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КЛІНІЧНІ СИМПТОМИ, РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ

ЗМІНИ В ЛЕГЕНЯХ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

МІКРОСКОПІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

МОКРОТИННЯ У ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ 

ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ 

З ПОЗИТИВНИМ МАЗКОМ МОКРОТИННЯ 

ЗАЛЕЖНО ВІД ТРИВАЛОСТІ КАШЛЮ

С. О. Черенько, М. С. Кутишенко, І. С. Дідик,

Т. Б. Федоренко, О. Д. Савіна

Резюме

Вивчали клінічні симптоми, рентгенологічні змін у легенях

та результативність мікроскопічного дослідження мокротиння

у 154 хворих на вперше діагностований туберкульоз легень із

позитивним мазком мокротиння залежно від тривалості кашлю:

більше 2, 3, 4 тижнів та більше 2 місяців. Визначали з високою

частотою (73,1–80,0 %) 2–3 позитивних результати мазка мок#

ротиння, незалежно від тривалості кашлю. Частота симптому

підвищення температури не збільшувалась у хворих із тривалим

кашлем (від місяця до року) порівняно з тими, хто кашляє біль#

ше 2#3 тижнів. По мірі збільшення тривалості кашлю збіль#

шується частота та вираженість втрати маси тіла, анемії, потіння

вночі та виснаження одночасно з поширенням туберкульозного

процесу в легенях. Виявлено вірогідну різницю за тяжкістю

процесу в легенях між пацієнтами, які кашляли більше 2 та біль#

ше 3 тижнів, тоді як між пацієнтами, які кашляли більше 3, 4

тижнів та 2 місяців, такої різниці немає.
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Summary

The clinical symptoms, chest X#ray findings and results of

smear examination were studied in 154 patients with smear#posi#

tive pulmonary tuberculosis in relation to duration of cough: more

than 2, 3, 4 weeks and more than 2 months. The high rate (73,1#

80,0 %) of 2#3 positive smears was revealed without any associa#

tion with cough duration. The rate of fever was not increased in

patients with prolonged duration of cough (from 1 month to 1

year) compared to patients, coughing more than 2 weeks. Along

with an increase of duration of cough the rate of body mass loss,

anemia, night sweating and weakness increased which correlated

with an extended of pulmonary damage. The significant difference

was revealed in severity of pulmonary lesions in patients with 2

weeks cough compared to patients with 3 week cough. There was

no significant deference in pulmonary lesions between the patients

with duration of cough for 3, 4 week and 2 months.




