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як у осіб із хронічними формами туберкульозу вона значно

знижена. Сумарний відсоток гіперергічних і позитивних

туберкулінових реакцій найвищий у хворих на первинні

форми, туберкульому і специфічний плеврит; найнижчий

у осіб із дисемінованою і фіброзно!кавернозною форма!

ми туберкульозу легень.

3. Загалом, інтенсивність туберкулінової чутливості при

пробі Манту з 2 ТО залежить від статі, віку, місця проживан!

ня хворого, типу туберкульозного процесу і клінічної фор!

ми, що слід враховувати при діагностиці, диференціальній

діагностиці та лікуванні хворих на туберкульоз легень.
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ТУБЕРКУЛІНОВА ЧУТЛИВІСТЬ У ХВОРИХ 

НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ

ІІ..  ТТ..  ПП''яяттннооччккаа,,  НН..  ВВ..  ККооррннааггаа    

Резюме

Проведено аналіз результатів проби Манту з 2 ТО ППД!Л у

1808 хворих на туберкульоз легень, які були госпіталізовані в

протитуберкульозний стаціонар. Із загальної кількості хворих

сумарний відсоток позитивних і гіперергічних туберкулінових

реакцій становив 90,26 % (в т.ч. 6,08 % — гіперергічних),

сумнівних — 1,77 % і негативних — 7,96 %. Частіше і більш ви!

ражена інтенсивність туберкулінових реакцій спостерігалась у

хворих жіночої статі, жителів міста; з віком наступало зако!

номірне їх зниження. Інтенсивність туберкулінових реакцій зна!

ходиться в залежності і від типу процесу та клінічної форми ту!

беркульозу, зокрема при первинних формах, а також при  плев!

риті та туберкульомі проби більш виражені, ніж при дисеміно!

ваній і хронічних формах туберкульозу легень. Все це слід вра!

ховувати при діагностиці, диференціальній діагностиці та ліку!

ванні хворих на туберкульоз.

TUBERCULIN SUSCEPTIBILITY IN LUNG 

TUBERCULOSIS PATIENTS

II..  TT..  PPyyaattnnoocchhkkaa,,  NN..  VV..  KKoorrnnaahhaa

Summary

The analysis of results of Mantoux test with 2 TU of PPD!L

has been carried out among 1808 tuberculosis patients, hospital!

ized at tuberculosis hospital. The total ratio of positive and hyper!

ergic tuberculin tests has reached 90,26 %, including 6,08 % of

hyperergic, 1,77 % doubtful and 7,96 % negative tests. More of!

ten an intensive tuberculin response was observed in females, city

inhabitants, with age!related decrease of intensity. An intensity of

tuberculin reactions depended on type of the process and the clin!

ical form of tuberculosis, particularly, in primary forms. In pleurisy

and tuberculoma the tests were more expressed, rather than in

disseminated and chronic forms of lung tuberculosis. All these

issues one should consider in diagnostics, differential diagnostics

and treatment of tuberculosis patients.
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