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ДЕЯКІ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ТА КЛІНІЧНІ

АСПЕКТИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

В ПОЄДНАННІ З СЕЧОСТАТЕВИМ

ТУБЕРКУЛЬОЗОМ
ТТ..  ВВ..  ЛЛууцциишшиинн

Резюме
Вивчались деякі епідеміологічні та клінічні аспекти тубер�

кульозу органів дихання в поєднанні з сечостатевим туберкульо�

зом на основі аналізу 60 історій хвороб та показників захворюва�

ності за 5 останніх років. Встановлено, що при поєднаних формах

специфічного процесу з ураженням легень та сечостатевих орга�

нів у 70 % хворих визначаються неактивні зміни в легенях при ви�

раженій активності процесу в сечостатевих органах. При поєднан�

ні активного туберкульозу в легенях та в сечостатевих органах (1

група) процес в легенях найчастіше перебігає у вигляді фіброз�

но–кавернозного туберкульозу, а при поєднанні неактивних змін

в легенях та активних в сечостатевих органах (2 група) – неактив�

ний процес в легенях проявляється залишковими зміни після пе�

ренесеного вогнищевого та дисемінованого туберкульозу. В 91,6 %

випадків активний туберкульоз легень поєднується з активними

специфічними змінами в нирках. В другій групі у хворих на фоні

неактивних змін в легенях майже в 2 рази рідше, ніж в першій гру�

пі, виявляється активний туберкульоз в паренхімі нирок, а частіше –

туберкульоз сечостатевих органів, що становить 30,1 %.

SOME EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL 

PECULIARITIES OF RESPIRATORY 

TUBERCULOSIS COMBINED WITH URINARY

TRACT TUBERCULOSIS
TT..  VV..  LLuuttssiisshhiinn

Summary
The 60 case histories of patients with respiratory tuberculosis

combined with urinary tract tuberculosis were analyzed. It was

established that in 70 % of cases inactive lesions in respiratory

system were combined with active process in urinary tract. The

most characteristic manifestations of active pulmonary tuberculosis

were cavitations and fibrosis. In 91,6 % of patients active pul�

monary tuberculosis was accompanied by active kidneys involve�

ment. Active tuberculosis of kidneys parenchyma was twice less

common in inactive pulmonary tuberculosis cases.

На фоні збільшення захворюваності на всі форми ту�

беркульозу та на туберкульоз органів дихання, відмічають�

ся лише незначні зміни в частоті захворюваності на ту�

беркульоз позалегеневої локалізації. При поєднаних

формах специфічного процесу з ураженням легень та се�

чостатевих органів у 70 % хворих визначаються неак�

тивні зміни в легенях при вираженій активності процесу в

сечостатевих органах. Всі хворі виявляються по звертанню

до лікаря, при цьому, головними чином, хворі мають нир�

кові симптоми і значно рідше — легеневі.

У хворих 1�ої групи активний туберкульоз легень

найчастіше перебігає у вигляді фіброзно�кавернозного

туберкульозу, а у 2�ій, — головним чином, відзначаються

залишкові зміни після перенесеного вогнищевого та ди�

семінованого процесу в легенях. При цьому у більшості

хворих першої групи давність змін в легенях становить

1–5 років, а в другій групі — 6–10 років.

В 91,6 % випадків активний туберкульоз легень

поєднується з активними специфічними змінами в нирках.

Найчастіше уражується лише одна нирка. В другій групі у

хворих на фоні неактивних змін в легенях майже в 2 рази

рідше, ніж в першій групі, виявляється активний тубер�

кульоз в паренхімі нирок, а частіше — туберкульоз сечо�

статевих органів, що становить 30,1 %.
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ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Таблиця 1

Частота клінічних форм туберкульозу легень

имрофінчінілK

вінагроузоьлукребут

яннахид

ипургінежетсбО

%,)81�n(апургашреП %,)23�n(апургагурД

зоьлукребуТ

атхиндургоьншіртунв

хиньлаіретнезем

вілзувхинчитафміл

— 8,3

авещингоВ 5,5 *7,03

анавонімесиД 3,22 2,32

анзонревак�онзорбіФ *2,16 —

анчиториЦ 0,01 8,3

инімзівокшилаЗ

химодівенялсіп

мрофхинчінілк

ьнегелузоьлукребут

— 5,83

ОГОЬСВ 0,001 0,001

Примітка:

* — різниця вірогідна (р<0,05)

Таблиця 2

Частота клінічних форм сечостатевого туберкульозу

зонгаідйинчінілK
ипургінежетсбО

%,)81�n(апургашреП %,)23�n(апургагурД

їовокринзоьлукребуТ

иміхнерап

йинчібондо—

йинчібовд—

*6,19

3,57

7,61

7,84

9,67

1,32

йинзонреваK

коринзоьлукребут
— 0,31

�очесзоьлукребуТ

иметсисїоветатс
— 1,03

оговочесзоьлукребуТ

арухім
— 1,4

итатсорпзоьлукребуТ 4,8 —

акчєязоьлукребуТ — 1,4

ОГОЬСВ 0,001 0,001

Примітка:

* — різниця вірогідна (р<0,05) порівняно з другою групою




