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Б. М. Конік, В. І. Лисенко
ПОМИЛКИ В ДІАГНОСТИЦІ СИНДРОМУ ВНУТРІШНЬОЛЕГЕНЕВОЇ ДИСЕМІНАЦІЇ
ДУ “Національний інститут фтизіатрії i пульмонології iм. Ф. Г. Яновського НАМН України”
Синдром внутрішньолегеневої дисемінації (СВЛД) є серйозною медичною проблемою в клінічній пульмонології внаслідок стертості і неспецифічності клінічних проявів, відсутності
чітких патогномонічних симптомів, недостатньої інформативності різноманітних рентгенологічних методів дослідження.
Багато практикуючих лікарів вважають за можливе встановлення діагнозу при СВЛД лише на основі рентгенологічних і
лабораторних методах дослідження. Безсумнівно, існують
«класичні» випадки різної патології, коли навіть клініко-рентгенологічного обстеження достатньо для верифікації вірного
діагнозу. Проте в більшості випадках при СВЛД встановити
етіологію захворювання дуже важко. Існує думка, що навіть
біопсія легені з наступним гістологічним та імуногістохімічним
дослідженнями отриманих біоптатів не завжди дає можливість
встановити правильний діагноз. В Україні зустрічаються непоодинокі випадки призначення хворому так званого «пробного
лікування». І лише після тривалої неефективної терапії і погіршення клініко-рентгенологічних і лабораторних показників
розглядається питання виконання хворому біопсії легені.
Мета роботи — вивчити відсоток помилкових діагнозів
при застосуванні консервативної терапії без гістологічної
верифікації діагнозу при наявності СВЛД.
Матеріали і методи
Був проведений аналіз 240 історій хвороб пацієнтів із

СВЛД, яким виконувалась біопсія легені. Пацієнти були
розділені на 2 клінічні групи в залежності від того, чи співпадав діагноз при поступленні з остаточним діагнозом,
встановленим після морфологічного дослідження біоптатів
легені чи ні.
Результати
Аналізуючи дані, отримані при виконанні даної роботи,
було отримано наступні результати:
– рівень неспівпадіння клінічного і патогістологічного
діагнозів при СВЛД склав 58,6 %;
– серед всіх помилково встановлених діагнозах при СВЛД
найчастіше встановлювався діагноз саркоїдозу легень — 70,7 %;
– найчастіше необґрунтовано діагноз саркоїдозу був встановлений хворим з онкопатологією — 27 (22,0 %) випадків.
Висновок
В умовах запланованого впровадження страхової медицини та європейських стандартів лікування все більш актуальними стають принципи доказової медицини, що декларують
обов`язкове точне встановлення діагнозу, як необхідної умови
ефективного і якісного лікування. Високий рівень неспівпадіння клінічного і патогістологічного діагнозів при СВЛД (58,6 %)
дає можливість розглядати біопсію легені як основний метод
діагностики даної патології.

Л. І. Конопкіна, Д. С. Коваль
ВПЛИВ АДЕКВАТНОЇ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ НА РІВЕНЬ С-РЕАКТИВНОГО
ПРОТЕЇНУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України», м. Дніпро
Мета — вивчити динаміку рівня С-РП у хворих на ХОЗЛ у
стабільну фазу патологічного процесу на тлі базисної терапії.
Матеріали та методи
Нами було обстежено 44 хворих на ХОЗЛ у стабільну фазу
патологічного процесу з ІІ–ІV ступенем вентиляційних порушень (чоловіків — 40 (90,9 %), жінок — 4 (9,1 %), середній вік
— (63,4 ± 1,18) року, медіанне значення об’єму форсованого
видиху за першу секунду після проби з бронхолітиком (ОФВ1)
— 46,6 [41,7–51,4] % належної величини.
У залежності від адекватності прийому базисної терапії
хворі основної групи були розподілені на дві підгрупи: підгрупу 1 склали 28 хворих (чоловіків — 26 (92,8 %), жінок —
2 (7,2 %), середній вік становив (63,2 ± 1,18) року, які тривало
приймали адекватну терапію. 14 (60,8 %) хворих із ІІІ ступенем
вентиляційних порушень приймали комбінацію інгаляційного
кортикостероїду (ІГКС) з бета-2-агоністом тривалої дії (БАТД)
(сальметерол/флутиказону пропіонат (50/500 мкг) — по одній
інгаляційній дозі двічі на добу), 9 (13 %) хворих з ІІ ступенем
вентиляційних порушень приймали холінолітик тривалої дії
(тіотропію бромід (18 мкг) — один раз на добу); підгрупу 2 — 16
хворих (чоловіків було 14 (87,5 %), жінок — 2 (12,5 %) (р = 0,863
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порівняно з хворими підгрупи 1), середній вік становив (64,2 ±
1,88) року (р = 0,734 порівняно з хворими підгрупи 1), які отримували лише бета-2-агоніст короткої дії (сальбутамол (100 мкг)
— по дві інгаляційні дози за потребою).
Усі хворі були обстежені дворазово у динаміці (на візиті 1
та через 3 місяці після початку спостереження (візит 2)).
Хворим підгрупи 2 на візиті 1 була скоригована медикаментозна терапія згідно із стадією захворювання.
Обстеження хворих включало загальноклінічні методи,
комп’ютерну спірометрію на апараті «Master Screen Body/Diff»
(«Jaeger», Німеччина), визначення сироваткового рівня С-РП
імунотурбодиметричним методом.
Таблиця 1
Динаміка рівня С-РП у обстежених
Групи та підгрупи
обстежених
Основна (n = 44)
Підгрупа 1 (n = 28)
Підгрупа 2 (n = 16)

Рівень С-РП, мг/л, Ме [25−75 %]
Візит 1
Візит 2
6,2 [4,3–11,1]
4,3 [3,6–5,8]
4,9 [3,9–5,6]
3,24 [2,49–3,81]
9,25 [5,7–17,3] 4,90 [4,32–6,87]

р
0,002
0,024
0,001
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Результати
На тлі отримуваної медикаментозної терапії, що за 3 місяці
спостереження (на візиті 2) рівень С-РП в цілому у хворих
достовірно знизився порівняно з початковими показниками. У
хворих підгрупи 1 став нижче загальноприйнятих референтних значень та наблизився до рівня 3 мг/л.
У хворих підгрупи 2 рівень С-РП достовірно знизився
порівняно з початковим показником, проте не досяг рівня
цього показника у хворих підгрупи 1 (р = 0,021).

Висновки
1. Хворі на ХОЗЛ у стабільну фазу незалежно від тяжкості
перебігу захворювання за умов неадекватного лікування
мають більш високий рівень С-РП, ніж хворі, які тривало приймають терапію, що відповідає тяжкості перебігу ХОЗЛ.
2. Лікування хворих на ХОЗЛ, яке відповідає тяжкості перебігу хвороби, вже через три місяці сприяє суттєвому зниженню
рівня С-РП.

Т. В. Константинович, А. О. Довгань, О. П. Мостова
ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З СОМАТОПСИХІЧНИМ ФЕНОТИПОМ ПЕРЕБІГУ
ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ (ХОЗЛ)
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Сучасні погляди на ХОЗЛ розглядають його як захворювання з різними системними проявами та коморбідними станами, що визначають відповідні фенотипи його перебігу. Одними
із найбільш частих супутніх станів при ХОЗЛ є соматопсихічні
розлади, представлені синдромами невротизації, тривожності
та депресії. Вони значно модифікують перебіг ХОЗЛ, що потребує додаткової корекції.
Мета — встановити клініко-функціональну та психологічну ефективність режиму лікування хворих на ХОЗЛ із включенням психокоригуючого засобу.
Матеріали та методи
Обстежено 69 хворих на ХОЗЛ, які були розподілені на 2
групи методом сліпих конвертів. До основної групи (ОГ) увійшло
37 хворих середнім віком (66,6 ± 1,7) роки, з них 23 (62,2 %) чоловіки та 14 (37,8 %) жінок, а згідно клінічної групи: 14 (37,8 %)
пацієнтів групи В, 2 (5,4 %) хворих — групи С і 21 (56,8 %) хворий
— групи D. До групи порівняння (ГП) відібрали 32 хворих на
ХОЗЛ середнім віком — (61,4 ± 1,8) роки, з них 20 (68,8 %) чоловіків та 10 (31,2 %) жінок, за клінічною групою: 20 (62,5 %) хворих
групи B, 3 (9,4 %) пацієнти групи С і 9 (28,1 %) хворих групи D.
Динаміку показників соматичного та психологічного статусів проводили за допомогою загальноприйнятих в пульмонологічній практиці методик та комплексу стандартизованих
психологічних опитувальників (рівня невротизації за
Вассерманом (2002), рівня реактивної та особистісної тривожності за Спілбергером-Ханіним (2002), рівня депресії Зунге
(2002)). Пацієнти ОГ отримували комплексну терапію ХОЗЛ, що
включала препарати базисного ряду у добових дозах відповід-

но до тяжкості захворювання та препарат з психоактивною
дією (фенібут в дозі 250 мг двічі на добу). Хворі ГП отримували
лише базисне лікування, регламентоване Наказом МОЗ України
№555, що включало фіксовану комбінацію інгаляційного ГКС
(флютиказону пропіонату) та β2-агоністу тривалої дії (сальметеролу) у відповідній до важкості перебігу захворювання дозі.
Тривалість курсу лікування в обох групах дослідження становила (30 ± 2) дні.
Результати
Встановлено, що в ОГ хворих динаміка зниження середнього
балу задишки за шкалою задишки Медичної дослідницької ради
(МДР) склала 10,3 % від початкового рівня (з (2,9 ± 0,2) до (2,6 ± 0,1)
бали, р = 0,001), середнє значення за тестом оцінки ХОЗЛ (ТОХ)
зросло на 30,0 % (з (24,0 ± 1,5) до (16,8 ± 1,1) бали, р < 0,001), середнє значення ОФВ1 зросло з (45,5 ± 2,8) % до (47,9 ± 2,9) %, що відповідало підвищенню на 5,3 % від початкового показника, р < 0,001.
Спостерігалось вірогідне зниження поширеності соматопсихічних
синдромів (невротизації на 43,2 % (р = 0,006), реактивної
тривожності — на 62,2% (р = 0,003), особистісної тривожності — на
46,0 % (р = 0,037) та депресивних станів — на 24,3 %) порівняно з
ГП. В ГП спостерігалась позитивна динаміка, однак статистичної
вірогідності цих показників не було досягнуто, р < 0,05.
Висновок
Включення фенібуту до лікування хворих на ХОЗЛ призводить до вірогідно швидшої регресії соматичних, клініко-функціональних та психоемоційних характеристик пацієнтів, покращує рівень контролю над ХОЗЛ в 30-денний термін.

Г. З. Корж, К. М. Островська
ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТА ПРОЗАПАЛЬНИХ ЗМІН
У ХВОРИХ НА ІНФІЛЬТРАТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, ПОЄДНАНИЙ
ІЗ ХРОНІЧНИМ БРОНХІТОМ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Туберкульоз залишається однією з основних глобальних
проблем охорони здоров’я. За оцінками експертів у 2016 р., 8,6
млн осіб захворіли туберкульозом, а 1,3 млн — померли від цієї
хвороби. Особливу увагу звертає світова фтизіатрична спіль-

нота щодо виникнення туберкульозу в осіб із наявністю хронічної неспецифічної патології легень, зокрема хронічного бронхіту. За даними провідних фахівців держави наявність хронічного бронхіту ускладнює лікування хворих на туберкульоз
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