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період часу ми провели хворим на ВІЛ/СНІД оперативні 
втручаня з метою виявлення причини ураження плев-
ральних порожнин, лімфатичних вузлів, легеневої ткани-
ни, органів черевної порожнини та шкіри. В загальному 
виконано 19 торакоскопій, 3 трансторакальні біопсії, 25 
біопсій лімфатичних вузлів, 4 лапаротомії та 4 біопсії 
шкірних покривів. 

Результати дослідження
За період обстеження було гістологічно верифікова-

но туберкульозне ураження у 29 хв. (52,73 %), неспецифі-
не ураження у 19 хв. (34,54 %) та онкологічні захворю-
вання у 7 хв. (12,73 %). Потрібно зазначити, що проведені 
19 торакоскопій хворим з плевритами у всіх випадках 
виявили туберкульозне ураження плеври, що склало 
100 % від всіх торакоскопічних оперативних втручань. 
Проведені 3 трансторакальні біопсії легеневої тканини 
не виявили туберкульозного ураження у жодному 
випадку. Проведені біпсії лімфатичних вузлів, шкіри та 
свищів 29 хворим, виявили туберкульозне ураження у 8 
(27,59 %), неспецифічні ураження у 17 (58,62 %) та онко-

логічні процеси у 7 (13,79 %). Необхідно зазначити, що 
проведені посіви вмісту лімфатичних вузлів у 4 хворих 
виявили мікобактерії туберкульозу. Проведені 4 лапара-
томії, у 2 хворих виявили туберкульоз кишківника та у 2 
хворих — неспецифічні ураження. Потрібно зазначити, 
що лапаротомії були проведені за життєвими показами у 
хворих з гострими гнійними перитонітами, наявними 
ураженнями легеневої тканини туберкульозом та наяв-
ними мікобактеріями туберкульозу. Відповідні хворі 
перебували на диспансерному обліку та отримували 
протитуберкульозну терапію. 

Висновки
Отже вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) є відомим 

фактором ризику, що сприяє активації латентної тубер-
кульозної інфекції, онкологічним захворюванням та 
іншим опортуністичним ВІЛ-асоційованим захворюван-
ням. Гістологічне дослідження лімфатичних вузлів висо-
коефективне при казеозній формі лімфаденіту, менше 
при індуративній формі і мало ефективне при інфільтра-
тивній формі.
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Доброякісна метастазуюча лейоміома матки (ДМЛ) 
— рідкісна патологія, що відноситься до доброякісних 
пухлин і діагностується у жінок оперованих з приводу 
лейоміоми матки, або які мають цю пухлину на момент 
обстеження [1, 3, 5, 18]. ДМЛ частіше зустрічається у 
жінок пізнього репродуктивного та пременопаузально-
го віку, частіше з ураженням легень, хоча описані і інші 
локалізації метастазів [7, 10, 15]. Цю патологію об`єднує 
тривалий безсимптомний перебіг, повільний ріст, скуд-
ність клінічних проявів до появи ускладнень або пору-
шеннь бронхіальної прохідності.

Вперше дана патологія була описана в 1939 році 
американським дослідником P. Steiner [19], який запро-
понував термін «метастазуюча фіброміома матки» і опи-
сав феномен метастазування доброякісної пухлини. В 
літературі зустрічаються різні визначення даної патоло-
гії: доброякісна метастазуюча лейоміома матки, ектопіч-
на лейоміома матки, фібролейоміоматозна гамартохон-
дрома тощо [2, 19]. В англомовній літературі на даний 
час більш прийнятий термін «benign metastasizing 
leiomyoma» [6–18]. 

Єдиної думки щодо етіології хвороби серед дослід-
ників на даний час немає. Деякі автори вважають, що в 
розвитку патології має значення генетична схильність, 
що підверджується зв`язком захворювання з розвитком 
лейоміоми матки [4, 11, 12]. Інші не виключають зв`язку 
захворювання з ендокринними та аутоімунними пору-

шеннями [2, 14, 17]. Вважається, що імунні порушення 
створюють умови для міграції лейоміоматозних клітин 
до інших органів, за рахунок підвищення толерантності 
до гетеротопічних тканин. На користь зв`язку захворю-
вання з ендокринними порушеннями говорить той факт, 
що ДЛМ, яка поєднується з наявністю лейоміоми матки, 
іноді прогресує після оваріоектомии, а також в результа-
ті невиправданого (без доказу ефективності) лікування 
естрогенами. Описані випадки спонтанного регресу 
ДМЛ під час вагітності [17]. Достименно відомо лише, що 
у кожної другої хворої з ДМЛ раніше була видалена 
матка з приводу міоми [6, 12].

Макроскопічно пухлина, як правило, представлена 
щільними вузлами в легенях або інших органах різного 
розміру, сіро-білого кольору, слоїстої структури. При 
гістологічному дослідженні пухлина представлена чис-
леними пучками гладком`язевих клітин з ділянками 
фіброза і гіаліноза строми. При цьому відмічається 
певний поліморфізм єлементів пухлини, однак числені 
мітози відсутні, не визначаються ознаки малігнізації. 
Дану пухлину необхідно диференціювати з лейоміо-
саркомою, причому морфологічні критерії не завжди 
ефективні. Більш точним способом, що дозволяє досто-
вірно диференціювати лейоміому і лейоміосаркому, є 
імуногістохімічне або молекулярно-генетичне дослі-
дження. Гене тичне дослідження застосовується для 
визначення втрати гетерозиготності і мікросателітної 
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нестабільності, характерних тільки для лейоміосарко-
ми [9, 12].

Найчастіше вогнища ДМЛ зустрічються в легенях і 
виглядають при рентгенологічному дослідженні як 
один або декілька вузлів різної форми, що мають ряд 
спільних характерних ознак: округла форма, однорід-
на структура тіней з рівними чіткими контурами, 
повільні темпи росту при тривалому анамнезі, експан-
сивний ріст утворень, відсутність ознак проростання в 
навколишню легеневу тканину. Як правило, ДМЛ про-
являється рентгенологічним синдромом дисемінації у 
вигляді округлих тіней розміром від декількох міліме-
трів до декількох сантиметрів. При комп’ютерній томо-
графії реєструється, що прилеглі кровоносні судини і 
бронхи огинають пухлинну тканину [16]. При великих 
розмірах пухлини іноді може спостерігатися компресія 
бронхолегеневих структур з розвитром ателектазу від-
повідної ділянки легені. Внутрішньогрудні лімфатичні 
вузли, як правило, не збільшені. У зв’язку з безсимп-
томністю клінічних проявів ДМЛ, особливо при наяв-
ності периферичних вузлів невеликих розмірів, їх, як 
правило, виявляють випадково при рентгенологічно-
му дослідженні.

В світовій літературі описано близько 100 випадків 
ДМЛ [1–19]. Найбільше число випадків (10) в одній публі-
кації наведено Kauser K. et al. [9]. Авторами детально про-
аналізовані клініко-морфологічні та іммунофенотіпіні 
особливості ДМЛ у пацієнток в термін від 3 до 23-х років 
після гістеректомії. Спостереження накопичені за 12 
років . Кількість вузлів в легенях варіювала від 1 до 24, 
розмір від 0,2 до 4,5 см. В період спостереження від 6 до 
101 місяця тільки одна пацієнтка загинула від дихальних 
порушень, пов’язаних з розширеним хірургічним втру-
чанням. У даної пацієнтки було 9 вузлів в легенях з най-
більшим діаметром до 4,5 см, крім цього був рак молоч-
ної залози. Зі значущих дифференціально-діагностичних 
критеріїв автори відзначають характерні для ДМЛ мно-
жинність ураження, високі рівні рецепторів естрогенів і 
прогестерону, значиму експресію bcl-2 та р53 , низький 
індекс Ki 67 (не більше 3 %) .

В літературі описані також випадки виявлення вузлів 
ДМЛ в заочеревинному просторі, порожнині малого 
тазу, стінці нижньої порожнистої вени, лімфатичних вуз-
лах заочеревинного простору і малого тазу, великому 
сальнику, правому передсерді, м’язах кінцівок, черепі, 
молочній залозі [7, 10, 13, 15]. Більшість хворих на ДМЛ 
були прооперовані у зв`язку з підозрою на пухлинне 
враження і остаточна верифікація діагнозу була прове-
дена після морфологічного і імуногістохімічного дослі-
дження операційного матеріалу. Описано також поєд-
нання ДМЛ з іншими пухлинами легень. Так у повідо-
мленні Naito M. et al. [11] наведено випадок поєднання 
одиночного вузла ДМЛ і раку лівої легені. Вузол бронхо-
альвеолярного раку діаметром 1,3 см локалізувався в 
S10, а вузол ДМЛ діаметром 0,5 см був розташований в 
S4. В анамнезі 13 років тому у пацієнтки була виконана 
гістеректомія. При імуногістохімічному дослідженні у 
вузлі ДМЛ виявлені високі рівні рецепторів естрогену і 
прогестерону. Лікуваня було обмежено видаленням пух-
линних вузлів з позитивним результатом протягом чоти-

рьох років спостереження.
Щодо лікувальної тактики більшість авторів реко-

мендують динамічне спостереження і консервативну 
терапію при верифікованому діагнозі [8, 13, 18]. Однак 
всі автори наголошують на необхідності проведення біо-
псії з послідуючим імуногістохімічним дослідженням при 
наявності синдрому легеневої дисемінації для верифіка-
ції діагнозу. При великих розмірах вузлів, які можуть 
давати ускладнення за рахунок порушення бронхіальної 
прохідності і вторинних змін, ряд авторів вважають за 
необхідне їх максимальне хірургічне видалення [9, 11, 
12]. Остаточне рішення, щодо тактики лікування має 
бути прийняте індивідуально в кожному випадку залеж-
но від локалізації вузлів ДМЛ, безпечності оперативного 
втручання і від стану пацієнтки.

У зв`язку з тим, що дана патологія зустрічається дуже 
рідко, в даній статті наводяться наші власні спостере-
ження хворих з ДМЛ. За останні 10 років в клініці тора-
кальної хірургії і інвазивних методів діагностики 
Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і 
пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» пере-
бувало на лікуванні 3 пацієнток з діагнозом ДМЛ, під-
твердженим імуногістохімучним дослідженням. Двоє 
хворих були пізнього репродуктивного віку (38 і 42 
роки), одна хвора пременопаузального віку (47 років). У 
всіх випадках рентгенологічно було діагностоване мно-
жинне враження. Також в анамнезі у всіх трьох пацієн-
ток була виконана екстирпація матки з приводу міоми в 
різні строки. Пропонується клінічний приклад останньо-
го спостереження пацієнтки 38 років.

Клінічний випадок
Хвора Н, 1974 року народження, історія хвороби 

№ 2405/2551, медсестра, була госпіталізована в клініку 
в травні 2015 року з діагнозом «дисемінований процес 
в легенях неясного генезу». Захворювання виявлене 
при плановому профогляді, скарг на момент посту-
плення хвора не пред`являла. З анамнезу відомо, що в 
2006 виконана гістеректомія з приводу фіброміоми 
матки. При поступленні на оглядовій рентгенографії 
грудної порожнини (ОГП) були виявлені одиночні 
вузли на фоні незміненого легеневого малюнку. 

Рис 1. Оглядова рентгенограма при поступленні.
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Найбільший з яких був розташований в корені правої 
легені (рисунок 1). 

При виконанні спіральної комп`ютерної томографії 
(СКТ) в ділянці правого гемітораксу, в області проміжно-
го бронху, виявлене додаткове утворення розмірами 
20х19х19 мм, з чіткими контурами, однорідної структу-
ри, що мало оптичну щільність 22–36  HU. В обох легенях 
виявлені одиночні вузлики. В середостінні лімфатичні 
вузли не збільшені. Трахея і крупні бронхи прохідні 
(рисунок 2).

При виконанні фібробронхоскопії, було встановле-
но, що трахея і доступні огляду бронхи без змін, в ділянці 
проміжного бронху слизова не змінена. 

Враховуючи дані загальноклінічних методів обсте-
ження, рентгенологічних досліджень, а також підозру на 
наявність метастатичного враження легені — хворій 
було запропоноване виконання біопсії новоутворень 
правої легені.

Протокол операції
Під однолегеневим інтубаційним наркозом в поло-

женні хворої на здоровому боці проведено встановлен-
ня двох портів в праву плевральну порожнину. При 
ревізії виявлено: плевральна порожнина вільна від злук, 
чітко виявити новоутворення для проведення відеото-
ракоскопічної біопсії не вдалось у зв`язку з їх малим роз-
міром (до 5 мм). Проведено бокову торакотомію справа. 
При ревізії в ділянці S6, в корені легені, біля проміжного 

бронху пальпувалося щільне округле новоутворення до 
2 см в діаметрі. Була виконана енуклеація новоутворен-
ня в міждольову борозду. Макроскопічний вид новоут-
ворення представлений на рисунку 3. Ложе пухлини 
пошарово ушите монофіламентним шовним матеріалом 
з тривалим терміном розсмоктування. Взяті декілька 
внутрішньогрудних лімфовузлів для морфологічного 
дослідження. При інтраопераційному цитологічному 
дослідженні — доброякісна фіброма. У зв`язку з наявніс-

Рис. 2. Комп’ютерна томографія при госпіталізації.

Рис. 3. Макроскопічний вигляд новоутворення легені.
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тю враження іншої легені, чисельністю і малими розміра-
ми інших новоутворень, вирішено обмежити об`єм опе-
рації виконанням біопсії. Проведено санацію плевраль-
ної порожнини, перевірка шва легені на герметизм, 
встановлено два дренажа і мікроірригатор в плевральну 
порожнину, післяопераційна рана пошарово ушита. На 
розрізі макропрепарату визначається щільне новоутво-
рення сіро-білого кольору, без розпаду і крововиливів.

Післяопераційний період перебігав без ускладнень. 
Проводилась системна і місцева антибактеріальна тера-
пія. Через 14 днів після операції хвора в задовільному 
стані була виписана зі стаціонару. На контрольній рент-
генограмі органів грудної порожнини — права легеня 
розправлена, ліва легеня — без динаміки в порівнянні з 
попереднім дослідженням (рис. 4). Пацієнтка оглянута 
через 1 рік — скарг не пред`являє, рентгенологічно — 
без негативної динаміки, спостерігається у гінеколога, 
специфічної консервативної терапії не отримує.

Патогістологічне та імуногістохімічне дослі-
дження

Новоутворення відповідає метастазам «доброякіс-
ної метастазуючої лейоміоми матки» (MonoclonalMou-
seAnti-HumanSmoothMuscleActinClone 1 A4 (DakoIS611) 
— позитивна реакція; MonoclonalMouseКі-67 Anti-
genClo neMIB (DakoIR626) — 4%).Мікроскопічна картина 
представлена на рисунку 5.

Висновок
ДМЛ є рідкісною патологією, її діагностика не завжди 

можлива навіть при використанні сучасних рентгеноло-
гічних методик. Точна діагностика ДМЛ можлива при 
виконанні біопсії новоутворення з послідуючим імуно-
гістохімічним дослідженням.

Рис. 4. Оглядова ретгенограма після операції. Рис. 5. На малому збільшенні визначаються пучкові 
розростання гладеньком’язових клітин, які спрямовані 

в різні сторони. Забарвлення гематоксилін-еозином, 
зб.: ×100.
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