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терною додатковою ознакою туберкульозу при тубер#

кульомах у перифокальних ділянках був казеозний нек#

роз (80,0 % спостережень). При цій формі захворювання

частіше, ніж при інших формах, зустрічалися кальцинати

(27,0 % спостережень). Додаткові ознаки туберкульозу в

лімфатичних вузлах головним чином виявлялися у вигля#

ді ізольованих гігантських клітин Пирогова#Ланхганса —

80,0 % спостережень.

Таким чином, результати проведених досліджень

свідчать про різноманітність головних і додаткових діаг#

ностичних ознак туберкульозу при різних його формах.

Таку варіабельність морфологічних ознак туберкульозу

можливо пояснити різною реактивністю тканин організму

людини при різних формах туберкульозу, його патомор#

фозом під впливом тривалої, масивної медикаментозної

хіміотерапії. При морфологічній діагностиці туберкульозу

обов'язково слід враховувати наявність головної морфо#

логічної ознаки туберкульозу у вигляді епітеліоїдноклітин#

них гранульом з некротичним компонентом, які найчас#

тіше зустрічаються при цій патології, а також брати до ува#

ги додаткові ознаки цього захворювання. Досить значний

відсоток виявлення додаткових ознак туберкульозу у виг#

ляді казеозного некрозу, ізольованих гігантських багато#

ядерних макрофагів типа Пирогова#Ланхганса при фіброз#

но#кавернозному туберкульозі та при туберкульомі легень

дозволяє використовувати ці прояви для вірогідної діаг#

ностики цього захворювання. При діагностиці інфільтра#

тивного туберкульозу і туберкульозних лімфаденітів треба

враховувати весь комплекс ознак туберкульозу.
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Резюме

Досліджені тканини легень і лімфатичних вузлів 50 хворих із

різними формами туберкульозу. Проведений мікроскопічний ана#

ліз головних і додаткових морфологічних ознак туберкульозу. Вста#

новлено, що вірогідний діагноз туберкульозу в умовах патоморфо#

зу оптимально можливо встановити з урахуванням туберкульозних

гранульом та додаткових морфологічних ознак туберкульозу.

THE DIAGNOSTICS CRITERIA OF 
TUBERCULOSIS BASED ON 
MORPHOLOGICAL DATA

E. I. Suslov, T. P. Pidgayevska, 

S. D. Kuzovkova, I. V. Liskina, L. M. Zagaba, 

I. Y. Pidgayevskyy, A. V. Nikitin

Summary

The lung tissues and lymphatic nodules from 50 patients with

different forms of pulmonary tuberculosis were examined. The

microscopic analysis of main and supplementary morphological

signs of tuberculosis was done. It was established that accurate

diagnosis of tuberculosis under pathomorphosis conditions could

be established considering tuberculosis granulomas and some

additional morphological signs of tuberculosis.
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