	тис.	населення).	Серед	хворих	68	%	осіб	були	дитячого	віку.	У	дітей	
захворюваність	 на	 позалегеневі	 форми	 туберкульозу	 зменшилася	 з	 13	 випадків	 на	 100	 тис.	 дитячого	
населення	у	2004	р.	до	0,7	випадку	у	2013—2014	рр.,	збільшилася	до	4,8	випадку	у	2015	р.	та	7,0	випадків	
у	2016	р.,	і	знову	різко	знизилася	до	0,7	випадку	у	2020	р.	Порівняно	з	2019	р.	(6,3	випадку	на	100	тис.	
дитячого	населення)	цей	показник	зменшився	у	9	разів.	Зменшення	кількості	щеплень	вакциною	БЦЖ	
в	області	за	досліджений	період	більше	ніж	удвічі	(у	2004	р.	—	14	564,	а	у	2019	р.	—	6154)	вплинуло	на	
зміну	частоти	випадків	позалегеневого	туберкульозу	серед	дітей.

Висновки.	Виявлення	хворих	на	позалегеневий	туберкульоз	у	Сумській	області	у	період	з	2004	до	
2020	р.	зменшилося	у	3,6	разу	—	з	11,3	до	3,1	випадку	на	100	тис	населення.	Позалегеневі	форми	тубер-
кульозу	 переважали	 у	 дітей	 (68	 %).	 Захворюваність	 на	 такі	 форми	 туберкульозу	 у	 дітей	 віком	 до	
14	років	з	2004	до	2020	р.	знизилася	з	13	до	0,7	випадку	на	100	тис.	дитячого	населення.	Частота	поза-
легеневого	туберкульозу	органів	дихання	становила	57,4	%,	туберкульозу	кісток	та	суглобів	—	21,6	%,	
туберкульозу	сечостатевої	системи	—	15,1	%.	Частота	кістково-суглобового	туберкульозу	у	дітей	пере-
вищувала	 таку	 у	 дорослих	 (30,6	 та	 21,1	 %)	 та	 у	 2,6	 разу	 —	 середньоукраїнський	 показник	 (11,7	 %).	
У	дітей	у	Сумській	області	частота	туберкульозу	периферичних	лімфатичних	вузлів	була	меншою	за	
середньоукраїнський	показник	(0,7	та	7,3	%).	У	дітей	підліткового	віку	порівняно	з	іншими	локалізаці-
ями	значно	переважав	позалегеневий	туберкульоз	органів	дихання	(82,2	%).	Частота	туберкульозу	кіс-
ток	та	суглобів	становила	4,4	%,	що	у	4,8	разу	менше,	ніж	у	дорослих,	та	у	7	разів	менше,	ніж	у	дітей.	
Останній	показник	у	Сумській	області	був	удвічі	меншим	за	середньоукраїнський	(9,0	%).

Ключовіслова
Активний туберкульоз, позалегеневий туберкульоз, уперше виявлений туберкульоз, захворюваність, статистика.
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пацієнтів	 до	 медичних	 закладів,	 спричинені	
карантинними	 обмеженнями	 під	 час	 пандемії	
COVID-19	 та	 перенаправленням	 медичних	 ре	-
сурсів	на	боротьбу	з	коронавірусною	інфекцією.	

Для	запобігання	негативним	наслідкам	недо-
виявлення	ТБ	Королівським	коледжем	Лондона	
у	співпраці	з	Агентством	США	з	міжнародного	
розвитку	та	Університетом	Джона	Гопкінса	дос-
ліджено	 основні	 чинники,	 які	 впливають	 на	
поширеність	 туберкульозного	 процесу	 під	 час	
пандемії	 COVID-19.	 За	 допомогою	 математич-
ного	моделювання	розраховано	приблизну	кіль-
кість	невиявлених	хворих	на	ТБ	за	період	засто-
сування	карантинних	заходів	і	зроблено	прогноз	
щодо	значного	зростання	захворюваності	на	ТБ	
у	наступних	кілька	років	[7,	8],	що	призведе	до	
збільшення	кількості	задавнених,	зокрема	поза-
легеневих	форм	ТБ	у	подальшому.	

Нині	співвідношення	позалегеневих	і	легене-
вих	форм	ТБ	в	Україні	становить	1	:	8—1	:	10	[1,	
3,	 4],	 у	 Канаді	 становить	 1	 :	 2,	 у	 США	 —	 1	 :	 3,	
у	Німеччині	та	Швейцарії	—	1	:	4,	що	може	свід-
чити	про	недовиявлення	ТБ	позалегеневої	лока-
лізації.

Відомо,	 що	 виявити	 позалегеневі	 форми	 ТБ	
значно	складніше.	Діагностика	може	тривати	від	
кількох	місяців	до	багатьох	років	після	маніфес-
тації	захворювання.	Карантинні	обмеження	під	
час	пандемії	COVID-19	ще	більше	затягують	цей	
процес,	 що	 призводить	 до	 зростання	 частоти	
ускладнень	[1,	3,	4].	

З	огляду	на	наведене	для	відновлення	ранньої	
діагностики	 позалегеневого	 ТБ	 і	 зменшення	
накопиченого	пулу	невиявлених	хворих	на	різні	
форми	ТБ,	зокрема	позалегеневий,	будуть	пот-
рібні	значні	зусилля	та	ресурси	[7,	8].	

Мета роботи	—	уточнити	особливості	перебігу	
позалегеневого	 туберкульозу	 для	 поліпшення	
його	діагностики	шляхом	дослідження	тенденції	
захворюваності	на	цю	форму	туберкульозу	меш-
канців	Сумської	області.

Матеріалитаметоди
Проаналізовано	структуру	захворюваності	на	

позалегеневий	ТБ	мешканців	Сумської	області	
за	період	з	2004	до	2020	р.	Проведено	статистич-
ний	аналіз	захворюваності	залежно	від	локаліза-
ції	туберкульозного	процесу.	Отримані	показни-
ки	порівнювали	з	аналогічними	показниками	в	
українській	популяції.

Результатитаобговорення
За	період	з	2004	до	2020	р.	в	області	зареєстро-

вано	 1414	 (14,6	 %	 від	 загальної	 кількості	 всіх	
форм	 ТБ)	 випадків	 захворювання	 на	 вперше	
виявлені	 форми	 позалегеневого	 ТБ	 (табл.	 1).	

Установлено	зменшення	кількості	хворих	на	ТБ,	
зокрема	 на	 позалегеневий	 (зі	 142	 (24,3	 %)	 у	
2004	р.	до	33	(9,8	%)	у	1920	р.,	тобто	у	2,5	разу).	

Аналіз	динаміки	захворюваності	на	позалеге-
невий	ТБ	у	досліджуваний	період	засвідчив,	що	
зміна	 показників	 у	 Сумській	 області	 у	 цілому	
повторює	 загальноукраїнську	 тенденцію	 і	 не	 є	
специфічною	для	цього	регіону	(рис.	1).	

Зафіксовано	 поступове	 зменшення	 кількості	
виявлених	хворих	у	Сумській	області.	У	2020	р.	—	
3,1	 випадку	 на	 100	 тис.	 населення,	 що	 майже	
втричі	 менше,	 ніж	 у	 2004	 р.	 (11,3	 випадку	 на	
100	 тис.	 населення).	 В	 Україні	 за	 досліджений	
період	цей	показник	зменшився	у	2,5	разу	—	з	8,4	
до	3,2	випадку	на	100	тис.	населення.

Зазначену	тенденцію	не	можна	вважати	пози-
тивною,	 оскільки	 вона	 спричинена	 значним	
зменшенням	виявлення	позалегеневого	ТБ	уна-
слідок	обмеження	доступу	хворих	до	кваліфіко-
ваної	лікарської	допомоги	на	тлі	реформи	медич-
ної	 допомоги	 в	 Україні	 та	 зокрема	 у	 Сумській	
області.	Пізня	діагностика	 і	 затримка	зі	 специ-
фічним	лікуванням	позалегеневих	форм	ТБ	на	
тлі	 реорганізації	 фтизіатричної	 допомоги	 при-
зводять	 до	 збільшення	 кількості	 ускладнень	 та	
інвалідизації	хворих,	зокрема	більше	половини	
хворих	 на	 туберкульозний	 спондиліт	 стійко	
втрачають	працездатність	[1].	Особливе	занепо-
коєння	 викликає	 несвоєчасне	 виявлення	 поза-
легеневого	 ТБ	 у	 дитячому	 та	 підлітковому	 віці,	

Таблиця 1.Кількістьновихвипадківтуберкульозу
вСумськійобластіу2004-2020рр.

Рік
Загальна
кількістьхворих
натуберкульоз

Кількістьхворихна
позалегеневийтуберкульоз

Абс. %

2004 585 142 24,3
2005 626 130 20,8
2006 549 101 18,4
2007 583 97 16,6
2008 592 91 15,4
2009 541 98 18,1
2010 568 99 17,4
2011 619 79 12,8
2012 608 75 12,3
2013 607 78 12,9
2014 590 69 11,7
2015 602 76 12,6
2016 599 65 10,9
2017 581 68 11,7
2018 564 49 8,7
2019 512 64 12,5
2020 338 33 9,8
Разом 9664 1414 14,6

Tuberkuluz 3_2022.indd   86 15.09.2022   13:12:01



87ISSN 2220-5071 (Print), ISSN 2522-1094 (Online) • Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛінфекція • № 3 (50) • 2022

ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ

оскільки	 позалегенева	 локалізація	 туберкульоз-
ного	 процесу	 не	 є	 рідкісною	 у	 хворих	 дитячого	
віку	[3].	У	досліджений	період	позалегеневі	фор-
ми	ТБ	переважали	у	дітей	(68	%)	[3].

У	 дітей,	 хворих	 на	 позалегеневі	 форми	 ТБ,	
захворюваність	зменшувалася	не	поступово,	а	із	
різким	 зниженням	 із	 13	 випадків	 на	 100	 тис.	
дитячого	 населення	 у	 2004	 р.	 до	 0,7	 випадку	 у	
2013—2014	рр.	і	стрибкоподібним	підвищенням	
до	4,8	випадку	у	2015	р.	та	7,0	випадків	у	2016	р.	
У	 2020	 р.	 відбулося	 повторне	 різке	 зменшення	
кількості	 виявлених	 хворих	 до	 0,7	 на	 100	 тис.	
дитячого	 населення.	 Порівняно	 з	 2019	 р.,	 коли	
захворюваність	становила	6,3	випадку	на	100	тис.	
дитячого	населення,	цей	показник	зменшився	у	
9	разів	(рис.	2).

Схожу	 тенденцію	 з	 різкими	 коливаннями	
захворюваності	від	14,2	(у	2012	р.)	до	0	(у	2018	р.)	
на	100	тис.	відповідного	населення	спостерігали	
і	у	підлітків.	У	дорослих	зменшення	захворюва-
ності	на	позалегеневий	ТБ	відбувалося	поступо-

во	 за	 винятком	 різкого	 зниження	 показника	 у	
2020	р.	на	тлі	значного	зменшення	виявлення	ТБ	
усіх	локалізацій,	що	можна	пояснити	пандемією	
COVID-19.	

З	огляду	на	те,	що	у	2004,	2007	та	2009	р.	захво-
рюваність	на	позалегеневий	ТБ	на	100	тис.	дитя-
чого	населення	перевищувала	відповідні	показ-
ники	у	дорослих,	варте	уваги	її	різке	зниження	в	
інші	роки,	 оскільки,	ймовірно,	 зумовлене	недо-
виявленням	 позалегеневого	 ТБ	 у	 дітей	 через	
відсутність	 відповідних	 фахівців	 навіть	 для	
дорослого	населення,	про	що	ми	писали	неодно-
разово.	

Звертаємо	увагу	на	те,	що	зниження	захворю-
ваності	 на	 позалегеневий	 ТБ	 у	 дітей	 певним	
чином	впливає	на	підвищення	захворюваності	на	
цю	недугу	у	підлітків.	Наприклад,	у	2009	р.	зазна-
чений	показник	у	дітей	становив	9,4	випадку	на	
100	 тис.	 дитячого	 населення,	 у	 підлітків	 —	
7,2	випадку	на	100	тис.	відповідного	населення.	
У	2010	р.	 захворюваність	на	позалегеневий	ТБ	

Рис. 1. ДинаміказахворюваностінапозалегеневийтуберкульозвУкраїнітаСумськійобласті

Рис. 2. ДинаміказахворюваностінапозалегеневийтуберкульозурізнихвіковихгрупахуСумськійобласті
(кількістьхворихна100тис.населення)
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у	дітей	знизилася	до	4,1	випадку	на	100	тис.	дитя-
чого	населення	(більше	ніж	удвічі)	та	продовжу-
вала	суттєво	знижуватися	у	2012—2014	рр.	—	до	
2,8,	0,7	і	0,7	відповідно.	У	підлітків	цей	показник	
різко	 зростав	 —	 з	 5,4	 випадку	 у	 2011	 р.	 до	 14,2	
у	2012	р.	(у	2,6	разу)	(див.	рис.	2),	а	у	2020	р.	—	зни-
зився	до	0,7.	Зменшення	захворюваності	на	поза-
легеневий	ТБ	у	2020	р.	у	всіх	вікових	групах	може	
свідчити	про	значне	збільшення	кількості	хворих	
віком	до	17	років	у	наступні	роки.

У	структурі	вперше	виявленого	позалегенево-
го	 ТБ	 переважав	 ТБ	 органів	 дихання:	 57,4	 %	
у	Сумській	області	та	59,7	%	в	Україні	(рис.	3).	
Друге	місце	посідав	ТБ	опорно-рухової	системи	
(21,6	%,	що	дещо	більше	за	середньоукраїнський	
показник	(18,1	%)),	третє	місце	—	ТБ	сечостате-
вої	системи	(15,1	%,	що	в	2,4	разу	перевищувало	
середньоукраїнський	показник	(6,2	%)).

На	 частку	 ТБ	 периферичних	 лімфатичних	
вузлів	 припадало	 2,4	 %,	 в	 Україні	 —	 7,7	 %.	

У	Сумській	області	рідше,	ніж	в	Україні	в	цілому,	
реєстрували	 туберкульозні	 захворювання	 очей	
(0,4	та	3,4	%	відповідно)	і	міліарний	ТБ	(0,6	та	
6,4	%).

Частота	певних	локалізацій	туберкульозного	
процесу	у	загальній	структурі	захворюваності	на	
позалегеневий	ТБ	значною	мірою	залежала	від	
віку	пацієнтів	(рис.	4).	

У	Сумській	області	у	дітей	найпоширенішою	
локалізацією	 позалегеневого	 ТБ,	 як	 і	 у	 дорос-
лого	населення,	був	ТБ	органів	дихання	—	від-
повідно	56,9	і	56,6	%.	Другим	за	частотою	був	ТБ	
кісток	і	суглобів	—	30,6	і	21,1	%.	Захворюваність	
на	 ТБ	 кістково-суглобової	 системи	 в	 Україні	
була	у	2,6	разу	меншою,	ніж	у	Сумській	області	
(рис.	5).

Частка	інших	локалізацій	позалегеневого	ТБ	
у	дітей	була	меншою	за	відповідні	показники	в	
Україні,	зокрема	ТБ	периферичних	лімфатичних	
вузлів	виявлено	у	0,7	%	дітей	з	уперше	діагнос-

Рис. 3. СтруктурапозалегеневоготуберкульозувУкраїнітаСумськійобласті

Рис. 4. СтруктурапозалегеневоготуберкульозувУкраїнітаСумськійобласті
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тованим	позалегеневим	ТБ	(в	Україні	—	у	7,3	%)	
(див.	рис.	5).	Захворювання	специфічного	генезу	
сечостатевої	системи,	очей	і	міліарний	ТБ	у	дітей,	
які	мешкали	у	Сумській	області	у	2004—2020	рр.,	
не	траплялися	(див.	рис.	5).

Зменшення	 кількості	 щеплень	 вакциною	
БЦЖ	у	Сумській	області	за	досліджений	період	
більше	 ніж	 удвічі	 (у	 2004	 р.	 —	 14	564	 щеплень,	
у	 2019	 р.	 —	 6154)	 вплинуло	 на	 зміну	 частоти	
випадків	позалегеневого	ТБ	у	дітей.	Так,	дослід-
ження	 БЦЖ-ускладнень,	 пов’язаних	 зі	 зміною	
національних	програм	імунізації,	продемонстру-
вало	вплив	штаму	вакцини,	який	застосовували	
в	 регіоні,	 на	 частоту	 виявлення	 специфічних	
остеомієлітів	 і	 ТБ	 периферичних	 лімфатичних	
вузлів	у	вакцинованих	осіб	[2].

У	підлітків	значно	переважав	позалегеневий	
ТБ	органів	дихання	(82,2	%),	тоді	як	ТБ	інших	
локалізацій	 у	 2004—2020	 рр.	 траплявся	 рідко,	
зокрема	частота	ТБ	кісток	та	суглобів	становила	
4,4	%,	що	у	4,8	разу	менше,	ніж	у	дорослих,	та	у	
7	разів	менше,	ніж	у	дітей.	Цей	показник	у	Сум-
ській	області	був	удвічі	меншим	за	відповідний	
середньоукраїнський	показник	(9,0	%)	(рис.	6).	

Частота	туберкульозу	периферичних	лімфа-
тичних	 вузлів	 у	 підлітків	 була	 більшою,	 ніж	 у	
пацієнтів	дитячого	віку	(2,2	і	0,7	%	відповідно),	
але	у	2,5	разу	меншою,	ніж	в	Україні	у	цілому	
(5,5	%).	Частота	ТБ	сечостатевих	органів	у	цій	
групі	населення	становила	2,2	%	і	не	відрізнялась	
від	середньоукраїнського	показника	(2,3	%).	На	
частку	ТБ	ока,	нервової	системи	і	позалегеневий	

Рис. 5. Структурапозалегеневоготуберкульозуудітей(<14років)уСумськійобластітаУкраїніу2004—2020рр.

Рис. 6. Структурапозалегеневоготуберкульозувосібпідлітковоговіку(15—17років)уСумськійобластітаУкраїні
в2004—2020рр.
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ТБ	 інших	 локалізацій	 (у	 Сумський	 області	 у	
досліджуваний	 період	 не	 виявлено)	 в	 Україні	
припадало	 4,0,	 1,4	 та	 4,7	 %	 відповідно	 від	 усіх	
захворювань	на	позалегеневий	ТБ	(див.	рис.	6).

Низький	рівень	виявлення	позалегеневого	ТБ,	
особливо	 ТБ	 кісткової	 системи,	 що	 є	 однією	 з	
найпоширеніших	 локалізацій	 туберкульозного	
процесу,	 можна	 пояснити	 розбалансованістю	
надання	 медичних	 послуг	 зв’язку	 з	 незаверше-
ністю	реформи,	зменшенням	кількості	фтизіатрів	
і	відсутністю	вузьких	спеціалістів	з	позалегене-
вого	туберкульозу	як	для	дорослого	населення,	
так	і	для	дітей.	

Зменшення	виявлення	ТБ	(зокрема	позалеге-
невих	 форм)	 у	 всіх	 категоріях	 населення	
Сумської	області	викликає	занепокоєння	щодо	
можливого	 збільшення	 кількості	 задавнених	
форм	туберкульозу,	особливо	у	дитячому	та	під-
літковому	віці.	

Висновки
Виявлення	хворих	на	позалегеневий	туберку-

льоз	у	Сумській	області	у	період	з	2004	до	2020	р.	
зменшилося	у	3,6	разу	—	з	11,3	до	3,1	випадку	на	
100	тис	населення.	Позалегеневі	форми	туберку-
льозу	переважали	у	дітей	(68	%).	Захворюваність	
на	 такі	 форми	 туберкульозу	 у	 дітей	 віком	 до	
14	 років	 з	 2004	 до	 2020	 р.	 знизилася	 з	 13	 до	
0,7	випадку	на	100	тис.	дитячого	населення.	

Частота	позалегеневого	туберкульозу	органів	
дихання	 у	 Сумській	 області	 становила	 57,4	 %,	
туберкульозу	кісток	та	суглобів	—	21,6	%,	тубер-
кульозу	сечостатевої	системи	—	15,1	%,	туберку-
льозу	 периферичних	 лімфатичних	 вузлів	 —	
2,4	%,	туберкульозних	захворювань	очей	—	0,4	%,	
міліарного	 туберкульозу	 —	 0,6	 %	 (менша	 за	
середній	 показник	 в	 Україні	 у	 досліджений	
пе	ріод	(6,4	%)).

Частота	кістково-суглобового	туберкульозу	у	
дітей	 перевищувала	 таку	 у	 дорослих	 (30,6	 та	
21,1	 %)	 та	 у	 2,6	 разу	 —	 середньоукраїнський	
показник	 (11,7	 %).	 У	 дітей	 у	 Сумській	 області	
частота	туберкульозу	периферичних	лімфатич-
них	вузлів	була	меншою	за	середньоукраїнський	
показник	(0,7	та	7,3	%).

У	дітей	підліткового	віку	порівняно	з	іншими	
локалізаціями	значно	переважав	позалегеневий	
туберкульоз	 органів	 дихання	 (82,2	 %).	 Частота	
туберкульозу	кісток	і	суглобів	становила	4,4	%,	
що	у	4,8	разу	менше,	ніж	у	дорослих,	та	у	7	разів	
менше,	ніж	у	дітей.	Останній	показник	у	Сумсь-
кій	області	був	удвічі	меншим	за	середньоукра-
їнський	(9,0	%).

Перспективи подальших досліджень.	Дослі-
дити	ефективність	ультразвукового	та	рентгено-
логічних	 методів	 дослідження	 позалегеневого	
туберкульозу	в	умовах	реорганізації	медицини	в	
Україні.

Джерело фінансування:	роботу	виконано	за	кошти	державного	бюджету.	
Конфлікту інтересів немає.	
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ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ

I.D. Duzhiy, G.P. Oleshchenko, Yu.Yu. Shevchenko, M.Yu. Shevchenko, N.V. Yarkova
Sumy State University, Sumy, Ukraine

Structure of the incidence of extrapulmonary tuberculosis  
in Sumy region

Objective —	 to	 clarify	 the	 peculiarities	 of	 the	 course	 of	 extrapulmonary	 tuberculosis	 to	 improve	 its	
diagnosis	by	studying	the	trend	of	this	form	of	tuberculosis	in	Sumy	region.

Materials and methods. The	 structure	 of	 the	 incidence	 of	 extrapulmonary	 tuberculosis	 of	 the	 Sumy	
region	among	residents	during	2004—2020	was	analyzed.

Results and discussion.	 During	 the	 period	 from	 2004	 to	 2020,	 1414	 new	 cases	 of	 extrapulmonary	
tuberculosis	were	registered	in	the	region.	The	largest	number	of	patients	with	this	form	of	tuberculosis	—	
142	(24.3	%)	was	registered	in	2004.	The	lowest	—	in	2020	—	33	(9.8	%)	patients,	ie	decreased	by	2.5	times.	
In	 the	 study	 period	 in	 Sumy	 in	 2020,	 3.1	 patients	 per	 100,000	 population	 were	 diagnosed	 with	
extrapulmonary	 tuberculosis,	 which	 is	 almost	 3	 times	 less	 than	 in	 2004	 (11.3	 patients	 per	 100,000	
population).	68	%	of	cases	were	registered	in	children.	Among	children	with	extrapulmonary	tuberculosis,	
the	incidence	ranged	from	13	cases	per	100,000	children	in	2004	to	0.7	per	100,000	in	2020.	At	the	same	
time,	the	decrease	in	the	incidence	of	extrapulmonary	tuberculosis	occurred	with	a	sharp	decrease	to	0.7	per	
100,000	in	2013—2014	and	increase	to	4.8	per	2015	and	7.0	per	100,000	children	in	2016.	And	in	2020	again	
a	 sharp	 drop	 to	 0.7	 per	 100,000	 children.	 Compared	 to	 2019,	 when	 the	 incidence	 of	 extrapulmonary	
tuberculosis	was	6.3	per	100,000	children,	this	figure	decreased	by	9	times.	The	reduction	in	the	number	of	
BCG	vaccinations	in	the	region	during	the	study	period	more	than	2	times	(in	2004	—	14,564	vaccinations,	
and	 in	 2019	 —	 6,154)	 has	 an	 impact	 on	 changing	 the	 incidence	 of	 extrapulmonary	 tuberculosis	 among	
children.

Conclusions. The	 number	 of	 patients	 with	 extrapulmonary	 tuberculosis	 decreased	 3.6	 times	 during	
2004—2020:	 from	 11.3	 to	 3.1	 patients	 per	 100,000	 population.	 Extrapulmonary	 forms	 of	 tuberculosis	
predominated	in	children	(68	%).	The	incidence	of	such	forms	of	tuberculosis	at	the	age	of	 	0—14	years	
during	2004—2020	decreased	from	13	to	0.7	cases	per	100,000.

Extrapulmonary	tuberculosis	of	the	respiratory	organs	accounted	for	57.4	%,	tuberculosis	of	the	bones	
and	joints	—	21.6	%,	tuberculosis	of	the	genitourinary	system	—	15.1	%.

The	incidence	of	osteoarticular	tuberculosis	in	children	(30.6	%)	exceeded	the	corresponding	figure	in	
adults	 (21.1	 %)	 and	 was	 2.6	 higher	 than	 the	 corresponding	 figure	 in	 Ukraine	 (11.7	 %).	 Detection	 of	
peripheral	 lymph	 node	 tuberculosis	 in	 children	 of	 Sumy	 region	 (0.7	 %)	 was	 significantly	 lower	 than	 in	
Ukraine	(7.3	%).

In	 adolescents,	 extrapulmonary	 respiratory	 tuberculosis	 significantly	 prevailed	 between	 all	 localiza-
tions	—	82.2	%.	The	incidence	of	tuberculosis	of	bones	and	joints	was	4.4	%,	which	is	4.8	times	less	than	in	
adults	 and	 7	 times	 less	 than	 in	 children.	 The	 last	 indicator	 in	 Sumy	 region	 was	 2	 times	 less	 than	 the	
corresponding	indicator	in	Ukraine	(9.0	%).

Keywords:	active	tuberculosis,	extrapulmonary	tuberculosis,	newly	registered	tuberculosis,	morbidity,		
statistics.

Контактна інформація:

Дужий Ігор Дмитрович,	д.	мед.	н.,	проф.,	акад.	АНВШ	України,	зав.	кафедри	хірургії,	травматології,	ортопедії	та	фтизіатрії
https://orcid.org/0000-0002-4995-0096
40022,	м.	Суми,	вул.	Троїцька,	48	
E-mail:	gensurgery@med.sumdu.edu.ua	

Стаття	надійшла	до	редакції	27	червня	2022	р.

ДЛЯциТУВАННЯ

•	 Дужий	І.Д.,	Олещенко	Г.П.,	Шевченко	Ю.Ю.,	Шевченко	М.Ю.,	Яркова	Н.В.	Структура	захворюваності	на	позалегеневий	туберкульоз	у	Сумській	області	//	
Туберкульоз,	легеневі	хвороби,	ВІЛ-інфекція.—	2022.—	№	3—	C.	85—91.	doi:	10.30978/TB-2022-3-85.

•	 Duzhiy	 ID,	 Oleshchenko	 GP,	 Shevchenko	 YuYu,	 Shevchenko	 MYu,	 Yarkova	 NV.	 Structure	 of	 the	 invention	 of	 extrapulmonary	 tuberculosis	 in	 Sumy	 region.	
Tuberculosis,	Lung	Diseases,	HIV	Infection.		2022;3:85-91.	doi:10.30978/TB-2022-3-85.

Tuberkuluz 3_2022.indd   91 15.09.2022   13:12:03



92 ISSN 2220-5071 (Print), ISSN 2522-1094 (Online) • Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛінфекція • № 3 (50) • 2022

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Зведена настанова ВООЗ із туберкульозу
Модуль 5: Ведення туберкульозу в дітей і підлітків*# 

Частина 3

Всесвітня організація охорони здоров’я

6.МОДЕЛІПРОТиТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ
ДОПОМОГиДЛЯВиЯВЛЕННЯВиПАДКІВ
ТАПРОВЕДЕННЯПЛТ
УДІТЕЙІПІДЛІТКІВ

У	цьому	розділі	містяться	дві	нові	рекоменда-
ції	та	інші	чинні	рекомендації	ВООЗ	щодо	під-
тримки	пацієнтів	і	моделей	медичної	допомоги	
(розділ	6.2).	Дві	нові	рекомендації	щодо	впровад-
ження	децентралізованих	та	інтегрованих	сі			мей-
но-орієнтованих	моделей	медичної	допомоги	для	
поліпшення	як	виявлення	випадків,	так	і	надан-
ня	ПЛТ	описані	докладно,	оскільки	ця	інформа-
ція	публікується	вперше.	Інші	зведені	рекомен-
дації,	наведені	в	цьому	розділі,	стосуються	те		ра-
певтичної	 підтримки,	 санітарної	 просвіти	 та	
консультування,	 надання	 підтримки	 під	 час	
лікування	 або	 лікування	 з	 відеопідтримкою,	 а	
також	 децентралізованих	 моделей	 медичної	
допомоги	під	час	лікування	МРТБ/Риф-ТБ.

Рекомендації	 наведені	 в	 цьому	 розділі,	 були	
об’єднані	з	поточних	настанов	ВООЗ	щодо	ліку-
вання	ТБ	та	контексту,	в	якому	вони	мають	бути	
представлені,	 а	 саме	 з	 Настанови з лікування 
чутливого туберкульозу та догляду за пацієнта
ми, оновлення 2017 року	[97],	та	Зведеної настанови 
ВООЗ із туберкульозу. Модуль 4: Лікування — 
лікування хіміорезистентного туберкульозу, 
оновлення 2020 року	 [9].	Для	отримання	додат-
кової	 інформації	 про	 кожну	 рекомендацію,	
включ	но	з	примітками,	джерелом	доказів,	обґрун-
туванням,	міркуваннями	щодо	підгруп,	впровад-
ження,	 моніторингу	 та	 оцінювання,	 зверніться	
до	вихідної	настанови	або	ПОЗ	щодо	ТБ	ВООЗ.

© Всесвітня організація охорони здоров’я, 2022
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Потужності	 для	 лікування	 ТБ	 в	 дітей	 часто	
значно	централізовані	на	вторинному/третинно-
му	рівні,	досягнувши	яких	діти	можуть	бути	вже	
тяжкохворі	після	затримок	у	доступі	до	медичної	
допомоги.	 На	 вищих	 рівнях	 надання	 медичної	
допомоги	 управління	 медичними	 послугами	
часто	здійснюється	у	вертикальний	неінтегрова-
ний	спосіб	[10,	98].	Медичні	працівники	на	рівні	
ПМД	 можуть	 мати	 обмежені	 можливості	 та	
впевненість	 стосовно	 ведення	 ТБ	 в	 дітей,	 хоча	
саме	до	закладів	ПМД	звертається	по	допомогу	
більшість	дітей	із	ТБ	або	з	ризиком	розвитку	ТБ 
[10].	Крім	того,	скринінг	на	ТБ	часто	не	є	систе-
матичною	 складовою	 клінічних	 алгоритмів	 ме	-
дичного	обслуговування	дітей,	таких	як	інтегро-
ване	 ведення	 дитячих	 захворювань	 (ІВДЗ)	 та	
інтегроване	 ведення	 випадків	 на	 рівні	 громади	
(ІВВРГ).	У	багатьох	країнах як	пункти	першої	
допомоги	дедалі	важливішу	роль	відіграють	при-
ватні	заклади	охорони	здоров’я	[99].	Існує	багато	
втрачених	можливостей	для	відстеження	контак-
тів,	а	також	профілактики,	виявлення	та	лікуван-
ня	 ТБ	 через	 слабку	 інтеграцію	 протитуберку-
льозних	 послуг	 для	 детей	 і	 підлітків	 з	 іншими	
програмами	та	медичними	послугами.

Децентралізацію	та	надання	сімейно-орієнто-
ваної	інтегрованої	допомоги	виділено	як	один	із	
10	 ключових	 заходів	 у	 Дорожній	 карті	 2018	 р.	
[10].	У	Дорожній	карті	наголошується,	що	послі-
довне	 та	 систематичне	 усунення	 прогалин	 та	
недоліків	на	шляху	дітей	і	підлітків	через	вплив	
ТБ,	ТБ-інфекцію	та	ТБ-хворобу	може	призвести	
до	зниження	передавання	ТБ,	розширення	про-
філактики	 зараження	 ТБ	 та	 більш	 ранньої	 діа-
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гностики	ТБ	з	кращими	результатами.	Досягнен-
ня	цього	континууму	медичної	допомоги	потре-
бує	 співпраці	 між	 сферами	 обслуговування,	
практичними	дисциплінами	та	секторами,	залу-
чення	громади,	а	також	децентралізації	та	інте-
грації	надання	послуг	на	рівні	ПМД [10].

Дорожня	карта	пропонує	заходи	з	 інтеграції	
ТБ	 в	 дітей	 і	 підлітків	 у	 сімейно-	 та	 громадо-
орієн	товану	 медичну	 допомогу,	 в	 тому	 числі:	
1)	зміцнення	співпраці	та	координації	на	націо-
нальному	 рівні	 за	 всіма	 програмами	 охорони	
здоров’я,	 пов’язаними	 зі	 здоров’ям	 жінок,	 під-
літків	 і	 дітей,	 особливо	 з	 репродуктивним	
здоров’ям,	здоро	в’ям	матерів,	новонароджених,	
дітей	 і	 підлітків	 (ЗМНДП),	 харчуванням,	 ВІЛ,	
первинною	 медичною	 допомогою	 та	 медичною	
допомогою	на	рівні	громади	—	з	чітко	визначе-
ною	 ролями,	 обов’язками	 та	 спільною	 відпові-
дальністю;	 2)	 децентралізація	 та	 інтеграція	
успішних	моделей	надання	допомоги	щодо	скри-
нінгу,	профілактики	та	діагностики	ТБ	з	іншими	
поточними	платформами	надання	послуг	з	охо-
рони	здоров’я	матері	та	дитини	(такими	як	анте-
нальна	допомога	(АНД),	ІВДЗ,	ІВВРГ),	а	також	
з	іншими	супутніми	послугами	(такими	як	ВІЛ,	
харчування,	 імунізація);	 3)	 забезпечення	 регу-
лярного	 обстеження	 на	 ТБ	 дітей	 і	 підлітків	 з	
іншими	поширеними	супутніми	захворювання-
ми	(такими	як	менінгіт,	неповноцінне	харчування,	
пневмонія,	 хронічні	 захворювання	 легень	 та	
ВІЛ-інфекція);	4)	забезпечення	того,	щоб	стра-
тегії	охорони	здоров’я	включали	просвіту	дітей	і	
підлітків,	скринінг,	профілактику	та	виявлення	
випадків	ТБ	в	частині	діяльності	з	навчання	та	
надання	 послуг;	 5)	 підвищення	 поінформова-
ності	та	попиту	на	протитуберкульозні	послуги	
для	дітей	і	підлітків	на	рівні	громад	і	серед	медич-
них	працівників	[10].

У	 цьому	 наборі	 запитань	 PICO	 вивчався	
вплив:	1)	децентралізації	та	2)	сімейно-орієнто-
ваних	 інтегрованих	 підходів	 щодо	 протитубер-
кульозних	послуг	у	дітей	і	підлітків	на	виявлен-
ня	 випадків	 захворювання	 в	 дітей	 і	 підлітків	 з	
ознаками	та	симптомами	ТБ.	Вони	також	вивча-
ють	вплив	цих	підходів	на	охоплення	ПЛТ	серед	
дітей	і	підлітків.

6.1.Децентралізованітасімейно-орієнтовані
інтегрованімоделімедичноїдопомоги
длянаданняпротитуберкульозних
послугдітяміпідліткам

Рекомендації:

В	умовах	високого	тягаря	ТБ	можна	викорис-
товувати	децентралізовані	моделі	медичної	допо-
моги	для	надання	протитуберкульозних	послуг	

дітям	і	підліткам	з	ознаками	та	симптомами	ТБ	
та/або	 особам,	 які	 зазнали	 впливу	 ТБ	 (Умовна 
рекомендація, дуже низька вірогідність доказів).

У	дітей	 і	підлітків	з	ознаками	та	симптомами	
ТБ	та/або	в	осіб,	які	зазнали	впливу	ТБ,	на	дода-
ток	 до	 стандартних	 моделей	 медичної	 допомоги	
можуть	 використовуватися	 сімейно-орієнтовані	
інтегровані	моделі	протитуберкульозної	допомоги	

(Умовна рекомендація, дуже низька вірогідність 
доказів).

Примітки

•	 Ці	 рекомендації	 застосовуються	 до	 проти-
туберкульозних	послуг	протягом	усього	кас-
каду	лікування	з	упором	на	виявлення	випад-
ків	захворювання	та	проведення	ПЛТ.

•	 Вони	застосовні	до	дітей	і	підлітків	з	ознаками	
та	симптомами	ТБ	з	погляду	впливу	на	вияв-
лення	випадків.	Вони	також	поширюються	на	
дітей	і	підлітків,	які	зазнали	впливу	ТБ	(кон-
тактні	особи	хворих	на	ТБ),	які	відповідають	
критеріям	ПЛТ,	з	погляду	впливу	на	надання	
ПЛТ.	Діти	та	підлітки	з	ознаками	та	симпто-
мами,	що	потребують	обстеження	на	ТБ,	також	
можуть	мати	контакт	з	ТБ	в	анамнезі	(контакт-
ні	особи	хворих	на	ТБ).	Діти	та	підлітки,	які	
перебували	у	контакті	з	ТБ	й	не	мають	ознак	
та	 симптомів,	 повинні	 бути	 обстежені	 щодо	
відповідності	критеріям	ПЛТ.

•	 Рекомендація	щодо	децентралізованих	послуг	
стосується	розширення	протитуберкульозних	
послуг	для	дітей	і	підлітків	на	периферійних	
рівнях	системи	охорони	здоров’я	та	ближче	до	
громади,	а	не	до	заміни	спеціалізованих	педі-
атричних	 протитуберкульозних	 послуг	 на	
вищих	рівнях	системи	охорони	здоров’я.

•	 Децентралізація	 має	 бути	 пріоритетною	 для	
умов	і	груп	населення	з	поганим	доступом	до	
наявних	послуг	та/або	в	регіонах	 із	високою	
поширеністю	ТБ.

•	 Інтегровані	сімейно-орієнтовані	підходи	реко-
мендуються	 як	 додатковий	 варіант	 до	 стан-
дартних	протитуберкульозних	послуг,	напри-
клад	разом	зі	спеціалізованими	послугами,	які	
можуть	 мати	 обмежений	 рівень	 інтеграції	 з	
іншими	 програмами	 або	 обмежені	 зв’язки	 із	
загальними	медичними	послугами.

•	 Сімейно-орієнтована	 медична	 допомога	 є	
наскрізним	принципом	медичного	обслугову-
вання	 дітей	 на	 всіх	 рівнях	 системи	 охорони	
здоров’я.

6.1.1.Обґрунтуваннятадокази

Запитання PICO:
a.	 У	дітей	і	підлітків	з	ознаками	та	симптомами	

ТБ	потрібно	використовувати	децентралізацію	

Tuberkuluz 3_2022.indd   93 15.09.2022   13:12:03



94 ISSN 2220-5071 (Print), ISSN 2522-1094 (Online) • Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛінфекція • № 3 (50) • 2022

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

протитуберкульозних	послуг	для	дітей	 і	під-
літків	 чи	 протитуберкульозні	 послуги	 для	
дітей	і	підлітків	мають	бути	централізованими	
(на	рівні	спеціалізованих	чи	третинних	ліка-
рень)?

b.	Для	збільшення	охоплення	ПЛТ	серед	дітей	і	
підлітків,	схильних	до	ризику	зараження	ТБ,	
треба	 використовувати	 децентралізацію	 пос-
луг	з	профілактики	та	лікування	ТБ	чи	послу-
ги	з	профілактики	та	лікування	ТБ	мають	бути	
централізованими	 (на	 рівні	 спеціалізованих	
або	третинних	лікарень)?

c.	 Для	дітей	і	підлітків	з	ознаками	та	симптомами	
ТБ	 потрібно	 використовувати	 інтегровані	
сімейно-орієнтовані	послуги	чи	стандартні,	не	
орієнтовані	на	сім’ю,	неінтегровані	послуги?

d.	У	 дітей	 і	 підлітків,	 які	 зазнали	 впливу	 ТБ,	
потрібно	використовувати	інтегровані	сімей-
но-орієнтовані	послуги	чи	стандартні,	не	орі-
єнтовані	на	сім’ю,	неінтегровані	послуги	для	
збільшення	охоплення	ПЛТ	серед	відповідних	
дітей	і	підлітків?
Визначення	 децентралізації	 та	 інтегрованих	

сімейно-орієнтованих	 послуг	 див.	 у	 розділі	 з	
визначеннями.

Докази:	Щоб	відповісти	на	цю	групу	запитань	
PICO,	 було	 проведено	 систематичний	 огляд	
досліджень,	у	яких	оцінено	вплив	моделей	де		цент-
ралізованої	інтегрованої	або	сімейно-орієнтова-
ної	медичної	допомоги	на	діагностику,	лікування	
або	 профілактику	 ТБ	 в	 дітей	 і	 підлітків	 з	 ТБ	
віком	0—19	років,	включно	з	дітьми	(0—9	років)	
та	підлітками	(10—19	років).	У	лютому	2021	р.	
було	 проведено	 пошук	 у	 базах	 даних	 PubMed, 
Embase, Web of Science, Global Index Medicus, 
Global Health	та	Cochrane Central,	а	також	вико-
ристано	 посилання	 на	 17	 пов’язаних	 оглядів.	
Було	 виявлено	 та	 оцінено	 3265	 витягів	 з	 баз	
даних	та	129	додаткових	посилань	з	відповідних	
оглядів.	516	повнотекстових	статей	було	оцінено	
щодо	відповідності	критеріям,	з	яких	було	вияв-
лено	25	порівняльних	досліджень	(7	рандомізо-
ваних,	 18	 обсерваційних);	 було	 додано	 одне	
неопубліковане	 обсерваційне	 дослідження,	 що	
загалом	становило	26	досліджень.	Чотири	дослід-
ження	 (одне	 рандомізоване	 та	 три	 обсервацій-
них)	 були	 виключені	 після	 огляду,	 оскільки	
описаною	 моделлю	 медичної	 допомоги	 була	
підтримка	лікування	на	рівні	громади,	для	якої	
вже	 існує	 рекомендація	 ВООЗ	 [100].	 З	 решти	
включених	 досліджень	 в	 16	 були	 елементи	
децент	ралізації,	в	п’яти	—	елементи	інтеграції	та	
в	трьох	—	елементи	сімейно-орієнтованої	медич-
ної	допомоги;	чотири	дослідження	містили	еле-
менти	більше	ніж	однієї	моделі	медичної	допо-
моги,	 що	 становила	 інтерес,	 але	 дослідження	

були	включені	тільки	на	підставі	їхньої	основної	
моделі,	такої	як	децентралізація	або	інтегрована	
сімейно-орієнтована	 медична	 допомога.	 Біль-
шість	 досліджень	 було	 зосереджено	 на	 віковій	
групі	0—14	років.

У	дослідженнях,	у	яких	первинним	втручан-
ням	 була	 децентралізація,	 здебільшого	 було	
оцінено	 результати	 діагностики	 або	 реєстрації	
випадків	(n	=	16)	[48,	101—115],	з	меншою	кіль-
кістю	оцінок	результатів	ПЛТ	(n	=	3)	[106,	116,	
117].	Загалом	втручання,	які	включали	як	зміц-
нення	 діагностичного	 потенціалу	 в	 закладах	
первинної	 медичної	 допомоги,	 так	 і	 зміцнення	
зв’язків	між	громадами	та	закладами,	стабільно	
продемонстрували	 збільшення	 кількості	 зареє-
строваних	 випадків	 та	 початку	 ПЛТ,	 тоді	 як	
втручання,	 які	 включали	 лише	 заходи	 на	 рівні	
громади,	цього	не	показали.

Було	виявлено	два	дослідження	інтегрованих	
послуг	[118,	119],	що	продемонстрували,	що	на	
реєстрацію	випадків	має	обмежений	вплив	скри-
нінг	 у	 клініках	 ІВДЗ	 або	 спільне	 розміщення	
протитуберкульозних	послуг	ТБ	та	послуг	АРТ.	
Два	виявлених	дослідження	сімейно-орієнтова-
ної	медичної	допомоги	[120,	121]	показали,	що	
надання	пакетів	соціально-економічної	підтрим-
ки	сім’ям,	ураженим	ТБ,	було	пов’язане	з	часті-
шим	початком	і	завершенням	ПЛТ.

Автори	огляду	зазначили,	що,	попри	наявність	
великого	обсягу	літератури	з	питань	інтегрованої	
та	сімейно-орієнтованої	медичної	допомоги,	дані	
щодо	 конкретного	 впливу	 цих	 моделей	 на	 ре	-
зультати	 ТБ	 у	 дітей	 і	 підлітків	 обмежені.	 Було	
відзначено	 деякий	 збіг	 між	 інтеграцією	 проти-
туберкульозних	 послуг	 до	 неспеціалізованих	
закладів,	таких	як	загальні	амбулаторії	або	закла-
ди	первинної	медичної	допомоги,	й	децентралі-
зацією.	 Для	 огляду	 доказів	 це	 було	 незначним	
штучним	поділом,	у	той	час	як	на	практиці	децент-
ралізація	 та	 інтеграція	 протитуберкульозних	
послуг	у	ПМД	можуть	відбуватися	одночасно.

Міркування ГРН:	Щодо	розглянутих	фактич-
них	даних	про	вплив	децентралізації	на	виявлен-
ня	випадків	ТБ	ГРН	зазначила,	що	у	двох	клініч-
них	випробуваннях	[109,	111]	та	одному	обсер-
ваційному	дослідженні	надомного	скринінгу	(без	
посилення	на	базі	медичних	закладів)	[114]	було	
менше	 випадків	 встановлення	 діагнозу	 та	 реє-
страції	ТБ	серед	дітей	віком	до	15	років	в	інтер-
венційній	 групі	 проти	 контрольної	 групи,	 але	
жодна	 з	 цих	 відмінностей	 не	 була	 статистично	
значущою.	ГРН	визнала,	що,	попри	те,	що	кіль-
кість	зареєстрованих	випадків	на	вищих	рівнях	
надання	медичної	допомоги	може	зменшитися,	
виявлення	 ТБ	 може	 покращитися,	 якщо	 дітей	
оглядає	 компетентний	 лікар	 у	 першій	 точці	
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доступу	 (наприклад,	 на	 рівні	 ПМД).	 Загалом	
було	визнано,	що	докази	були	невизначеної	зна-
чущості.	ГРН	дійшла	висновку,	що	користь	від	
підвищення	 виявлення	 випадків	 захворювання	
та	збільшення	кількості	дітей	з	ТБ,	яким	розпо-
чато	протитуберкульозне	лікування,	переважує	
побоювання	щодо	надмірного	лікування.	Отже,	
небажані	 ефекти	 виявлення	 випадків	 захворю-
вання	вважалися	незначними.	ГРН	обговорила	
потенційні	ризики	надання	та	лікування	ПЛТ	на	
периферійному	рівні,	включно	з	невиявленими	
побічними	реакціями,	такими	як	по		бічні	реакції	
з	 боку	 печінки,	 й	 недостатніми	 можливостями	
для	їхнього	лікування.	Крім	того,	може	існувати	
ризик	ТБ-хвороби	під	час	лікування	курсом	ПЛТ,	
а	не	повним	курсом	лікування.	Усі	ці	небажані	
ефекти	 потенційно	 можуть	 статися,	 але	 було	
визнано,	що	вони	є	рідкісними	й	такими,	що	не	
спричиняють	 серйозного	 занепокоєння.	 Отже,	
небажані	 ефекти	 від	 застосування	 ПЛТ	 також	
було	визнано	незначними.	Зага		лом	ГРН	погоди-
лася	 з	 тим,	 що	 баланс	 бажаних	 і	 небажаних	
ефектів,	ймовірно,	сприяє	децентралізації	проти-
туберкульозних	послуг	для	виявлення	випадків	
захворювання	та	надання	ПЛТ	дітям	і	підліткам.	
Група	 зауважила,	 що	 важливими	 чинниками	 є	
відмінності	 в	 умовах	 та	 наявності	 належних	
ресурсів.

ГРН	 визнала,	 що	 інтегрована	 сімейно-орієн-
тована	медична	допомога	охоплює	втручання	на	
рівні	 домогосподарства	 для	 виявлення	 членів	
домогосподарства,	 які	 потребують	 обстеження	
на	ТБ-хворобу,	ПЛТ,	підтримку	в	лікуванні	тощо.	
Було	 відзначено	 певний	 збіг	 між	 інтеграцією	
протитуберкульозних	послуг	у	неспеціалізовані	
заклади,	такі	як	загальні	амбулаторії	або	заклади	
первинної	 медичної	 допомоги,	 й	 децентраліза-
цією.	Для	огляду	фактичних	даних	це	було	дещо	
штучним	поділом,	тоді	як	на	практиці	децентра-
лізація	та	інтеграція	до	ПМД	можуть	відбувати-
ся	разом.	Загалом,	попри	відсутність	даних	про	
небажані	 ефекти	 та	 низьку	 якість	 даних,	 група	
експертів	погодилася	з	тим,	що	існують	дані	про	
позитивні	ефекти	сімейно-орієнтованої	медичної	
допомоги.	 Було	 висловлено	 припущення,	 що	
інтегрована	сімейно-орієнтована	медична	допо-
мога	могла	б	стати	доповненням	до	стандартної	
медичної	 допомоги,	 а	 також	 спеціалізованих	
послуг,	які	не	мають	інтеграційного	компонента.	
Було	відзначено,	що	сімейно-орієнтована	медич-
на	допомога	в	сенсі	участі	сім’ї	є	основним	прин-
ципом	медичного	обслуговування	дітей.

Члени	ГРН	зауважили,	що	встановлення	кон-
кретних	чинників,	пов’язаних	із	тягарем	ТБ	або	
організацією	 надання	 медичних	 послуг,	 може	
вплинути	 на	 їхню	 клініко-економічну	 доціль-

ність	і	прийнятність,	а	також	на	рівність	пацієн-
тів	 у	 питаннях	 охорони	 здоров’я.	 Група	 також	
визнала,	що	початкові	витрати	системи	охорони	
здоров’я	 на	 створення	 децентралізованих	 та	
сімейно-орієнтованих	 інтегрованих	 послуг	 мо	-
жуть	 бути	 відносно	 високими	 (такі	 як	 інфра-
структура,	людські	ресурси,	навчання,	обладнан-
ня,	участь	громади),	але	ці	витрати,	ймовірно,	з	
часом	зменшаться,	якщо	припустити,	що	люди	з	
ТБ	 ефективно	 лікуються,	 а	 ПЛТ	 надається	 на	
периферійному	рівні,	що	призводить	до	знижен-
ня	 захворюваності	 на	 ТБ.	 Децентралізовані	 та	
сімейно-орієнтовані	інтегровані	послуги	можуть	
призвести	до	значної	економії	коштів	для	ураже-
них	сімей.	Було	визнано,	що	рівність	пацієнтів	у	
питаннях	охорони	здоров’я	є	наскрізним	питан-
ням,	яке	впливає	також	на	витрати.	ГРН	наголо-
сила,	 що	 впровадження	 ПЛТ	 може	 бути	 дуже	
складним	завданням	через	високий	рівень	втра-
ти	зв’язку	з	пацієнтами	для	подальшого	спосте-
реження	 в	 програмах,	 що	 впроваджуються	 на	
вищих	рівнях	системи	охорони	здоров’я	з	огляду	
на	те,	що	діти,	які	відповідають	критеріям	ПЛТ,	
не	хворі.	Група	погодилася	з	тим,	що	децентралі-
зація	 та	 інтеграція	 послуг	 можуть	 потенційно	
підвищити	рівність	пацієнтів	у	питаннях	охоро-
ни	 здоров’я	 та	 підвищити	 успіх	 програми,	 й	
дійшла	 висновку,	 що	 економічна	 ефективність,	
ймовірно,	свідчить	на	користь	децентралізованих	
і	сімейно-орієнтованих	інтегрованих	підходів	як	
до	 виявлення	 випадків	 захворювання,	 так	 і	 до	
проведення	ПЛТ.

Хоча	ГРН	наголосила	на	важливості	взяття	до	
уваги	потенційного	впливу	стигми	в	разі	децент-
ралізації	протитуберкульозних	послуг	для	дітей	
і	підлітків	на	нижчі	рівні,	група	дійшла	висновку,	
що	 децентралізовані	 підходи,	 ймовірно,	 є	 при-
йнятними	 для	 основних	 зацікавлених	 сторін.	
Загалом	 було	 визнано,	 що	 децентралізовані	 та	
сімейно-орієнтовані	 інтегровані	 підходи	 є	 до	-
цільними	до	впровадження	з	клініко-економіч-
ного	погляду,	хоча	така	доцільність	може	зміню-
ватися	 залежно	 від	 інфраструктури,	 наявного	
фінансування	та	структури	ПЛТ,	серед	 іншого.	
Проте	належні	інвестиції	мають	вирішальне	зна-
чення	для	забезпечення	таких	аспектів	децентра-
лізованих	 підходів,	 як	 прийнятність,	 рівність	
пацієнтів	у	питаннях	охорони	здоров’я	та	клініко-
економічна	доцільність.

6.1.2.Міркуваннящодопідгруп

Клінічна	 картина	 захворювання	 в	 підлітків	 є	
подібною	 до	 картини	 в	 дорослих,	 тому	 підлітки	
можуть	потребувати	відмінних	втручань	у	порів-
нянні	з	дітьми	молодшого	віку.	Додаткові	мірку-
вання	щодо	підгрупи	підлітків	включені	в	опера-
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ційний	довідник	з	урахуванням	їхньої	специфічної	
поведінки	під	час	звернення	по	медичну	допомогу	
та	потреб	у	підлітко-орієнтованих	послугах.

Контактні особи хворих на ТБ:	Проведення	
ПЛТ	протягом	багатьох	років	було	зосереджено	
переважно	 на	 дітях	 віком	 до	 5	 років.	 У	 2018	 р.	
цільові	групи	для	надання	ПЛТ	були	розширені	
завдяки	включенню	осіб	різного	віку,	що	контак-
тували	 з	 хворими	 на	 ТБ	 [122].	 Наявні	 дані	 з	
глобальної	 бази	 даних	 ТБ	 [78]	 показують,	 що	
охоплення	 ПЛТ	 серед	 побутових	 контактних	
осіб	 хворих	 на	 ТБ,	 є	 низьким,	 особливо	 серед	
дітей	віком	від	5	років.

У	 дітей	 з	 ознаками	 й	 симптомами	 загальних	
захворювань,	що	збігаються	з	ознаками	та	симп-
томами	ТБ,	підходи	до	інтеграції	протитуберку-
льозних	послуг	до	їхнього	медичного	обслугову-
вання	 можуть	 покращити	 виявлення	 випадків	
захворювання	та	надання	ПЛТ.

До	цих	підгруп	належать:
•	 Діти	з	ТГНХ
•	 Діти	з	тяжкою	пневмонією
•	 Діти,	які	живуть	із	ВІЛ
•	 Діти	з	іншими	хронічними	захворюваннями.

6.1.3.Міркуваннящодовпровадження

Вимоги до системи охорони здоров’я: Нав-
чан	ня	 медичних	 працівників	 на	 периферійних	
рівнях	системи	охорони	здоров’я	є	найважливі-
шою	вимогою	забезпечення	належного	впровад-
ження	децентралізованих	підходів.	Так	само	на	
периферійному	рівні	є	потреба	в	ресурсах,	особ-
ливо	 на	 початковому	 етапі	 для	 запровадження	
надання	послуг.	Очікується,	що	в	міру	створення	
та	ефективного	впровадження	послуг	довгостро-
ковий	вплив	призведе	до	зниження	захворюва-
ності	на	ТБ	з	відповідним	скороченням	потреб	у	
ресурсах.	Можна	застосовувати	поетапний	під-
хід,	якщо	він	є	найдоречнішим	у	країні	чи	регіо-
ні,	 залежно	 від	 місцевого	 тягаря	 ТБ,	 наявності	
внутрішнього	 чи	 донорського	 фінансування,	 а	
також	технічної	й	програмної	підтримки.

Чинники,	 які	 потрібно	 враховувати	 під	 час	
децентралізації	протитуберкульозних	послуг	для	
дітей	і	підлітків,	охоплюють:	наявну	інфраструк-
туру	(наприклад,	базову	медичну	інфраструкту-
ру,	потреби	в	розширенні	чи	модернізації),	засто-
совну	 нормативно-правову	 базу,	 фінансування,	
вибір	між	операційними	дослідницькими	умова-
ми	 або	 програмним	 впровадженням,	 питання	
кадрових	ресурсів	(включно	з	потребами	в	пер-
соналі	та	розвиток	людських	ресурсів,	таких	як	
нарощування	 потенціалу/навчання	 й	 навички	
консультування),	моніторинг	і	оцінювання,	про-
ведення	 якісних	 досліджень	 потреб	 громади,	
вивчення	думок	(включно	з	поглядами	на	стиг-

му)	 та	 пропозицій.	 Децентралізація	 послуг	 до	
рівня	 ПМД	 вимагає,	 щоб	 протитуберкульозні	
послуги	для	дітей	і	підлітків	були	інтегровані	в	
загальні	 послуги	 ПМД,	 що	 може	 призвести	 до	
значного	збігу	між	децентралізованим	та	сімей-
но-орієнтованим	інтегрованим	підходами.

Відстеження контактів:	Активне	відстеження	
контактів	на	рівні	громади	та	домогосподарства	
є	 важливим	 втручанням	 як	 для	 поліпшення	
виявлення	випадків,	так	і	для	проведення	ПЛТ	
серед	дітей	і	підлітків.

Зміщення завдань:	Децентралізація	повинна	
стосуватися	 не	 лише	 рівнів	 системи	 охорони	
здоров’я,	але	в	ідеалі	також	має	здійснюватися	в	
рамках	однієї	структури	шляхом	навчання	всіх	
медичних	працівників,	які	здійснюють	медичне	
обслуговування	 дітей	 і	 підлітків,	 методам	 роз-
пізнавання	 та	 лікування	 ТБ.	 Цей	 так	 званий	
перерозподіл	завдань	був	згаданий	ГРН	як	важ-
ливий	чинник	впровадження.

Сімейно-орієнтована та інтегрована медична 
допомога:	Хоча	у	сфері	медичного	обслуговуван-
ня	 дітей	 медична	 допомога	 надається	 навколо	
сім’ї,	 концепція	 сімейно-орієнтованої	 медичної	
допомоги	чітко	не	окреслена.	Сімейно-орієнто-
вана	медична	допомога	пов’язана	з	найпошире-
нішою	концепцією	пацієнт-орієнтованої	медич-
ної	 допомоги.	 У	 стратегії	 «Покласти	 край	 ТБ»	
[6]	 зазначено:	 «Сімейно-орієнтована	 медична	
допомога	охоплює	систематичне	оцінювання	та	
задоволення	потреб	й	очікувань	пацієнтів.	Мета	
полягає	 в	 тому,	 щоб	 надати	 високоякісну	 діаг-
ностику	та	лікування	всім	пацієнтам	—	чолові-
кам,	жінкам	і	дітям	—	без	необхідності	непосиль-
них	 витрат.	 Залежно	 від	 потреб	 пацієнтів	 має	
бути	надана	інформаційна,	емоційна	та	економіч-
на	 підтримка,	 щоб	 вони	 могли	 пройти	 діагнос-
тичний	 процес	 і	 повний	 курс	 призначеного	
лікування».	Існує	безліч	описів,	які	охоплюють	
компоненти	підтримки	та	навчання,	що	ґрунту-
ються	 на	 індивідуальних	 потребах,	 побудові	
партнерства	між	пацієнтом	та	лікарем	і	спільним	
ухваленням	рішень.	Сімейно-орієнтована	медич-
на	 допомога	 також	 охоплює	 заходи	 на	 рівні	
домогосподарства,	 спрямовані	 на	 виявлення	
членів	домогосподарства,	які	потребують	обсте-
ження	на	ТБ-хворобу,	ПТЛ,	підтримку	в	лікуван-
ні	тощо.	Оскільки	концепція	сімейно-інтегрова-
ної	медичної	допомоги	може	залежати	від	кон-
кретних	умов,	один	із	перших	кроків	у	її	впровад-
женні	охоплює	уточнення	того,	яке	визначення	
застосовується	 до	 умов,	 у	 яких	 вона	 має	 бути	
впроваджена.	Подібно	до	цього,	стратегія	впро-
вадження	залежить	від	умов	і	повинна	врахову-
вати	 специфіку	 країни	 чи	 регіону	 та	 соціальні,	
культурні	й	суспільні	цінності.
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Пакет	 протитуберкульозних	 послуг	 повинен	
бути	визначений	і	розроблений	НПБТ	у	тісній	
співпраці	 з	 іншими	 відповідними	 програмами,	
наприклад,	через	наявну	технічну	робочу	групу	
з	ТБ	у	дітей	і	підлітків.	Цей	пакет	має	ґрунтува-
тися	на	виявленні	та	задоволенні	потреб	у	потен-
ціалі	для	національних	програм,	зацікавлених	у	
впровадженні	 запропонованих	 втручань,	 і,	 в	
ідеалі,	на	уявленнях	сім’ї	та	громади	про	ідеаль-
ну	модель	сімейно-орієнтованої	медичної	допо-
моги.	Він	може	охоплювати	моделі	на	рівні	гро-
мади	для	відстеження	активних	контактних	осіб,	
виявлення	дітей	з	ознаками	та	симптомами	ТБ	
або	частину	рутинних	послуг	з	моніторингу	зрос-
тання	 або	 інтегровану	 модель	 для	 інтеграції	
ІВДЗ,	починаючи	з	хворої	дитини	та	виявлення	
ознак	і	симптомів,	що	вказують	на	високу	ймо-
вірність	ТБ.

Інтеграція	 може	 розпочатися	 всередині	 сім’ї,	
шляхом	надання	сім’ї	знань,	що	дають	змогу	роз-
пізнавати	ознаки	та	симптоми,	розуміти	важли-
вість	історії	контактів,	знати,	коли	звертатися	по	
допомогу	до	закладу	охорони	здоров’я	та	як	міні-
мізувати	стигму,	пов’язану	з	ТБ.	Точки	проник-
нення	з	високим	виходом	забезпечують	належний	
відправний	 пункт	 у	 системі	 охорони	 здоров’я.	
Наприклад,	протитуберкульозні	послуги	для	дітей	
і	 підлітків	 можуть	 бути	 інтегровані	 в	 заклади	
охорони	здоров’я,	що	лікують	неповноцінне	хар-
чування,	в	АНП,	розширену	програму	імунізації,	
стаціонарні	пункти,	протитуберкульозні	та	леге-
неві	клініки	для	дорослих,	клініки	ВІЛ	та	педіат-
ричні	клініки	загального	профілю.	В	ідеалі	проти-
туберкульозна	допомога	має	бути	інтегрована	до	
загальних	 медичних	 послуг,	 а	 не	 обмежуватися	
посиленням	координації	між	дво	ма	програмами.	
Проте	 залишається	 важливим	 визначити	 опти-
мальний	потік	пацієнтів	між	медичними	послуга-
ми	 та	 вибудувати	 міцні	 зв’яз	ки	 між	 точками	
звернення	по	дитячу	допомогу	та	протитуберку-
льозними	 клініками,	 особливо	 в	 закладах,	 де	 ці	
послуги	 розділені	 фізично.	 Це	 має	 вирішальне	
значення	для	підвищення	якості	послуг,	включно	
з	подальшим	спостереженням	за	хворими	на	ТБ	
під	час	діагностичного	оцінювання,	а	також	для	
забезпечення	 точності	 реєстрації	 та	 звітування.	
На	початковому	етапі	можна	розглянути	пілотні	
програми,	які	за	необхідності	потрібно	оцінити	та	
скоригувати,	а	потім	розширити.

Чинники,	на	які	треба	зважати	під	час	розроб-
ки	інтегрованого	підходу	до	лікування	ТБ	у	дітей	
і	 підлітків,	 охоплюють	 наявну	 інфраструктуру	
(наприклад,	 базову	 медичну	 інфраструктуру,	
потреби	в	розширенні	чи	модернізації),	застосов-
ну	нормативно-правову	базу,	фінансування,	вибір	
між	умовами	операційних	досліджень	або	прог-

рамним	 впровадженням,	 питання	 кадрових	 ре	-
сурсів	(включно	з	потребами	в	персоналі	та	роз-
виток	 людських	 ресурсів,	 такі	 як	 нарощування	
потенціалу/навчання	й	навички	консультування),	
моніторинг	 та	 оцінювання,	 проведення	 якісних	
досліджень	 потреб	 громади,	 вивчення	 думок	
(включно	з	поглядами	на	стигму)	та	пропозицій.

Диференційоване надання послуг (ДНП): 
ДНП	—	це	особистісно-орієнтований	підхід,	роз-
роблений	у	межах	програми	з	ВІЛ,	який	спрощує	
та	 адаптує	 послуги,	 пов’язані	 з	 ВІЛ,	 по	 всьому	
каскаду	надання	медичної	допомоги	в	такий	спо-
сіб,	щоб	одночасно	задовольняти	потреби	людей,	
які	живуть	з	ВІЛ	і	вразливі	до	нього,	й	оптимі-
зувати	наявні	ресурси	в	системах	охорони	здо-
ров’я.	Принципи	ДНП	можуть	бути	застосовані	
до	 профілактики,	 тестування,	 призначення	 ме	-
дичної	 допомоги,	 початку	 та	 подальшого	 спо-
стереження	за	АРТ,	а	також	інтеграції	медичної	
допомоги,	 пов’язаної	 з	 ВІЛ,	 коінфекціями	 та	
супутніми	 захворюваннями	 [123].	 Цей	 підхід	
ґрунтується	на	ідеї	про	те,	що,	якщо	сім’ям	нада-
ється	можливість	взаємодіяти	із	системою	охо-
рони	 здоров’я,	 це	 може	 забезпечити	 можливий	
механізм	 для	 інтеграції	 протитуберкульозних	
послуг	для	дітей	і	підлітків	до	програм	первинної	
медичної	допомоги	або	інших	програм.	Прикла-
ди	 впровадження	 ДНП	 для	 дітей	 і	 підлітків,	
хворих	на	ТБ	або	схильних	до	ризику	захворю-
вання,	наведені	в	операційному	довіднику.

6.1.4.Моніторингтаоцінювання

Перехід	до	децентралізованих	сімейно-орієн-
тованих	інтегрованих	послуг	вимагає	ретельного	
планування	та	регулярного	контролю	над	вико-
нанням	плану.	Необхідно	визначити	та	задоволь-
нити	потреби	НПБТ	у	потенціалі	для	впровад-
ження	запропонованих	заходів.

Розширене	 збирання	 даних	 про	 ТБ	 у	 дітей	 і	
підлітків	потенційно	вимагає	значного	додатко-
вого	часу,	а	збирання	докладних	даних	може	бути	
можливим	лише	в	конкретних	умовах	операцій-
них	досліджень.	Програми	зазвичай	мають	реє-
стри	для	відстеження	контактів,	реєстрації	ліку-
вання	 та	 результатів,	 а	 також	 реєстри	 ПЛТ.	
Використання	 цих	 (переважно	 електронних)	
засобів	має	важливе	значення,	оскільки	програми	
переходять	до	більш	децентралізованого	та	сімей-
но-орієнтованого	підходу	для	забезпечення	комп-
лексного	ведення	та	лікування.	Необхідно	оціни-
ти	 та	 покращити	 використання	 цих	 засобів,	 у	
тому	числі	за	допомогою	операційних	досліджень.

Важливо	 відстежувати	 кількість	 дітей,	 яким	
було	встановлено	діагноз	на	різних	рівнях	сис-
теми	охорони	здоров’я,	включно	з	часткою	дітей,	
що	мають	бактеріологічне	підтвердження,	част-
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кою	 дітей,	 котрим	 було	 поставлено	 клінічний	
діагноз,	 а	 також	кількістю	дітей,	які	розпочали	
та	 завершили	 ПЛТ.	 Дезагрегування	 даних	 за	
статтю	матиме	важливе	значення	для	оцінюван-
ня	 впливу	 на	 гендерну	 рівність.	 Важливими	
компонентами	є	оцінювання	якості	послуг	(що	
охоплює	 якість	 усіх	 етапів	 шляху	 пацієнта,	 від	

скринінгу	до	діагностики	та	лікування),	а	також	
задоволеності	клієнтів.

6.2.Зведенірекомендаціїщодомоделей
протитуберкульозноїдопомоги
длядітейіпідлітків

Табл.	7.

Таблиця 7.РекомендаціїВООЗщодомоделейпротитуберкульозноїдопомогидітяміпідліткам

ЗведенанастановаВООЗізтуберкульозу.Модуль4:Лікування—доглядтапідтримкаприлікуваннітуберкульозу[100]

Пацієнтам,	що	проходять	лікування	від	ТБ,	повинні	бути	надані	санітарна	просвіта	та	консультування	щодо	захво-
рювання	та	прихильності	до	лікування.
(Настійна рекомендація, помірна вірогідність доказів)
Пацієнтам,	які	отримують	протитуберкульозне	лікування,	може	бути	запропонований	пакет	втручань	щодо	при-
хильності	до	лікування38

	у	поєднанні	з	обранням	відповідного	варіанта	керування	лікуванням39.
(Настійна рекомендація, низька вірогідність доказів)
Пацієнтам,	які	отримують	протитуберкульозне	лікування,	або	медичним	працівникам	може	бути	запропоновано	
один	або	кілька	з	таких	заходів	щодо	забезпечення	прихильності	до	лікування	(що	доповнюють	один	одного	й	не	
виключають	один	одного):

a.	Індикатори40
	або	цифровий	контролер	прийому	лікарських	засобів41	(Умовна рекомендація, дуже низька вірогід

ність доказів);
b.	Матеріальна	підтримка	пацієнта42

		(Умовна рекомендація, помірна вірогідність доказів);
c.	Психологічна	підтримка	пацієнта43

	(Умовна рекомендація, низька вірогідність доказів);
d.	Навчання	персоналу44

	(Умовна рекомендація, низька вірогідність доказів)
Пацієнтам,	які	проходять	протитуберкульозне	лікування,	можуть	бути	запропоновані	такі	варіанти	організації	
лікування:

a.	Підтримка	лікування	на	рівні	громади	або	вдома	є	кращим	варіантом	за	підтримку	лікування	в	закладі	охоро-
ни	здоров’я	або	лікування	без	підтримки	(Умовна рекомендація, помірна вірогідність доказів);
b.	Терапевтична	підтримка,	що	проводиться	навченими	непрофесіоналами	або	медичними	працівниками,	є	кра-
щим	варіантом	за	підтримку	лікування,	що	проводиться	членами	сім’ї,	або	лікування	без	підтримки	(Умовна 
рекомендація, дуже низька вірогідність доказів);
c.	Лікування	з	відеопідтримкою	(ЛВП)	може	замінити	підтримку	під	час	лікування,	якщо	технологія	
відеозв’язку	доступна	й	може	бути	належно	організована	та	керована	медичним	закладом	і	пацієнтами	(Умовна 
рекомендація, дуже низька вірогідність доказів)

Пацієнтів	з	мультирезистентним	туберкульозом	(МРТБ)	потрібно	лікувати	переважно	амбулаторно,	а	не	за	моде-
лями	лікування,	що	базуються	здебільшого	на	госпіталізації.
(Умовна	рекомендація,	дуже	низька	вірогідність	доказів)
Для	пацієнтів,	які	отримують	лікування	з	приводу	МРТБ,	рекомендується	децентралізована	модель	надання	
медичної	допомоги,	а	не	централізована	модель.
(Умовна рекомендація, дуже низька вірогідність доказів)

36 Заходи щодо забезпечення прихильності до лікування охоплюють соціальну підтримку, таку як навчання та консультування пацієнтів, матері-
альну підтримку (наприклад, харчування, фінансове заохочення та оплату транспорту); психологічну підтримку; засоби відстеження, такі як 
відвідування вдома або цифрова комунікація з питань здоров'я (наприклад, SMS, телефонний дзвінок); контроль прийому лікарських засо-
бів; і навчання персоналу. Втручання потрібно обирати на підставі оцінювання індивідуальних потреб пацієнта, ресурсів медичного закладу 
та умов для його впровадження.

39 Відповідні варіанти проведення лікування охоплюють різні форми підтримки лікування, такі як лікування з відеопідтримкою та регулярна 
надомна підтримка під час лікування.

40 Індикатори передбачають спілкування з пацієнтом, у тому числі через SMS, телефонні (голосові) дзвінки або відвідування вдома.
41 Цифровий контролер прийому лікарських засобів — це пристрій, який здатен вимірювати час між відкриваннями коробки з таблетками. 

Контролер прийому лікарських засобів може мати звукові нагадування або надсилати SMS, щоб нагадати пацієнтові про прийом ліків,  
а також записувати, коли коробка з таблетками відкривається.

42 Матеріальна підтримка може бути продовольчою або фінансовою, такою як харчування, продовольчі набори, харчові добавки, талони на хар-
чування, транспортні субсидії, допомога на проживання, житлові пільги або фінансові бонуси. Ця підтримка спрямована на покриття непря-
мих витрат пацієнтів або осіб, що їх супроводжують, для доступу до медичних послуг, і, можливо, на пом'якшення наслідків втрати доходу, 
пов'язаної з хворобою.

43 Психологічною підтримкою можуть бути сеанси консультування чи підтримка групи пацієнтів з ТБ.
44 Навчання персоналу може охоплювати навчання прихильності до лікування, діаграми або візуальні нагадування, освітні інструменти  

та настільні засоби для ухвалення рішень і нагадування.
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

7.ОСОБЛиВІСиТУАцІЇ
У	 цей	 розділ	 включені	 чинні	 рекомендації	

ВООЗ,	які	застосовуються	до	дітей	і	підлітків	у	
особливих	 ситуаціях,	 наприклад,	 щодо	 ведення	
ТБ	 у	 контексті	 ВІЛ-інфекції	 або	 неповноцінного	
харчування,	а	також	щодо	оптимального	вигодову-
вання	дітей	грудного	віку,	народжених	ТБ-ін		фі-
кованими	матерями.	Рекомендації	були	об’єд	нані	
з	кількох	чинних	настанов	ВООЗ	щодо	коінфек-
ції	 ТБ/ВІЛ	 та	 харчування,	 а	 саме	 з	 Політики 
ВООЗ щодо спільної діяльності з бо  роть би з ТБ/
ВІЛ: настанова для національних програм та інших 
зацікавлених сторін [124],	 Зведеної наста нови з 

профілактики, тестування, ліку вання, надання 
послуг та моніторингу ВІЛ: рекомендації для 
підходу до громадського здоров’я, липень 2021 р. 
[125], Настанови: оновлена інфор мація про лі  ку
вання тяжкого гострого стану неповноцінного 
харчування в немовлят і дітей [60] та Настанови: 
нутритивна терапія та під тримка хворих на 
туберкульоз, 2013 р. [126].	Для	отримання	додат-
кової	 інформації	 стосовно	 кожної	 рекомендації,	
включно	 з	 примітками,	 джерелом	 доказів,	 об	-
ґрунтуванням,	міркуваннями	щодо	підгруп,	впро-
вадження,	моніторингу	та	оцінювання,	зверніться	
до	вихідної	настанови	або	ПОЗ	щодо	ТБ	ВООЗ.

Таблиця 8.РекомендаціїВООЗщодокоінфекціїТБ/ВІЛтахарчуваннядітейіпідлітків

ПолітикиВООЗщодоспільноїдіяльностізборотьбизТБ/ВІЛ:настановадлянаціональнихпрограмтаінших
зацікавленихсторін,2012р.[124]

Рутинне	тестування	на	ВІЛ	потрібно	пропонувати	всім	пацієнтам	із	передбачуваним	і	діагностованим	ТБ.
(Настійна рекомендація, низька вірогідність доказів)

Зведенанастановазпрофілактики,тестування,лікування,наданняпослугтамоніторингуВІЛ:
рекомендаціїдляпідходудогромадськогоздоров’я,липень2021року[125]
Профілактикакотримоксазоломунемовлят,дітейіпідлітків,якіживутьзВІЛ

Немовлятам,	дітям	і	підліткам	з	ВІЛ	рекомендується	профілактика	котримоксазолом	незалежно	від	клінічних	та	
імунних	станів.	Пріоритет	потрібно	віддавати	всім	дітям	віком	до	5	років,	незалежно	від	кількості	клітин	CD4	або	
клінічної	стадії,	а	також	дітям	із	тяжкою	або	пізньою	стадією	ВІЛ-інфекції	(клінічна	стадія	3	або	4	за	класифікацією	
ВООЗ)	та/або	дітям	з	кількістю	клітин	CD4	350	клітин/мм3.
(Настійна рекомендація, висока вірогідність доказів)
В	умовах	високої	поширеності	малярії	та/або	тяжких	бактеріальних	інфекцій	профілактика	котримоксазолом	
повинна	продовжуватися	до	досягнення	повноліття,	незалежно	від	того,	чи	проводиться	АРТ.
(Умовна рекомендація, помірна вірогідність доказів)
В	умовах	низької	поширеності	як	малярії,	так	і	бактеріальних	інфекцій	профілактика	котримоксазолом	може	бути	
припинена	для	дітей	віком	5	років	і	старше,	які	клінічно	стабільні	та/або	мають	вірусну	супресію	на	тлі	АРТ	
протягом	не	менш	як	6	міс	і	мають	кількість	клітин	CD4	>	350	клітин/мм3.	
(Настійна рекомендація, дуже низька вірогідність доказів).
Профілактика	котримоксазолом	рекомендується	дітям	віком	4—6	тиж,	що	зазнали	впливу	ВІЛ,	і	повинна	продов-
жуватися,	доки	ВІЛ-інфекція	не	буде	виключена	за	допомогою	відповідного	віку	аналізу	на	ВІЛ	для	встановлення	
остаточного	діагнозу	після	повного	припинення	грудного	вигодовування.
(Настійна рекомендація, дуже низька вірогідність доказів)
Рутинна	профілактика	котримоксазолом	повинна	призначатися	всім	людям,	які	живуть	з	ВІЛ,	і	хворим	на	тубер-
кульоз,	незалежно	від	кількості	клітин	CD4.
(Настійна рекомендація, висока вірогідність доказів)

ЗагальнірекомендаціїщодовідповідностіпацієнтівкритеріямдляпроведенняАРТ

АРТ	потрібно	починати	всім	людям,	які	живуть	з	ВІЛ,	незалежно	від	клінічної	стадії	за	класифікацією	ВООЗ	та	за	
будь-якої	кількості	клітин	CD4.
•	Вагітні	жінки	та	жінки,	що	годують	груддю	(Загальна рекомендація, помірна вірогідність доказів)
•	Підлітки	(Умовна рекомендація, низька вірогідність доказів)
•	Діти,	які	живуть	із	ВІЛ,	віком	від	одного	року	до	10	років	(Умовна рекомендація, низька вірогідність доказів)
•	Немовлята,	діагностовані	на	першому	році	життя	(Настійна рекомендація, помірна вірогідність доказів)
Усім	людям,	які	живуть	із	ВІЛ,	після	підтвердження	діагнозу	ВІЛ	та	клінічного	обстеження	потрібно	пропонувати	
швидкий	початок	АРТ.
(Настійна рекомендація, висока вірогідність доказів для дорослих і підлітків; низька вірогідність доказів для дітей)
Швидкий	початок	визначається	протягом	семи	днів	після	встановлення	діагнозу	ВІЛ;	людям	з	пізніми	стадіями	
ВІЛ-інфекції	треба	віддавати	пріоритет	для	оцінювання	та	початку	АРТ.
(Настійна рекомендація, висока вірогідність доказів для дорослих і підлітків; низька вірогідність доказів для дітей)
Людям,	які	готові	розпочати	лікування,	потрібно	пропонувати	розпочати	АРТ	того	самого	дня.	
(Настійна рекомендація, висока вірогідність доказів для дорослих і підлітків; низька вірогідність доказів для дітей)
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Продовження табл. 8

ТермінипроведенняАРТудітейіпідлітківзТБ

У	підлітків	та	дітей,	які	живуть	з	ВІЛ,	АРТ	потрібно	починати	якомога	раніше,	протягом	2	тиж	після	початку	ліку-
вання	ТБ,	незалежно	від	кількості	лімфоцитів	CD4	(за	винятком	випадків,	коли	з’являються	ознаки	та	симптоми	
менінгококової	інфекції). 
(Підлітки: настійна рекомендація, низька або помірна вірогідність доказів; діти та немовлята: настійна 
рекомендація, дуже низька вірогідність доказів)
АРТ	потрібно	відкласти	щонайменше	на	4	тиж	(й	розпочати	протягом	8	тиж)	після	початку	лікування	ТБ	менінгіту

СхемиАРТпершогоряду

Долутегравір	(DTG)	у	комбінації	з	нуклеозидним	інгібітором	зворотної	транскриптази	(НІЗТ)	рекомендується		
як	схема	першого	ряду,	якій	віддається	перевага,	для	людей,	які	живуть	з	ВІЛ,	котрі	розпочинають	АРТ.
•	Підлітки	(Настійна рекомендація, помірна вірогідність доказів)
•	Немовлята	та	діти	зі	схваленим	дозуванням	DTG	(Умовна рекомендація, низька вірогідність доказів)
Схема	на	основі	ралтегравіру	(RAL)	може	бути	рекомендована	як	схема	першого	ряду	для	новонароджених,	якій	
віддається	перевага.
(Умовна рекомендація, дуже низька вірогідність доказів)

СхемиАРТдругогоряду

DTG	у	комбінації	з	оптимізованою	основою	НІЗТ	можуть	бути	рекомендовані	як	схема	лікування	другого	ряду,	
якій	віддається	перевага,	для	людей,	які	живуть	з	ВІЛ,	для	котрих	не	ефективні	схеми,	в	основі	яких	не	DTG.
•	Підлітки	(Умовна рекомендація, помірна вірогідність доказів)
•	Діти	зі	схваленим	дозуванням	DTG	(Умовна рекомендація, низька вірогідність доказів)
Посилені	інгібітори	протеази	в	комбінації	з	оптимізованою	основою	НІЗТ	рекомендуються	як	схема	лікування	дру-
гого	ряду,	якій	віддається	перевага,	для	людей,	які	живуть	з	ВІЛ,	для	котрих	не	ефективні	схеми,	в	основі	яких	DTG.
(Настійна рекомендація, помірна вірогідність доказів)

Настанова:оновленнящодолікуваннятяжкогогострогостанунеповноцінногохарчуваннявнемовлятідітей,2013р.[60]

Немовлята	з	гострим	станом	неповноцінного	харчування,	госпіталізовані	для	стаціонарного	лікування,	повинні	
отримувати	парентеральні	антибіотики	для	лікування	можливого	сепсису	та	відповідну	терапію	інших	медичних	
ускладнень,	таких	як	туберкульоз,	хірургічні	втручання	в	разі	ВІЛ	або	інвалідність.
(Настійна рекомендація, дуже низька вірогідність доказів)

Настанова:нутритивнатерапіятапідтримкахворихнатуберкульоз,2013р.[126]

Лікування тяжкого гострого стану неповноцінного харчування

Діти	шкільного	віку	та	підлітки	(віком	5—19	років),	а	також	дорослі,	включно	з	вагітними	жінками	та	жінками,	які	
годують	груддю,	з	туберкульозом	і	тяжким	гострим	станом	неповноцінного	харчування	(дуже	низький	ІМТ	для	
віку)	повинні	отримувати	терапію	відповідно	до	рекомендацій	ВООЗ	щодо	лікування	тяжкого	гострого	стану	
неповноцінного	харчування.
(Настійна рекомендація, дуже низька вірогідність доказів)
Дітей	віком	до	5	років	з	ТБ-хворобою	та	тяжким	гострим	станом	неповноцінного	харчування	(окружність	середини	
плеча	понад	115	мм	або	співвідношення	маси	тіла	до	зросту/довжини	більше	ніж	на	три	Z-оцінки	нижче	за	медіану	
стандартів	зросту	дітей	ВООЗ	або	з	будь-яким	ступенем	двобічного	м’якого	набряку)	потрібно	лікувати	відповідно	
до	рекомендацій	ВООЗ	щодо	терапії	тяжкого	гострого	стану	неповноцінного	харчування	в	дітей	віком	до	5	років.
(Настійна рекомендація, дуже низька вірогідність доказів)

Лікування помірної недостатності харчування

Дітей	і	підлітків	шкільного	віку	(5—19	років)	та	дорослих,	у	тому	числі	жінок,	що	годують	груддю,	які	мають	
ТБ-хворобу	та	помірну	недостатність	харчування	та	в	котрих	не	вдалося	відновити	нормальний	індекс	маси	тіла	
після	2-місячного	лікування	ТБ,	а	також	тих,	хто	втрачає	вагу	протягом	лікування	ТБ,	треба	оцінювати	щодо	при-
хильності	до	лікування	та	супутніх	захворювань.	Вони	також	повинні	пройти	оцінювання	харчування	та	консуль-
тування,	а	також,	за	наявності	показань,	їм	повинні	бути	надані	багаті	на	поживні	речовини	або	збагачені	поживни-
ми	речовинами	додаткові	продукти,	необхідні	для	відновлення	нормального	нутритивного	статусу.
(Умовна рекомендація, низька вірогідність доказів)
Діти	віком	до	5	років	із	ТБ-хворобою	та	помірною	недостатністю	харчування	повинні	лікуватися	так	само,	як	і	будь-які	
інші	діти	з	помірною	недостатністю	харчування.	Це	охоплює	забезпечення	наявними	на	місці	харчовими	продуктами,	
що	багаті	на	поживні	речовини,	або	збагаченими	добавками,	щоб	відновити	відповідне	співвідношення	маси	й	зросту.
(Настійна рекомендація, дуже мало вірогідних доказів)
Пацієнтів	з	мультирезистентним	ТБ	та	помірною	недостатністю	харчування	потрібно	забезпечити	наявними	в	кра-
їні	багатими	на	поживні	речовини	або	збагаченими	поживними	речовинами	додатковими	продуктами,	необхідни-
ми	для	відновлення	нормального	нутритивного	статусу.
(Настійна рекомендація, дуже низька вірогідність доказів)
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•	 Належно	 сплановані	 клінічні	 випробування	
для	отримання	даних	про	важливі	для	пацієн-
тів	 результати	 скринінгу	 на	 туберкульоз	 у	
дітей.

Діагностичніпідходи

 •	Зовнішня	 валідація	 нещодавно	 розроблених	
інтегрованих	 алгоритмів	 ухвалення	 рішення	
про	 лікування,	 в	 тому	 числі	 для	 особливих	
груп	пацієнтів	та	в	різних	умовах.

•	 Впровадження/операційне	дослідження	вико-
ристання	 та	 впливу	 нещодавно	 розроблених	
інтегрованих	 алгоритмів	 ухвалення	 рішення	
про	 лікування,	 в	 тому	 числі	 способів	 їхньої	
адаптації	 до	 місцевих	 епідеміологічних	 умов	
(таких	 як	 умови	 з	 різним	 тягарем	 ТБ,	 різні	
заклади	охорони	здоров’я,	включно	з	умовами	
з	обмеженим	доступом	до	РОГК).

•	 Дослідження	 моделювання	 для	 визначення	
потенційного	 впливу	 алгоритмів	 ухвалення	
рішення	про	лікування	на	виявлення	випадків	
захворювання	й	початок	лікування.

•	 Якісні	 дослідження	 клініко-економічної	 до	-
ціль	ності	та	прийнятності	нещодавно	розроб-
лених	 інтегрованих	 алгоритмів	 ухвалення	
рішень	про	лікування	серед	відповідних	заці-
кавлених	сторін	у	різних	умовах.

•	 Дослідження	точності	діагностичних	тестів	та	
дослідження	ефективності	алгоритмів	діагнос-
тики	ПЛТБ.

8.ПРІОРиТЕТиМАЙБУТНІХДОСЛІДЖЕНЬ

У	цей	розділ	включені	прогалини	в	досліджен-
нях	або	пріоритети,	які	були	виявлені	членами	
ГРН	 під	 час	 розгляду	 фактичних	 даних,	 по	-
в’язаних	із	кожним	із	запитань	PICO.	Усунення	
виявлених	прогалин	у	дослідженнях	може	нада-
ти	 інформацію	для	розробки	питань	майбутніх	
досліджень,	які	можуть	покращити	профілакти-
ку	 та	 лікування	 ТБ.	 Цей	 перелік	 пріоритетів	
досліджень	 не	 є	 вичерпним;	 але	 він	 доповнює	
поточну	 програму	 досліджень,	 викладену	 в	
Пріоритетах досліджень у галузі туберкульозу в 
дітей [127]	та	інших	настановах	ВООЗ.

Скринінг на ТБ	(адаптовано	зі	Зведеної наста
нови ВООЗ із туберкульозу. Модуль 2: Скринінг — 
систематичний скринінг на туберкульоз)
•	 Дослідження,	в	яких	було	б	оцінено	викорис-

тання	рекомендованих	ВООЗ	молекулярних	
діагностичних	 експрес-тестів	 для	 скринінгу	
дітей	і	підлітків.

•	 Більше	досліджень	 і	розробок	у	галузі	ефек-
тивніших	 засобів	 та	 підходів	 скринінгу	 для	
використання	 в	 дітей	 і	 підлітків	 (підходи	
скринінгу,	націлені	на	конкретні	та	певні	віко-
ві	діапазони,	включно	з	немовлятами	віком	до	
12	 міс,	 дітьми	 віком	 до	 10	 років	 та	 особами	
віком	10—19	років).

•	 Дані	для	визначення	частоти,	з	якою	потрібно	
проводити	скринінг	серед	підгруп	дітей	із	най-
вищим	ризиком	ТБ.

Щоденна	добавка	полімікронутрієнтів	у	кількості,	що	дорівнює	1-кратному	рекомендованому	споживанню	пожив-
них	речовин,	повинна	бути	призначена	в	ситуаціях,	коли	збагачені	або	додаткові	харчові	продукти	повинні	бути	
надані	відповідно	до	стандартного	лікування	помірної	недостатності	харчування,45

		але	вони	недоступні.
(Умовна рекомендація, дуже низька вірогідність доказів)

Скринінг харчування як частина відстеження контактів

В	умовах,	де	здійснюється	відстеження	контактів,	побутові	контактні	особи	пацієнтів	з	ТБ-хворобою,	повинні	про-
ходити	скринінг	та	оцінювання	харчування	в	рамках	відстеження	контактів.	Якщо	виявлено	неповноцінне	харчу-
вання,	таких	людей	потрібно	лікувати	відповідно	до	рекомендацій	ВООЗ.
(Умовна рекомендація, дуже низька вірогідність доказів)
Примітка:
•	Немає	жодних	доказів	того,	що	нутритивне	лікування	гострого	стану	неповноцінного	харчування	у	хворих	на	ТБ	

має	відрізнятися	від	такого	лікування	в	пацієнтів	без	ТБ.
•	Занепокоєння	щодо	втрати	ваги	або	неможливості	набрати	вагу	має	стати	приводом	для	подальшого	клінічного	

обстеження	(наприклад,	щодо	резистентності	до	протитуберкульозних	препаратів,	поганої	прихильності	до	ліку-
вання,	наявності	супутніх	захворювань)	та	оцінювання	харчування	для	визначення	найвідповідніших	втручань.

•	Ретельніший	моніторинг	харчування	та	ранній	початок	нутритивної	підтримки	(до	завершення	перших	2	місяців	
лікування	ТБ)	потрібно	розглянути,	якщо	нутритивний	показник	наближається	до	порогового	значення	для	діа-
гностики	тяжкої	недостатності	харчування.

45 Добавка піридоксину рекомендується разом з лікуванням ізоніазидом для всіх вагітних жінок (або тих, хто годує груддю), а також для людей 
із такими захворюваннями, як ВІЛ-інфекція, алкогольна залежність, неповноцінне харчування, цукровий діабет, хронічні захворювання 
печінки або ниркова недостатність. Добавка піридоксину разом із лікуванням ізоніазидом не аналізувалися для настанови щодо нутритивної 
терапії та підтримки 2013 р.

Закінчення табл. 8
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Використання тесту Xpert Ultra зі зразками  
шлункового аспірату або калу для діагностики 
ТБ легень у дітей	 (адаптовано з Настанови з 
експресдіагностики 2021 р. [16] та Пріоритетів 
досліджень у галзу туберкульозу в дітей 2018 р. 
[127])
•	 Оцінювання	переваг	і	прирістного	результату	

комбінування	кількох	типів	зразків.	Об		ме	жені	
дані	свідчать	про	те,	що	використання	неінва-
зивних	зразків	(кал)	можна	порівняти	з	тра-
диційними	шлунковими	зразками	або	зразка-
ми	індукованого	мокротиння.

•	 Додаткові	операційні	та	якісні	дослідження	для	
визначення	найкращого	підходу	до	менш	інва-
зивного	збирання	зразків	у	дітей,	у	тому	числі:	
дослідження	щодо	впровадження	методу	від-
смоктування	для	носоглоткової	аспіра	ції,	що	
підходить	для	умов	з	низьким	рівнем	кваліфі-
кації	персоналу	або	обмежених	ресурсів;	дос-
лід	ження	використання	калу	як	діагностично-
го	 зразка	 в	 рамках	 алгоритмів	 ухвалення	
рішення	про	лікування;	визначення	лаборатор-
них	 протоколів,	 які	 успішно	 поєднують	 про-
стоту	впровадження	та	ефективність	діагнос-
тики;	 й	 вплив	 аналізу	 використання	 зразків	
калу	на	важливі	для	пацієнта	результати.

•	 Ідентифікація,	 оцінювання	 та	 валідація	 біо-
маркерів,	 пов’язаних	 із	 господарем	 і	 патоге-
ном,	 у	 дітей	 як	 потенційних	 нових	 тестів	 на	
ТБ-інфекцію,	ТБ-хворобу,	ризик	прогресуван-
ня	захворювання	та	відповідь	на	лікування	в	
дітей,	 які	 в	 ідеалі	 потребують	 неінвазивних	
зразків	та	призначені	для	експрес-діагностики.

•	 Оптимізація	поточного	еталонного	мікробіо-
логічного	 стандарту	 шляхом	 покращення	 та	
гармонізації	збирання	зразків;	підтримка	лабо-
раторних	досліджень	для	поліпшення	обробки	
зразків	 задля	 оптимізації	 діагностичних	 ре	-
зультатів	із	використанням	сучасних	методів	
аналізу;	й	покращення	фенотипічного	й	гено-
типічного	тестування	медикаментозної	чутли-
вості	з	використанням	клінічних	зразків	дітей,	
у	тому	числі	зразків	калу.

•	 Якісні	дослідження	аспектів	діагностичних	з	
погляду	рівності	пацієнтів	у	питаннях	охорони	
здоров’я,	прийнятності	та	клініко-економічної	
доцільності,	включно	з	типами	зразків	та	діа-
гностичними	засобами.

Чотиримісячнасхемалікуваннядітейіпідлітків
знетяжкимчутливимТБ

•	 Вагоміші	 докази	 можливості	 встановлення	
діагнозу	нетяжкого	чутливого	ТБ	в	дітей	і	під-
літків	в	умовах	відсутності	доступу	до	діагнос-
тичних	засобів,	зокрема	за	відсутності	можли-
вості	проведення	РОГК.

•	 Оцінювання	суспільних	витрат,	у	тому	числі	
прямих	і	непрямих	витрат	на	хворих	на	ТБ,	в	
разі	 застосування	 коротших	 схем	 лікування	
чутливого	 ТБ	 (включно	 з,	 але	 не	 обмежую-
чись,	 транспортними	 витратами	 та	 втратою	
доходу	сім’ї).

•	 Автоматизоване	програмне	забезпечення	для	
зчитування	РОГК,	в	тому	числі	для	диферен-
ціації	 тяжких	 і	 нетяжких	 форм	 внутрішньо-
грудного	ТБ	в	дітей.

СхемилікуванняМРТБ/Риф-ТБудітей

Бедаквілін
•	 Результати	лікування	дітей	із	МРТБ/Риф-ТБ	

різного	віку,	які	б	отримували	коротші	та	три-
валіші	цілковито	пероральні	схеми,	що	містять	
бедаквілін.

•	 Дослідження,	спрямовані	на	оптимізацію	доз	
бідаквіліну	в	дітей.

•	 Спеціальний	аналіз	економічної	ефективності	
використання	бедаквіліну	в	дітей.

•	 Дослідження,	в	яких	були	б	вивчені	механізми	
набуття	резистентності	до	бедаквіліну	та	гене-
тичні	маркери	для	визначення	резистентності	
(ці	дані,	ймовірно,	будуть	отримані	в	резуль-
таті	досліджень	за	участі	дорослих	із	МРТБ/
Риф-ТБ,	 але	 матимуть	 значення	 для	 дітей	 і	
підлітків).

•	 Дослідження,	 пов’язані	 з	 ФК	 та	 безпекою,	 в	
яких	 була	 б	 вивчена	 оптимізація	 тривалості	
використання	бедаквіліну	в	дітей.

•	 Дослідження,	 пов’язані	 з	 ФК	 та	 безпекою,	 в	
яких	було	б	вивчене	одночасне	застосування	
бедаквіліну	та	деламаніду	в	дітей.

•	 Якісне	дослідження	щодо	прийнятності,	рівно-
сті	 в	 питаннях	 охорони	 здоров’я	 та	 клініко-
економічної	доцільності.
Деламанід

•	 Дані	про	довгострокову	безпеку	деламаніду	та	
побічні	реакції	на	деламанід,	особливо	пов’яза-
ні	з	сигналами	безпеки	з	боку	нервової	систе-
ми	та	психіки.

•	 Дослідження,	спрямовані	на	оптимізацію	дозу-
вання	деламаніду	в	дітей	(деякі	дослідження	
вже	 розпочато,	 наприклад,	 IMPAACT	 P2005,	
«Від	крите	одногрупове	дослідження	фази	I/II	
для	оцінювання	ФК,	безпеки	та	переносності	
деламаніду	в	комбінації	з	оптимізованою	бага-
токомпонентною	фоновою	схемою	лікування	
МРТБ	у	ВІЛ-інфікованих	і	ВІЛ-неінфікованих	
дітей	з	МРТБ)».

•	 Спеціальні	дослідження	економічної	ефектив-
ності	застосування	деламаніду	в	дітей.

•	 Дослідження,	в	яких	були	б	вивчені	механізми	
набуття	резистентності	до	деламаніду	та	гене-
тичні	маркери	для	визначення	резистентності.
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•	 Дослідження,	 пов’язані	 з	 ФК	 та	 безпекою,	 в	
яких	 була	 б	 вивчена	 оптимізація	 тривалості	
застосування	деламаніду	в	дітей.
Лікування передбачуваного або бактеріоло-

гічно підтвердженого чутливого ТБ менінгіту в 
дітей і підлітків
•	 Порівняльні	 дані	 щодо	 ефективності	 та	 без-

пеки	короткої	інтенсивної	та	стандартної	схем	
лікування.

•	 Дозування	 для	 коротшої	 інтенсивної	 схеми	 та	
альтернативних	 схем,	 що	 знаходяться	 в	 стадії	
дослідження,	включно	зі	схемами,	які	включають	
вищі	дози	препаратів,	ніж	рекомендовані	зараз.

•	 Міркування	щодо	рівності	пацієнтів	у	питан-
нях	охорони	здоров’я,	включно	з	рівним	досту-
пом	 до	 препаратів	 для	 короткострокової	 ін	-
тенсивної	схеми.

•	 Економічна	 ефективність	 коротших	 схем	 у	
порівнянні	з	поточним	стандартом	лікування.

•	 Клініко-економічна	 доцільність	 і	 прийнят-
ність	схем	лікування	ТБМ.

•	 Дослідження	наслідків	ТБМ	(включно	з	ти	пом	
і	тяжкістю	наслідків,	а	також	можливостями	
їхнього	 запобігання	 або	 лікування),	 а	 також	
об’єктивні	показники	якості	життя/функціо-
нальності	після	лікування.

•	 Одночасне	призначення	протизапальних	засо-
бів	у	разі	лікування	дітей	і	підлітків	із	ТБМ.

•	 Оптимальні	схеми	лікування	ТБМ	у	Д(П)ЖВ.

Моделіпротитуберкульозноїмедичноїдопомоги
длядітейіпідлітків

Децентралізація протитуберкульозних послуг 
для дітей і підлітків з ознаками та симптомами
•	 ТБ,	а	також	для	дітей	і	підлітків,	які	зазнали	

впливу	ТБ.
•	 Економічна	 ефективність	 децентралізації/

інтеграції	для	виявлення	випадків	і	проведен-
ня	ПЛТ.

•	 Вплив	децентралізації	послуг	на	рівність	паці-
єнтів	у	питаннях	охорони	здоров’я.

•	 Прийнятність	і	клініко-економічна	доцільність	
децентралізованих	 підходів	 до	 лікування	 ТБ	
у	 дітей	 і	 підлітків	 для	 виявлення	 випадків	
захворювання	та	проведення	ПЛТ.

Сімейно-орієнтовані інтегровані послуги для 
дітей і підлітків з ознаками та симптомами ТБ, 
а також для дітей і підлітків, що зазнали впли-
ву ТБ
•	 Докладний	опис	нині	чинних	сімейно-орієн-

тованих	інтегрованих	послуг;	супутні	витрати	
та	економічна	ефективність.

•	 Дослідження	впровадження	компонентів	цих	
втручань;	оцінювання	реального	впроваджен-
ня	цих	програм.

•	 Клініко-економічна	 доцільність	 і	 прийнят-
ність	 сімейно-орієнтованих	 інтегрованих	
послуг	та/або	децентралізованих	підходів	до	
протитуберкульозної	медичної	допомоги	для	
дітей	і	підлітків,	хворих	на	ТБ,	для	виявлення	
випадків	захворювання	й	проведення	ПЛТ	у	
різних	умовах	з	погляду	хворого	на	ТБ,	особи,	
яка	 здійснює	 догляд,	 і	 закладу	 охорони	
здоров’я.

•	 Витрати	та	непосильні	витрати.
•	 Оцінювання	економічної	ефективності	сімей-

но-орієнтованих	 інтегрованих	 послуг	 та/або	
децентралізованих	 підходів	 з	 урахуванням	
нині	наявних	ресурсів	(деякі	моделі	припус-
кають,	що	ці	втручання	ґрунтуються	на	поточ-
них	структурах,	які	можуть	бути	відсутні).

•	 Результати,	 що	 становлять	 інтерес:	 початок	
ПЛТ;	кількість	додатково	діагностованих	дітей	
і	 підлітків;	 затримка,	 утримання	 пацієнтів	 у	
системі	надання	медичної	допомоги,	завершен-
ня	лікування;	клінічні	результати	(наприклад,	
успіх	лікування);	стигма,	пов’язана	з	якісними	
дослідженнями,	 наслідки	 для	 психічного	
здоров’я,	перерви	в	навчанні,	рівність	пацієнтів	
у	питаннях	охорони	здоров’я.

•	 Оцінювання	результатів,	що	становлять	інте-
рес,	із	використанням	досліджень	із	рандомі-
зованим/нерандомізованим	 дизайном	 і	 якіс-
ним	дизайном.

•	 Вихідне	 оцінювання	 потреб	 громади,	 спри-
йняття	громади	щодо	лікування	та	профілак-
тики	ТБ	у	дітей	і	підлітків.

•	 Дослідження	якості	діагностики	ТБ	у	дітей	—	
розв’язання	проблем	як	гіподіагностики,	так	і	
гіпердіагностики.

Зі списком літератури можна ознайомитися  
на сайті журналу http://tubvil.com.ua

Tuberkuluz 3_2022.indd   103 15.09.2022   13:12:04



104 ISSN 2220-5071 (Print), ISSN 2522-1094 (Online) • Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛінфекція • № 3 (50) • 2022

НЕКРОЛОГИ

23	 липня	 2022	 року	 внаслідок	 тривалої	 тяжкої	
хвороби	пішов	із	життя	багаторічний	завідувач	
кафедри	фтизіатрії	з	курсом	клінічної	імунології	
та	алергології	Вінницького	національного	медич-
ного	університету	 імені	М.І.	Пирогова,	лауреат	
Державної	премії	України,	доктор	медичних	наук,	
професор	Борис	Михайлович	Пухлик.

Б.М.	Пухлик	—	відомий	вітчизняний	алерго-
лог	та	фтизіатр,	науковець,	педагог.	Він	зробив	
величезний	внесок	у	розвиток	алергологічної	та	
фтизіатричної	служби	України.	За	майже	50	ро	-
ків	 роботи	 на	 різних	 посадах	 надав	 ефективну	
лікарську	та	консультативну	допомогу	десяткам	
тисяч	пацієнтів.	Він	був	членом	редакційних	рад	
численних	фахових	медичних	журналів,	зокрема	
«Українського	 пульмонологічного	 журналу»,	
журналів	 «Астма	 та	 алергія»,	 «Імунологія	 та	
алергологія»,	«Ринологія»,	«Клінічна	імунологія.	
Алергологія.	 Інфектологія»,	 медичної	 газети	
«Здоров’я	 України»	 тощо.	 Автор	 і	 співавтор	
понад	400	наукових	праць,	зокрема	16	моногра-
фій,	30	патентів	на	винаходи,	понад	20	методич-
них	рекомендацій,	підручників	та	посібників.

Протягом	багатьох	років	Борис	Михайлович	
був	 членом	 спеціалізованої	 вченої	 ради	
Д	 26.552.01	 при	 ДУ	 «Національний	 інститут	
фтизіатрії	і	пульмонології	імені	Ф.Г.	Яновського	
НАМ	України»	і	надав	консультативну	допомогу	
багатьом	молодим	вченим.	

За	роки	роботи	на	кафедрі	Б.М.	Пухлик	вирос-
тив	плеяду	вчених,	які	нині	з	успіхом	продовжу-
ють	наукову,	викладацьку	та	лікувальну	роботу	
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Пам’яті  
Бориса Михайловича Пухлика

у	рідному	університеті,	а	також	в	інших	медич-
них	та	наукових	закладах.	Учнями	Бориса	Ми	-
хай	ловича	є	1	доктор	наук	та	19	кандидатів	наук.	
Він	 був	 ініціатором	 створення	 наукових	 това-
риств	(імунологів,	алергологів	та	спеціалістів	з	
імунореабілітації,	алергологів	та	фахівців	з	аст-
ми,	Асоціації	алергологів	України,	яку	протягом	
багатьох	 років	 очолював,	 віддаючи	 цій	 справі	
багато	сил	і	уваги).

Б.М.	 Пухлик	 народився	 11	 травня	 1945	 р.	 в	
м.	 Свердловську	 (нині	 Довжанськ)	 Луганської	
області.	У	1946	р.	родина	переїхала	до	м.	Жито-
мира,	де	Борис	з	успіхом	закінчив	середню	шко-
лу.	 Постійно	 займався	 спортом,	 мав	 перший	
спортивний	розряд	з	баскетболу,	виявляв	непо-
гані	музичні	здібності.	Був	лауреатом	республі-
канського	 конкурсу	 зі	 співу.	 Однак	 вирішив	
ста	ти	лікарем.	У	1963	р.	вступив	на	педіатричний	
факультет	 Вінницького	 медичного	 інституту	
імені	М.І.	Пирогова,	якій	закінчив	у	1969	р.	Був	
одним	з	кращих	студентів	курсу,	очолював	інсти-
тутську	 самодіяльність,	 але	 за	 направленням	
разом	з	молодою	дружиною	поїхав	працювати	в	
село,	де	поєднував	посаду	старшого	лікаря	про-
титуберкульозного	санаторного	закладу	і	педіат-
ра	 дільничної	 лікарні.	 Саме	 тут,	 в	 умовах	 сіль-
ської	 медицини,	 зібрав	 матеріал	 для	 кандидат-
ської	дисертації	із	фтизіатрії,	яку	під	керівницт-
вом	 професора	 Бориса	 Абрамовича	 Березов-
ського	захистив	у	1977	р.	Як	здібного	організа-
тора	практичної	охорони	здоров’я	його	у	1976	р.	
перевели	 на	 роботу	 до	 Вінницького	 обласного	
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відділу	охорони	здоров’я.	Пізніше	Б.М.	Пухлика	
було	включено	до	резерву	кадрів	міністра	охоро-
ни	здоров’я	і	у	молодого	фахівця	з’явилася	пер-
спектива	стати	керівником	великого	медичного	
закладу.	 Однак	 він	 обирає	 науку	 і	 у	 1977	 р.	 за	
конкурсом	 обирається	 на	 посаду	 асистента	 ка	-
фед	ри	фтизіатрії	Вінницького	медичного	інсти-
туту	імені	М.І.	Пирогова.	

Вирішальною	для	долі	Б.М.	Пухлика	у	меди-
цині	стала	зустріч	з	видатним	подружжям	–	про-
фесорами	 Олександром	 Самійловичем	 Мамо-
латом	 і	 Катериною	 Федорівною	 Чернушенко.	
Практично	одразу	після	зарахування	на	кафедру	
Борис	Михайлович	починає	цікавитися	пробле-
мами	алергології.	У	1980—1981	рр.	він	організу-
вав	 проведення	 одного	 з	 масштабних	 клініко-
епідеміологічних	досліджень	у	галузі	алергології	
у	 Вінницькій	 області.	 На	 підставі	 матеріалів	
цього	та	інших	досліджень	на	стику	фтизіатрії	та	
алергології	 у	 1985	 р.	 він	 захистив	 докторську	
дисертацію	на	тему	«Алергічні	захворювання	у	
хворих	на	туберкульоз».	Після	цього	досліджен-
ня	та	циклу	відповідних	публікацій	і	доповідей	
на	наукових	конференціях	Б.М.	Пухлика	визна-
но	провідним	алергологом	СРСР.	Як	фахівець	у	
галузі	алергології	брав	участь	у	низці	подібних	
досліджень	у	Хакасії,	Бурятії,	Киргизії,	Білорусі,	
виступав	з	доповідями	майже	на	всіх	конферен-
ціях	та	з’їздах	імунологів	і	алергологів,	які	про-
водили	у	СРСР.	У	подальшому	основні	напрями	
наукової	діяльності	Бориса	Михайловича	були	
присвячені	 проблемам	 алергології,	 клінічної	
імунології	та	фтизіатрії.	Ще	під	час	виконання	
дисертаційного	 дослідження	 завдяки	 зусиллям	
Б.М.	Пухлика	вперше	у	світі	створено	алерголо-
гічний	 кабінет	 на	 базі	 Вінницького	 обласного	
протитуберкульозного	диспансеру.	

У	 1986	 р.	 Борис	 Михайлович	 брав	 активну	
участь	 у	 ліквідації	 наслідків	 аварії	 на	 Чорно-
бильській	 АЕС.	 У	 1988	 р.	 він	 був	 ініціатором	
створення	першої	в	Україні	імунологічної	лабо-
раторії	 на	 базі	 Вінницької	 обласної	 дитячої	
лікарні.	 У	 1990—1991	 рр.	 Б.М.	 Пухлик	 розпо-
чинав	друге	клініко-епідеміологічне	дослідження	
у	галузі	алергології	у	Вінницькій	області,	резуль-
тати	якого	свідчили	про	значне	збільшення	час-
тоти	алергійних	захворювань	у	популяції	дитя-
чого	 та	 дорослого	 населення	 області,	 що	 дало	
підставу	говорити	про	необхідність	невідкладно-
го	вдосконалення	алергологічної	допомоги	насе-
ленню	України.

Окрім	 наукової	 роботи,	 Борис	 Михайлович	
продовжував	активно	займатися	педагогічною	та	
організаторською	діяльністю.	У	1991	р.	його	об	-
ра	но	завідувачем	кафедри	фтизіатрії	Вінницько-
го	 медичного	 інституту	 імені	 М.І.	 Пирогова.	

У	1992	р.	він	одним	із	перших	в	Україні	відкривав	
курс	клінічної	імунології	і	алергології	при	кафед-
рі	фтизіатрії.	Разом	з	професором	Б.Й.	Коганом	
створив	 лабораторію	 екологічної	 імунології	 та	
алергології	при	Центральній	науково-дослідній	
лабораторії	 Вінницького	 медичного	 інституту	
імені	 М.І.	 Пирогова	 та	 імунологічний	 центр	 з	
алерго-імунологічною	лабораторією	на	базі	Він-
ницького	обласного	протитуберкульозного	дис-
пансеру.	На	базі	імунологічного	центру	до	1993	р.	
було	обстежено	та	проліковано	близько	16	тис.	
постраждалих	унаслідок	аварії	на	ЧАЕС.	

У	 1993	 р.	 Б.М.	 Пухлик	 створив	 та	 очолив	
перше	 в	 Україні	 підприємство	 з	 виробництва	
препаратів-алергенів	для	діагностики	та	лікуван-
ня	 алергійних	 захворювань	 (ТОВ	 «Імунолог»,	
м.	Вінниця).	

У	1997	р.	ініціював	створення	наукового	това-
риства	 імунологів,	 алергологів	 та	 спеціалістів	 з	
імунореабілітації,	пізніше	—	Асоціації	алергологів	
України	з	метою	захисту	інтересів,	макси	мальної	
реалізації	творчого	потенціалу	і	соціально-право-
вого	захисту	спеціалістів,	зайнятих	у	галузі	алер-
гології.	Обраний	першим	президентом	Асоціації	
алергологів	України,	яку	очолював	до	2019	р.

Найважливішим	 досягненням	 Б.М.	 Пухлика,	
окрім	визначення	поширеності	алергійних	захво-
рювань	в	Україні,	слід	вважати	створення	вітчиз-
няних	 препаратів	 діагностичних	 і	 лікувальних	
алергенів,	 перелік	 яких	 та	 аксесуарів	 до	 них	
нараховує	до	200	найменувань,	що	є	найбільшою	
номенклатурою	в	Європі.	Серед	них	оригінальні	
форми	алергенів	для	парентерального,	перораль-
ного	та	інтраназального	введення,	два	види	ком-
пакт-ланцетів	 для	 виконання	 шкірних	 тестів	 з	
алергенами,	такі	вироби,	як	драже	для	проведен-
ня	алергенспецифічної	імунотерапії,	оригінальні	
ланцети,	набори	для	скринінгу,	діагностики	меди-
каментозної	алергії,	які	не	мають	аналогів	у	світі.	

Борис	 Михайлович	 також	 створив	 або	 вдо-
сконалив	 низку	 діагностичних	 і	 лікувальних	
технологій,	яких	раніше	не	було	або	вони	були	
нерозвиненими	 в	 Україні:	 шкірна	 діагностика	
медикаментозної	алергії,	прик-тест,	пероральна,	
інтраназальна,	 алергенспецифічна	 імунотерапії	
алергенами.	У	складі	колективу	авторів	у	2012	р.	
Б.М.	 Пухлик	 став	 лауреатом	 Державної	 премії	
України	в	галузі	науки	 і	техніки	за	цикл	праць	
«Технології	діагностики	і	лікування	алергічних	
захворювань	 органів	 дихання	 із	 застосуванням	
вітчизняних	 препаратів	 алергенів».	 У	 2013	 р.	
Борис	Михайлович	заснував	приватний	алерго-
імунологічний	 центр	 «Клініка	 професора	 Пух-
лика»,	який	сьогодні	надає	ефективну	медичну	
допомогу	пацієнтам	алергологічного	та	імуноло-
гічного	профілю.	
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Окремо	слід	відзначити	багаторічну	організа-
ційну	 діяльність	 Б.М.	 Пухлика,	 його	 зусилля,	
спрямовані	 на	 розвиток	 алергологічної	 служби	
країни.	Він	дві	каденції	відпрацював	як	голов	ний	
позаштатний	алерголог	МОЗ	України.	Пос	тійно	
співпрацював	з	членом-кореспонден	том	НАМН	
України,	проф.	К.Ф.	Чернушенко,	професорами	
М.М.	Коваленко,	Г.М.	Дранніком,	Л.О.	Яшиною,	
О.І.	Ласицею,	які	до	нього	керували	алергологіч-
ною	 службою	 в	 Україні.	 Разом	 з	 академіком	
НАМН	 України,	 проф.	 Д.І.	 Забо	лот	ним	 Борис	
Михайлович	 створив	 при	 ДУ	 «Інс	титут	 отола-
рингології	імені	проф.	О.С.	Коло	мійченка	НАМН	
України»	Центр	алергійних	захворювань	верхніх	
дихальних	шляхів,	який	став	провідним	алерго-
логічним	закладом	в	Україні.	Зусиллями	науков-
ців	 і	 практичних	 лікарів	 під	 керівництвом	
Б.М.	Пухлика	створено	та	оновлено	вітчизняні	
протоколи	медичної	допомоги	хворим	на	алер-
гійні	захворювання,	формуляри	лікарських	засо-
бів	і	проєкти	відповідних	стандартів.	Він	разом	

з	колегами	представляв	вітчизняну	алергологію	
на	наукових	симпозіумах	у	18	країнах.	

На	 жаль,	 подальшу	 наукову,	 викладацьку	 і	
лікувальну	діяльність	Б.М.	Пухлика	загальмува-
ла	тяжка	хвороба.	Однак	навіть	перебуваючи	на	
лікуванні	за	межами	країни	Борис	Михай	лович	
продовжував	брати	активну	участь	у	житті	алер-
гологічної	спільноти,	займався	публіцистичною	
діяльністю,	яка	відкрила	для	лікарів	та	науковців	
нові	риси	його	таланту.	Він	спілкувався	з	коле-
гами,	його	доповіді	та	привітання	не	одноразово	
були	представлені	на	професійних	форумах.	

За	наведеним	переліком	фактів	приховується	
життя	талановитого,	енергійного,	відданого	своїй	
професії	вченого,	клініциста,	організатора	охоро-
ни	здоров’я,	викладача,	прекрасної	за	душевними	
якостями	 людини.	 Він	 ознаменував	 собою	 цілу	
епоху	в	алергології	та	фтизіатрії,	гідно	продовжу-
ючи	 справу	 своїх	 вчителів	 та	 залишивши	 після	
себе	 учнів	 та	 однодумців.	 Борис	 Ми		хайлович	
Пухлик	назавжди	залишиться	у	нашій	пам’яті.

Правління Асоціації алергологів України

Колектив кафедри фтизіатрії з курсом  
клінічної імунології  та алергології Вінницького національного  

медичного університету імені М.І. Пирогова

Редакційна колегія журналу  
«Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛінфекція»	
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ДО УВАГИ АВТОРІВ

Умо ви пуб лі ка ції в жур на лі  
«Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛінфекція»

Авторські	рукописи	мають	відповідати	умовам	публі-
кацій	 в	 журналі	 «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-
інфекція».	 Умови,	 наведені	 нижче,	 враховують	 вимоги	
МОН	 України	 до	 наукових	 фахових	 видань,	 у	 яких	
публікуються	результати	дисер	тацій	на	здобуття	науко-
вих	 ступенів	 доктора	 і	 кандидата	 наук	 (накази	 МОН	
України	№	1111	від	17.10.2012	р.,	№	1112	від	17.10.2012	р.,	
№	 32	 від	 15.01.2018	 р.),	 а	 також	 вимоги	 Між	народного	
комітету	 редакторів	 медичних	 журналів	 щодо	 автор-
ських	робіт,	поданих	до	біомедичних	видань	(International	
Committee	of	Medical	Journal	Editors).

Статті	 публікуються	 українською	 або	 англійською	
мовами.

Авторські	оригінали	надсилаються	в	електронній	та	
паперовій	 формах	 (обидві	 версії	 ідентичні)	 або	 через	
сайт	журналу.

Окрім	тексту	статті,	автори	обов’язково	подають:
–	індекс	УДК;	назву	статті;	прізвища	та	ініціали	авто-

рів;	 назву	 установи,	 де	 працюють	 автори	 (якщо	 авторів	
кілька	 і	 вони	 працюють	 у	 різних	 закладах,	 необхідно	
цифрами	1,	2,	3	тощо	персоніфікувати	 їх),	міста,	країни	
(для	іноземців);

–	ілюстративний	матеріал;
–	список	цитованої	літератури;
–	резюме	з	повним	заголовком	статті,	прізвищами	та	

ініціалами	 авторів,	 ключовими	 словами	 (від	 3	 до	 7	 слів	
або	словосполучень,	що	розкривають	зміст	статті)	двома	
мовами:	українською	та	англійською	(переклад	має	бути	
точним);

–	 фотографію	 першого	 автора	 (якщо	 авторів	 більше	
двох	або	один	автор)	або	фотографію	двох	авторів	(якщо	
авторів	двоє).	Фотографії	мають	бути	розміром	не	менше	
ніж	3	×	4	см;

–	 поштову	 та	 електронну	 адресу,	 номер	 телефону,	
науковий	ступінь,	вчене	звання,	посаду	одного	з	авторів,	
відповідального	за	листування,	для	опублікування	в	жур-
налі;

–	 заповнений	 бланк	 ліцензійних	 умов	 використання	
наукової	статті;

–	 номери	 телефонів	 для	 забезпечення	 оперативного	
зв’язку	редакції	з	авторами.

Додатково	двома мовами	надаються:	прізвища,	імена,	
по	батькові	всіх	авторів,	назви	установ,	в	яких	працюють	
автори,	міста,	наукові	ступені,	звання,	посади,	контактні	
дані.	УВАГА! Прізвища та імена редакцією не коригу-
ються, друкуються в авторській редакції.	 Просимо	
перевіряти	 правильність	 написання.	 Транслітерацію	
виконувати	згідно	з	Постановою	№	55	Кабінету	Міністрів	
України	від	27	січня	2010	р.	«Про	впорядкування	транс-
літерації	українського	алфавіту	латиницею».

Для	колективної	статті	обов’язкові	підписи	всіх	авторів.
СТАТТЯ	 надсилається	 в	 редакцію	 з	 офіційним	

направленням	від	закладу,	в	якому	виконана	робота.
РИСУНКИ,	 ТАБЛИЦІ,	 ДІАГРАМИ	 та	 формули	

мають	бути	включені	в	текст.
ТАБЛИЦІ	слід	будувати	в	редакторі	Microsoft	Word.
Інші	 ілюстративні	 матеріали	 (фотографії,	 малюнки,	

креслення,	діаграми,	графіки	тощо)	позначають	як	«рис.»	
та	нумеруються	за	порядком	їхнього	згадування	в	статті.

ФОТОГРАФІЇ,	 ЕХОГРАМИ	 подаються	 в	 оригіналь-
ному	 або	 електронному	 вигляді,	 відскановані	 з	 розділь-
ністю	не	менше	ніж	300	dpi	і	збережені	у	форматах	tiff	чи	
jpg.	Надписи	та	позначення	на	рисунках	мають	бути	чіт-
кими	 і	 добре	 читатися	 при	 зменшенні	 зображення	 до	

розмірів	 журнальної	 колонки.	 Фотографії	 пацієнтів	
подаються	з	їхньої	письмової	згоди	або	в	такому	вигляді,	
щоб	особу	хворого	неможливо	було	встановити.	На	зво-
ротному	боці	фотокартки	наклеюють	ярлик	із	зазначен-
ням	 назви	 статті,	 підпису	 до	 рисунка,	 верху	 та	 низу	
зображення.

СТРУКТУРА	основного	тексту	статті	має	відповідати	
загальноприйнятій	 структурі	 для	 наукових	 статей.	 Так,	
статті,	які	містять	результати	експериментальних	дослід-
жень,	зокрема	дисертаційних,	 і	розміщені	під	рубрикою	
«Оригінальні	 дослід	ження»,	 складаються	 з	 таких	 розді-
лів:	 «Вступ»,	 «Мета	 роботи»,	 «Матеріали	 та	 методи»,	
«Результати	та	обговорення»,	«Вис	новки».	Ці	публікації	
мають	 включати	 такі	 необхідні	 елементи:	 постановка	
проблеми	у	загальному	вигляді	та	її	зв’язок	із	важливими	
науковими	або	практичними	завданнями;	аналіз	останніх	
досліджень	і	публікацій,	в	яких	започатковано	розв’язан-
ня	 цієї	 проблеми	 і	 на	 які	 спирається	 автор,	 виділення	
нерозв’язаних	раніше	частин	загальної	проблеми,	котрим	
присвячується	 зазначена	 стаття;	 формулювання	 цілей	
статті;	виклад	основного	матеріалу	дослідження	з	повним	
обґрунтуванням	 отриманих	 наукових	 результатів;	 вис-
нов	ки	 з	 цього	 дослідження	 і	 перспективи	 подальших	
розвідок	у	цьому	напрямі.

РЕЗЮМЕ	ДО	СТАТТІ,	в	якій	публікуються	результа-
ти	 експериментальних	 досліджень,	 повинно	 мати	 ту	 ж	
структуру,	що	й	стаття,	і	містити	такі	ж	рубрики:	«Мета	
роботи»,	«Матеріали	та	методи»,	«Результати	та	обгово-
рення»,	«Висновки».	

ІНШІ	СТАТТІ	(клінічні	спостереження,	лекції,	огля-
ди,	статті	з	історії	медицини	тощо)	можуть	оформлятися	
інакше.

Кожна	публікація	не	англійською	мовою	супроводжу-
ється	анотацією	англійською	мовою	обсягом	не	менш	як	
1800	 знаків,	 включаючи	 ключові	 слова.	 Кожна	 публіка-
ція	 не	 українською	 мовою	 супроводжується	 анотацією	
українською	 мовою	 обсягом	 не	 менш	 як	 1800	 знаків,	
включаючи	ключові	слова.

Вимоги	 до	 оформлення	 повідомлення	 про	 клінічний	
випадок	 регулюються	 стандартом	 CARE	 (http://www.
care-	statement.org),	 а	 до	 оформлення	 рандомізованих	
досліджень	 —	 стандартом	 CONSORT	 (http://www.
consort-	statement.org).	 Стандарти	 та	 рекомендації	 для	
всіх	 типів	 медичних	 досліджень	 і	 галузей	 медицини	
можна	знайти	на	сайті	http://www.equator-	network.org.

У	кінці	статті	необхідно	додати	таку	інформацію:
1. Подяка (за потреби).	Подяки	висловлюються		спів-

робітникам,	які	брали	участь	у	зборі	інформації,	виконанні		
деяких	 частин	 дослідження	 тощо,	 але	 не	 є	 співавторами	
статті.	Журнал	дотримується	принципів	авторства,	викла-
дених	у	COPE	та	ICMJE.

2. Джерела фінансування.	Вкажіть		джерела	фінансу-
вання	 	 дослідження.	 Вказати,	 на	 що	 були	 витрачені	
кошти:	 збір	 даних,	 їхній	 аналіз,	 	 дизайн	 випробувань,	
набір	пацієнтів	тощо.	Чи	було	дослідження	проведене	за	
кошти	державного	бюджету	в	рамках	теми	НДР	закладу	
(з	номером	держреєстрації)	чи	за	кошти	гранту	(вказати	
№	 гранту).	 Напишіть,	 якщо	 ви	 одержували	 гонорар	 за	
написання	 рукопису	 від	 комерційних	 організацій	 чи	
інших	зацікавлених	сторін.

3. Конфлікт інтересів. Конфлікт	інтересів	включає	
зв’язки	 із	 будь-якою	 не	 зазначеною	 в	 статті	 організа-
цією	 чи	 юридичною	 особою,	 наприклад,	 гонорари,	
освітні	гранти,	участь	у	якості	спікерів,	членство,	робо-
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та,	 консультації,	 акціонерна	 власність,	 експертні	 вис-
новки	чи	патентно-ліцензійні	угоди,	особисті	або	про-
фесійні	відносини.

Будь ласка, вкажіть характер конфлікту інтересів для 
кожного автора.

4. Внесок кожного автора.	Якщо	авторів	кілька,	вка-
жіть		внесок	кожного	співавтора	до	рукопису,	наприклад,	
пошук	літератури,	дизайн	дослідження,	збір,	статистичне	
опрацювання,	 аналіз,	 інтерпретація	 даних,	 написання,	
редагування	статті	тощо.	

5. Етичні аспекти. Вкажіть,	чи	всі	процедури,	які	вико-
нуються	 в	 дослідженнях	 із	 залученням	 пацієнтів,	 були	 у	
відповідності	 з	 етичними	 стандартами	 закладу	 щодо	 клі-
нічної	 практики	 і	 з	 Гельсінською	 декларацією	 1964	 р.	 з	
поправками.	 Зазначте,	 чи	 пройшло	 дос	лідження	 розгляд	
Комітетом	з	етики,	вкажіть	номер	схвалення.		

Вкажіть,	чи	батьки	або	опікуни	пацієнтів	підписували	
форми	 інформованої	 згоди,	 в	 яких	 вони	 погодилися	 на	
лікування	та	всі	необхідні	діагностичні	процедури,	згоди	
на	публікування	фотографій	та	результатів	дослідження	
в	спеціалізованих	виданнях.

(Підписані форми Інформованої згоди пацієнта повинні 
бути збережені авторами. Направляти їх у редакцію не 
потрібно).

СПИСКИ	 ЛІТЕРАТУРИ	 складають	 за	 алфавітом:	
спочатку	праці	українською	та	російською	мовами	(кири-
лицею),	а	потім	іншими	мовами	(латиницею).

Посилання	на	статті	із	журналу	оформлюють	так:	ініці-
али	 та	 прізвища	 авторів,	 повна	 назва	 статті,	 стандартно	
скорочена	 назва	 журналу	 або	 збірника,	 рік	 видання,	 том,	
номер,	сторінки	(перша	і	остання),	на	яких	вміщено	статтю.	
Посилання	 на	 монографію:	 ініціали	 та	 прізвища	 авторів,	
назва	книги,	місце	видання,	рік	видання,	кількість	сторінок.	
Посилання	 на	 першоджерела,	 опубліковані	 іноземними	
мовами,	 оформлюють	 аналогічно.	 УВАГА!	 У	 зв’язку	 з	
вход	женням	до	міжнародних	наукометричних	баз	внесено	
зміни	 до	 оформлення	 списків	 літератури.	 Бібліографічні	
посилання	 кирилицею	 необхідно	 дублювати	 англійською	
мовою	 (назву	 брати	 з	 англійського	 резюме)	 і	 зазначати	
мову	написання	статті	в	дужках	(Ukrainian)	або	(Russian).

Якщо	 в	 першоджерелі	 немає	 резюме,	 слід	 зробити	
кваліфікований	 переклад	 або	 транслітерацію	 назви	

латинськими	 літерами.	 З	 української	 мови	 прізвища	
автоматично	можна	транслітерувати	згідно	зі	стандартом	
КМУ	 2010	 (паспортний),	 географічні	 назви	 —	 згідно	 зі	
стандартом	 УКППТ	 1996	 (спрощений)	 за	 посиланнями	
https://www.slovnyk.ua/translit.php,	 https://pasport.org.
ua/vazhlivo/transliteratsiya.

Транслітерацію	 з	 російської	 мови	 можна	 зробити	 за	
посиланням	 http://ru.translit.net/?account=bsi.	
Наприкінці	 потрібно	 вказувати	 унікальний	 цифровий	
ідентифікатор	статті	DOI,	якщо	такий	є.	Перевірити	наяв-
ність	у	статті	ідентифікатора	DOI	можна	на	сайтах	http:/
search.crossref.org	 чи	 http://www.citethisforme.com.	 Для	
отримання	інформації	щодо	DOI	потрібно	ввести	в	пошу-
ковий	 рядок	 назву	 статті	 англійською	 мовою.	 Автори	
можуть	 вказувати	 свій	 ID	 ORCID	 (Open	 Researcher	 and	
Contributor	ID).

Усі	статті,	надіслані	для	публікації	у	розділах	журналу	
«Оригінальні	 дослідження»	 та	 «Огляди»,	 підлягають	
рецензуванню	та	редагуються	відповідно	до	умов	публіка-
ції	в	журналі.	Решта	—	оцінюється	головним	редактором	
чи	членами	редколегії.

	 Для	 всіх	 статей	 визначається	 рівень	 унікальності	
авторського	 тексту	 за	 допомогою	 програмного	 забезпе-
чення,	що	визначає	рівень	унікальності	статті	(Unicheck:	
https://unicheck.com).	Редакція	залишає	за	собою	право	
змінювати	 стиль	 оформлення	 статті.	 За	 необхідності	
стаття	може	бути	повернена	авторам	для	доопрацювання	
та	відповідей	на	запитання.

Коректуру	 авторам	 не	 висилають,	 всю	 додрукарську	
підготовку	 редакція	 проводить	 за	 авторським	 оригіна-
лом.	Відхилені	рукописи	авторам	не	повертають.

Не	 приймають	 до	 друку	 вже	 опубліковані	 статті	 або	
надіслані	в	інші	видання.

Детальніше з редакційною політикою та умовами 
публікації в журналі можна ознайомитися на сайті 
http://tubvil.com.ua/about в розділі «Про журнал».

Рукописи надсилати на адресу:
03179,	м.	Київ,	вул.	Академіка	Єфремова,	19а,	оф.	3
E-mail:	vitapol3@gmail.com
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