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Резюме
У цьому огляді представлено сучасні уявлення на етіопатогенез, 

клініку та діагностику легеневого синдрому «гарячої ванни». Мета 
публікації — розширення знань практикуючих лікарів у сфері дифе-
ренційної діагностики інтерстиційних захворювань легень, вагомою 
складовою якої є виявлення  причетності екзогенних факторів впливу. 
Cиндром «гарячої ванни» являє собою гранульоматозне захворювання 
легень, в основі якого лежить реакція гіперчутливості у відповідь на 
контакт органів дихання із нетуберкульозними мікобактеріями (НТМ). 
У відповідності до рекомендацій Американського торакального това-
риства діагноз легеневого синдрому «гарячої ванни» можна встанови-
ти за наявності клінічних ознак захворювання легень, яке протікає 
підгостро, причинно-наслідкового зв’язку із спа-процедурами, пози-
тивних результатів мікробіологічного дослідження з ідентифікацєю 
НТМ у воді та респіраторних зразках пацієнта, а також типових рентге-
нологічних симптомів. Лікувальна тактика передбачає розрив контак-
ту з антигеном та призначення системної кортикостероїдної терапії. 
Обізнаність лікарів з цією патологією може допомогти у проведенні 
складної диференційної діагностики інтерстиційних уражень легень.

Ключові слова: легеневий синдром «гарячої ванни», нетуберку-
льозні мікобактерії, гіперсенситивний пневмоніт.
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HOT TUB LUNG

Y. O. Dziublyk

Abstract
This review deals with current approaches to etiology, pathogenesis, 

clinical features and diagnostics of hot tub lung. The aim of the report is to 
extend the knowledge of practicing physicians in the area of interstitial 
lung diseases considering possible role of environmental exposures. Hot 
tub lung is a granulomatous lung disease, resulted in hyperreactive 
response of immune system to airborne exposure with nontuberculous 
mycobacteria (NTM). ATS diagnostic criteria for hot tub lung include the 
sub-acute onset of respiratory symptoms associated with hot tub expo-
sure, positive mycobacterial cultures from respiratory and water samples, 
and characteristic radiographic findings. Treatment of this condition rests 
on avoidance of exposure with bacterial antigens and a trial of corticoste-
roid therapy. Better understanding of this pathology would help physician 
with sometimes difficult differential diagnosis of interstitial lung diseases. 
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Останнім часом світова і українська медична спіль-
нота приділяє значну увагу інтерстиційним захворюван-
ням легень. Це обумовлено швидким розвитком проме-
невих методів дослідження, розширенням можливостей 
лабораторної діагностики та накопиченням нових даних 
щодо патогенезу та патобіології цих захворювань. 
Необхідно, як це не дивно, також завдячити пандемії 
COVID-19, яка сприяла вибухоподібному збільшенню 
кількості наукових досліджень та проривному розши-
ренню уявлень про інтерстиційні ураження легень як 
інфекційної так і неінфекційної етіології. 

Своєрідним трендом сучасності на фоні популяриза-
ції здорового способу життя стають гігієнічні процедури, 
пов’язані із застосуванням гарячої води (гідромасажні 
ванни, басейни та інші спа-процедури). Вони набувають 
все більшої популярності, як спосіб активного відпочин-
ку і оздоровлення. Втім, у фаховій літературі є чимало 
повідомлень про випадки захворювання легень у пра-
цівників та відвідувачів подібних рекреаційно-оздоров-
чих закладів. Hot tub lung, легеня «гарячої ванни» або 

легеневий синдром «гарячої ванни» — це досить рідке 
гранульоматозне ураження легень, пов’язане із вдихан-
ням аерозолю, що містить нетуберкульозні мікобактерії 
(НТМ), найчастіше Mycobacterium avium [1]. 

У цьому огляді представлено сучасні уявлення на 
етіопатогенез, клініку та діагностику легеневого синдро-
му «гарячої ванни». Мета публікації —  розширення 
знань практикуючих лікарів у сфері диференційної діа-
гностики інтерстиційних захворювань легень, вагомою 
складовою якої є виявлення  причетності екзогенних 
факторів впливу.

НТМ — це всюдисущі сапрофітні аеробні бактерії, які 
характеризуються повільним ростом колоній, та здатні 
розташовуватися на різноманітних поверхнях (зокрема 
на поверхні водяних труб), утворюючи біоплівки [2]. Ці 
мікроорганізмі можуть протистояти значним коливан-
ням температури навколишнього середовища та впливу 
антибіотиків і антисептиків [3]. Також варто зазначити їх 
стійкість до хлору та інших дезінфектантів, які вико-
ристовуються у побутових водогонах. В одному із епіде-
міологічних досліджень, проведених у США, M. avium та 
деякі інші представники групи НТМ виявляли у 72 % 
зразків повітря й води, випадковим чином відібраних у 
18 басейних комплексах. Концентрація бактерій була 


