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РРееззююммее

Проведені аналітичні дослідження клінічно�рентгенологічних, загально�лабораторних, мікробіологічних та ендоскопічних па�
раметрів  при туберкульозі легень у підлітків, у яких специфічний процес поєднувався з синдромом бронхіальної обструкції.
На основі отриманих літературних даних виявлені особливості клінічного перебігу мікст�форм, шляхи оптимізації лікування і
диспансерного спостереження. При цьому виявлені три варіанти ендобронхіту: неспецифічний катарально�гнійний ендоб�
ронхіт, що відповідає  хронічному бронхіту як самостійній нозології захворювання, специфічний ендобронхіт — результат уск�
ладненого перебігу туберкульозу легень у вигляді інфільтративного туберкульозу бронха  і реактивний "параспецифічний"
ендобронхіт як наслідок тривалого токсико�алергічного впливу туберкульозної інфекції. 

BBRROONNCCHHIIAALL  OOBBSSTTRRUUCCTTIIVVEE  SSYYNNDDRROOMMEE  IINN  TTUUBBEERRCCUULLOOSSIISS  OOFF  NNOONNSSPPEECCIIFFIICC  
PPUULLMMOONNAARRYY  IINN  TTEEEENN--AAGGEERRSS  PPAATTIIEENNTTSS

LL..II..  IIllnnyyttsskkaa

SSuummmmaarryy

The estimated data of clinical, roengenological and bronchological examinations of teen agers with first diagnosed destructive pul�
monary tuberculosis were studied. High frequency of chronic bronchitis was diagnosed before appearance of specific inflammation.
Healing of destruction was longer in these cases.  According to the results of endoscopy endobronchial changes depended upon
duration and widespreading of specific inflammation in the patients with destructive pulmonary tuberculosis. It should be noted that
two variants of endobronchitis were observed: nonspecific diffused inflammation of bronchus as result of chronic bronchitis and so
called reactive paraspecific endobronchitis as consequence of toxical and allergic reactions of tuberculosis process.
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