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активності туберкульозного запалення завжди присутні 
фіброзні розростання, у вигляді тяжів або крупних фоку-
сів неправильної форми. Зазвичай вони розходяться від 
капсули каверни у радіальних напрямках, часто форму-
ють масивні осередки пневмофіброзу щільної волокнис-
тої структури, з явищами часткової гіалінізації. Водночас, 
морфологічні характеристики тканинної будови цих 
тяжів різняться в залежності від активності запального 
процесу. Саме в цих структурах часто визначаються гра-
нульоми різного клітинного складу, ознаки ангіоматозу, 
лімфонодулі, присутність петрифікатів. 

Таким чином, проведені спостереження дозволили 
сформулювати наступні положення:

• присутність поза межами каверни значної кількості 
вогнищ специфічного та неспецифічного запального 
процесу, з вираженим ексудативним компонентом, чис-
ленних гранульом різного клітинного складу, у тому 
числі — в товщі фіброзних тяжів, з присутністю гігант-
ських клітин Пирогова-Ланхганса та з добре представле-
ним центральним некрозом; наявність численних лімфо-
нодулів є характерними ознаками високого ступеня 
активності специфічного запального процесу.

• наявність поза межами каверни вогнищ специфіч-
ного запального процесу, з практично відсутніми осе-
редками неспецифічних запально-клітинних скупчень, 
відсутність ексудативних проявів, наявність численних 
гранульом, серед яких переважають епітеліоїдноклітині 
за клітинним складом; виражений ангіоматоз у фіброз-
них структурах характеризують помірний ступінь актив-
ності специфічного запального процесу.

• відсутність в перикавітарній зоні легені вогнище-
вих запально-клітинних скупчень різного характеру, 
наявність масивних фіброзних розростань з поодиноки-
ми інкапсульованими гранульомами та з ознаками їх 
інволютивного розвитку, практична відсутність гігант-
ських клітин Пирогова-Ланхганса є характерними озна-
ками низької активності специфічного запального про-
цесу.

Визначені морфологічні ознаки перикавітарної зони 
легень доцільно застосовувати у випадках морфологіч-
ного визначення ступеня активності специфічного запа-
лення при оперативних втручаннях у хворих з приводу 
фіброзно-кавернозного туберкульоза.
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Резюме
У статье представлены результаты изучения морфологичес-

ких изменений в перифокальных участках каверн в операционном 
материале 34 прооперированных больных фиброзно-кавернозным 
туберкулезом легких. Определен ряд морфологических признаков 
перикавитарной зоны, определенные изменения которых в сово-
купности характерны для высокой, умеренной и низкой степени 
активности фиброзно-кавернозного туберкулеза легких.
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CAVERNOUS PULMONARY TUBERCULOSIS WITH 
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Summary
The article presents the results of examinations of 

morphological changes in perifocal zones of caverns in 34 operated 
patients with fibro-cavernous pulmonary tuberculosis. The 
distinctive morphological features of high, moderate and low 
degrees activity of fibrous-cavernous pulmonary tuberculosis were 
determined in pericavitary zone of lung.


